ƊTU 30 AƊOS

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS
DE TRANSPORTES URBANOS

ƊTU
30 AƊOS

ƊTU
30 AƊOS

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
A84911 Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos
NTU 30 anos/Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos
Brasília: Isca Conteúdo e Projetos Culturais, 2017
204 p.
ISBN 978-85-69544-03-6
1. Transporte terrestre. 2. Transporte urbano
I. Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos II. Título
CDD 380
CDU 656.1/.5

ƊTU
30 AƊOS

Três décadas em prol do transporte público urbano
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APRESENTAÇÃO

A Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos
(ntu) completa 30 anos em 2017, cumprindo plenamente a missão que motivou sua fundação em 1987: garantir representatividade às empresas de transporte coletivo urbano nas discussões
nacionais sobre mobilidade.
Este livro apresenta as principais pautas defendidas pela entidade e as histórias vividas ao longo das últimas três décadas. Da
criação do vale-transporte – que se mistura à própria fundação
da ntu – ao início dos investimentos em Sistemas Inteligentes de
Transporte (its) com a bilhetagem eletrônica, no final dos anos
1990, passando pelas discussões sobre acessibilidade nos veículos e nas vias, a partir de 2004. A ntu vivenciou ainda o boom
de projetos de priorização do ônibus, a partir de 2007; visitou as
possibilidades de tecnologia veicular; participou das numerosas
conquistas legais do setor de transportes e recebeu diversas menções na mídia. Aqui está sendo apresentado o trabalho institucional da ntu, que segue produzindo e disseminando informação
qualificada, fazendo história e, finalmente, construindo o futuro
no qual se quer viver.
Os capítulos a seguir retomam batalhas e conquistas passadas, mas mostram como cada um desses assuntos está vivo e em
transformação ainda hoje. Por este motivo, seguem uma cronologia básica, mas buscam apresentar dentro de si toda a complexidade passada, presente e futura de cada tema. Não poderia ser
diferente para uma organização que se coloca diariamente frente
a um desafio dinâmico como o da mobilidade urbana.
Boa leitura.

PREFÁCIO

Este livro trata de histórias de conquistas e desafios. Registra a
mais significativa conquista: a construção de uma instituição sólida, propositiva e respeitada nacionalmente e internacionalmente.
Descreve os desafios associados à realidade de transformar problemas em soluções que contribuem para a melhoria da qualidade
do transporte público de milhões de brasileiros. Essas conquistas
e desafios são materializados por meio de relatos temáticos, que
cobrem as principais áreas de atuação da NTU.
Este livro celebra a dedicação de pessoas sérias que trabalham
diariamente para que o transporte público cumpra o papel de indutor do progresso. São empresários, técnicos e os demais profissionais do setor, que dialogam com os outros atores da mobilidade urbana, políticos e a sociedade em geral. São, muitas vezes,
gerações de famílias que nasceram, cresceram e vivem com a missão de transportar a maior parte da população brasileira em áreas
urbanas. Essas pessoas fizeram e fazem a NTU.
É com orgulho e satisfação que apresentamos nossas conquistas, desafios e aqueles que se destacaram ao longo dos últimos
30 anos. Mesmo diante das mais sérias dificuldades, a NTU reafirma o comprometimento com o avanço, a transparência e o desenvolvimento desta nação. Que venham os próximos 30 anos da
história que vamos construir juntos.
Otávio Cunha
Presidente Executivo
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VALE-TRANSPORTE
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1

Notícia de jornal de 1987 revela
traços cotidianos da inflação

2

Protestos contra a inflação
eram comuns nos anos 1980

Nos anos 1980, antes mesmo da fundação da ntu, empresários
do setor de transporte público urbano e trabalhadores se debatiam em torno de uma questão que afetava toda a economia do
país: a inflação. Como cobrir as despesas com uma tarifa fixa se
os custos subiam vertiginosamente dia a dia? Como pagar a passagem para ir ao trabalho se o salário mal dava para os custos de
alimentação? Insatisfeitos, os trabalhadores realizavam greves e
manifestações em que, frequentemente, depredavam ônibus do
transporte público.
Nesse cenário caótico, um grupo de empresários do ramo de
transportes e a cnt (Confederação Nacional do Transporte) começaram a buscar uma maneira de frear os efeitos da inflação
no setor de transportes. Realizaram muitas reuniões na geipot
(Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes, que mantinha a sigla de sua estrutura originária, o Grupo Executivo de
Integração da Política de Transportes). Sugeriram, discutiram,
perguntaram, apontaram. Perceberam que, qualquer que fosse a
solução, precisaria atender especialmente os trabalhadores, que
eram os mais afetados pelas oscilações tarifárias.
Pensando nisso, o grupo de trabalho recuperou um antigo projeto de lei do ex-deputado Victor Faccioni que previa a implantação de um vale-transporte, mecanismo que faria os empregadores
custearem o deslocamento dos empregados. Atualizaram o projeto
e ganharam o apoio do então senador Affonso Camargo – o primeiro parlamentar da época a defender a ideia. Os idealizadores
do vale estavam convencidos de ter encontrado uma solução que
protegia os trabalhadores da inflação e, ao mesmo tempo, proporcionava condições igualitárias de acesso ao mercado de trabalho.
11

PREPARANDO
O BENEFÍCIO

Uma vez decidido que o vale-transporte seria a solução para a crise dos anos 1980, a discussão se voltou para quanto ele custaria. Afinal, a quantidade de
bilhetes e de viagens do trabalhador variava conforme a distância até o trabalho. Para decidir o valor, o
grupo que elaborava o projeto encontrou amparo na
Consolidação das Leis do Trabalho (clt), que afirma
que no cálculo do salário mínimo deve-se considerar um percentual de 6% para gastos com transporte.
Assim, decidiu-se que o empregador poderia descontar até 6% do trabalhador para custear o vale-transporte, complementando o restante.
O percentual resolvia também outra questão: a
resistência do segmento empresarial em assumir um
custo adicional na folha de pagamento. Dividir o valor do vale com o empregado foi uma decisão conciliatória. Bem como o fato dele ter sido lançado como
um benefício facultativo. Dessa maneira, as empresas teriam tempo para se acostumar à novidade e
a sociedade perceberia sua importância, exigindo
sua ampliação. E assim, após negociação, a Lei do
Vale-Transporte (7.418) foi aprovada em 1985.
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3

Medalha entregue a personalidades que trabalharam pela implementação do vale-transporte

4

Eurico Galhardi e Otávio Cunha entregam a Medalha do Mérito
Precursor do Vale-Transporte ao ex-presidente José Sarney,
que comandava o país em 1985, quando o vale foi aprovado, e que
assinou o Decreto Presidencial 95.247, que o tornou obrigatório

OBRIGATORIEDADE

O vale-transporte é uma
das maiores conquistas
do trabalhador brasileiro

O vale-transporte aliviou a inflação tarifária e teve grande adesão,
sendo reconhecido e comemorado pela sociedade. Dois anos depois de seu lançamento, tornou-se obrigatório pelo Decreto 95.247
de 17 de novembro de 1987. Esta é considerada a maior conquista
do trabalhador brasileiro, depois da promulgação da clt.
Com o vale-transporte, houve melhorias também para as empresas operadoras de transporte. A novidade aumentou a demanda pelo serviço e, nos anos iniciais, chegou a representar mais de
50% das viagens realizadas. Garantiu ainda que o repasse fosse
efetivamente usado para arcar com transporte e não com outras
despesas – o que poderia acontecer caso fosse pago em dinheiro
– e combateu o transporte irregular. Nos anos seguintes, países
como o Chile, Argentina, Irã e África do Sul procuraram a ntu para
estudar como implantar medidas semelhantes. O vale-transporte,
como benefício pago ao trabalhador, só existe no Brasil.
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AMEAÇAS

Esse, no entanto, não é o final de uma história vitoriosa, mas apenas o começo. Ao longo das décadas seguintes, o vale-transporte
foi constantemente ameaçado por projetos de lei que previam sua
suspensão ou por pedidos de empresas para que o benefício fosse repassado em dinheiro ao trabalhador. A ntu foi contra essa
alteração por acreditar que o vale seria, na prática, incorporado
ao salário e teria seu valor destinado a outros fins, perdendo seu
propósito. Após diversas ações judiciais, o Tribunal Superior do
Trabalho decidiu, em 2012, que o vale deveria ser mantido exatamente como é, sem alterações.
Em 2006, houve também a edição de uma Medida Provisória
(mp), pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, suspendendo o benefício. O texto causou tamanho alvoroço no meio trabalhista, que acabou sendo suspenso em poucos dias (saiba mais no
capítulo sobre Conquistas na Legislação).
O que todas essas situações de ameaça ao vale-transporte têm
em comum é que a população reagiu com força contra sua perda
ou descaracterização. A ntu também entrou em cena elaborando pareceres jurídicos, prestando esclarecimentos e divulgando sua importância. Suas ações têm contribuído para manter o
vale-transporte ativo por mais de três décadas. Mas o que realmente o sustenta é sua importância cotidiana na vida de um grande número de pessoas em todo o país.
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DEMANDA DO
VALE-TRANSPORTE

NTU e o vale-transporte
A história da NTU e a do vale-transporte
se misturam ao ponto de, em certa medida, um existir por causa do outro. O
grupo de empresários que pensou o vale-transporte nos anos 1980, junto ao
ex-senador Affonso Camargo, é o mesmo que fundou a NTU. Foi durante as reuniões sobre o vale que eles perceberam a
necessidade de se criar uma entidade de
representação nacional do setor.
Nos anos seguintes, a NTU lutou
pela instituição da obrigatoriedade do
vale-transporte e por sua manutenção
nos moldes iniciais. Quando o benefício completou 25 anos de existência, em
2012, a NTU celebrou com diversas publicações sobre o tema e instituiu a Medalha
do Mérito Precursor do Vale-Transporte,
honraria concedida a 25 personalidades
que lutaram pela consolidação desse benefício aos trabalhadores brasileiros.

A representatividade do vale-transporte no número
de viagens manteve-se alta durante toda a década
de 1990 e início de 2000. Segundo a Pesquisa Anual
de Vale-Transporte da ntu, o vale era usado, nesse
período, em 45% a 50% das viagens. Em meados dos
anos 2000, no entanto, houve evasão de passageiros.
Em 2012, o vale correspondia a 37% do total de viagens. Atualmente não há uma estimativa nacional,
mas acredita-se, por meio de informações pontuais
de alguns municípios, que haja uma tendência de
queda. E que essa queda seja provocada, principalmente, por políticas de governo de estímulo ao transporte individual, como a desoneração das montadoras de carro em 2002, além do aumento do crédito
no governo Lula (2003-2011).
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5

6

7

O primeiro vale, que equivalia ao preço de uma
viagem de ônibus, surgiu na forma de fichas de
metal (na foto, uma da Viação Excelsior, de 1926)
e, em seguida de plástico. Depois, já na época do
vale-transporte pago ao trabalhador, as fichas
eram de papel. Mas este tipo de bilhete podia
ser facilmente falsificado ou usado por outras
pessoas, além do beneficiário. Por isso, foi sendo
aprimorado.
A última versão em papel tinha nada menos
do que dez dispositivos de segurança, como
código de barras, marca d’água, relevo e lote de
produção.

8

De um pedacinho de papel simples, o vale-transporte evoluiu para o cartão eletrônico, que conta
com chip e criptografia (saiba mais no capítulo
sobre ITS).
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SISTEMAS
INTELIGENTES DE
TRANSPORTES
( ITS )
18

2

ITS

Expressão que denomina
toda tecnologia da
informação e comunicação
associada a veículos,
terminais e garagens

A bilhetagem eletrônica, tão comum nos ônibus atuais, é apenas a
ponta do iceberg quando se trata das possibilidades tecnológicas
no setor de transportes. De um simples Wi-Fi a bordo a um complexo sistema de operações que controla o tráfego de uma cidade
inteira, cada vez mais, a tecnologia está presente em ônibus, terminais, estações de embarque e garagens, gerando dados para os
empresários e aumentando a segurança e o conforto das viagens.
O uso de Sistemas Inteligentes de Transportes (its, sigla para
Intelligent Transportation Systems) começou no Brasil nos anos
1990, com articulações setoriais para a implantação da bilhetagem
eletrônica. Esperava-se que ela reduzisse as fraudes – comuns no
vale-transporte em papel – e a evasão de passageiros. E que também possibilitasse as integrações tarifárias.
Salvador 1 (ba), em 1996, e Campinas 2 (sp), em 1997, foram as
primeiras cidades de grande porte a implantar a bilhetagem eletrônica. A experiência deu tão certo que logo o restante do país se
interessou pela nova tecnologia. Nos anos 2000, houve um crescimento dos investimentos na área. Além da bilhetagem, surgiam
os primeiros projetos de brt (sigla para Bus Rapid Transit) – com
suas estações de embarque cheias de recursos de its – e a implantação de sistemas de informação ao usuário em terminais e veículos. Estes sistemas previam o uso de equipamentos como gps,
contador de passageiros, câmeras e painel de informações. A ntu
passou a receber questionamentos de empresários sobre os novos sistemas e começou a realizar levantamentos e a responder
dúvidas sobre o assunto.
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NTU e ITS

As possibilidades de leitura, diagnóstico de informações e tendências de ITS são inúmeras. A NTU
atua antecipando e reconhecendo
tendências, realizando pesquisas
e oferecendo assessoria relacionada à viabilidade, implantação ou
melhor aproveitamento dos dados. Também trabalha junto a órgãos governamentais em prol de
projetos e políticas públicas que
envolvam melhorias tecnológicas.

1
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Atualmente, a bilhetagem eletrônica alcança 85% dos municípios
com transporte público urbano, em especial aqueles com mais
de cem mil habitantes. O cartão de tarja magnética usado inicialmente foi substituído pelo smartcard, que conta com chip e
criptografia e permite ao usuário consultar saldo, fazer recargas
a bordo e realizar bloqueio em caso de perda ou furto. É um sistema seguro e prático.
Avançando ainda mais em direção a uma nova era da bilhetagem, cerca de vinte cidades em todo o país 3, como Florianópolis
(sc), Manaus (am) e Limeira (sp), estão adotando a biometria nos
ônibus. O recurso funciona com a leitura da digital ou do rosto do
usuário por um aparelho posicionado junto à catraca. Ele compara o portador do bilhete com a digital armazenada num banco
de dados ou, no caso da biometria facial, com uma foto armazenada num banco de imagens. O controle garante que o portador
do cartão é mesmo seu beneficiário – o que evita fraudes de gratuidade ou tarifa social.
Outro recurso que vem sendo amplamente utilizado é o gps,
que alimenta tanto órgãos de controle de tráfego municipais quanto aplicativos de trânsito e navegação, como Google Transit, Moovit
e Cittamobi. Soma-se a isso os painéis de informação nos ônibus
ou nos locais de embarque. O its alcança uma multidão de beneficiários diretos.
Por sua vez, as empresas de ônibus aproveitam o gps para gerar e analisar dados que permitem prever demandas e novos mercados, programar rotas, gerar receitas adicionais com publicidade, aumentar a segurança e o conforto nas viagens e melhorar a
manutenção dos veículos.
Há tantos recursos disponíveis que o setor de transportes ainda
está aprendendo a navegar em meio a esse imenso volume de dados, implantando tecnologias e avaliando formas de otimizá-las de
acordo com as condições e possibilidades financeiras brasileiras.
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2

Passagem pode ser paga com cartão de crédito
ou débito, por sistema de aproximação

3

Máquina de validação de créditos eletrônicos
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4

5

Equipamento de biometria facial

6

Usuários podem contar com Wi-Fi a bordo

7

Totens informam horários, itinerários e linhas
em terminal de São Paulo (SP)
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8

24

Terminal em São Paulo (SP)
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9

Centro de controle de operações do BRT do Rio de Janeiro (RJ)

10

Centro de controle de operações de Goiânia (GO)
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11

Publicidade em terminais e veículos gera receitas adicionais

12

Manutenção dos veículos em garagem é facilitada pelo ITS
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13
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DESAFIOS

O maior desafio na área de its atualmente é conscientizar os órgãos gestores municipais sobre custos e necessidades. Muitas vezes, as exigências de inovação definidas em editais de concessões
são desnecessárias ou não remuneradas. E com o modelo de composição tarifária atual – sem subsídio e previsão de destinação de
receita para cobrir a gratuidade – o empresário consegue cobrir
apenas os custos de operação. É complicado embutir nessa equação mais um custo de investimento.
É uma situação oposta à dos países com alto investimento em
tecnologia. De maneira geral, todos eles contam com subsídio governamental. Em Londres, por exemplo, 50% dos custos do sistema de transporte são subsidiados. A capital inglesa tem pontos de
parada com telas de e-ink, a mesma dos e-readers, com conexão
3G. Elas informam horários e itinerários, alimentadas por uma
central. Dentro dos veículos, painéis eletrônicos avisam quantos
assentos estão disponíveis. Na parte de fora, um painel informa
aos motoristas ao redor as condições de trânsito nas vias da cidade. Outros países europeus seguem a mesma linha, com subsídios que cobrem de 45% a 75% do custo operacional. Nos Estados
Unidos, o percentual vai de 60% a 70% 4. Em todos eles, o custo de
investimento é considerado.
Além da questão do subsídio, as cidades brasileiras possuem um
fator complicador que é a falta de segurança. Ações de vandalismo
e depredação colocam em risco máquinas e dispositivos como painéis de informação em pontos de parada, e tornam o investimento
arriscado. Para evoluir no uso de its, são necessários incentivos e
políticas públicas que efetivamente tratem o sistema de transportes como uma malha urbana e viária que vai muito além do veículo.
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LINHA DO TEMPO DA BILHETAGEM

1870

Séc. XX

1970

1985

Bond

Fichas

Bilhetes
magnéticos

Vale-transporte

Para driblar o peso
das moedas de
prata e cobre, as
companhias de
transporte criaram
uma ficha, o “bond”,
que depois veio a
nomear os próprios
carros, expressão
aportuguesada
para bonde
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Com a expansão
do transporte, foi
necessário criar
um sistema de
fiscalização de
cobranças e surgiram
fichas de metal nos
anos 1920. Depois,
vieram as de plástico.
A caixa coletora
foi usada até a
década de 1960.

O metrô começou a
operar em São Paulo
e no Rio de Janeiro,
implantando o
uso de bilhetes
magnéticos lidos
pela catraca

A revolução na vida
do trabalhador veio
em forma de fichas
de papel com layout
que destacava o
valor do crédito

1997

Anos 2000

2014

Bilhetagem
eletrônica

Smartcard

Biometria

A tecnologia piloto
implantada em
Salvador, em 1996,
e Campinas, 1997,
ganhou o país. Hoje,
vem sendo cada
vez mais associada
a mecanismos de
verificação adicional,
como a biometria
digital ou facial

O cartão com chip e
criptografia substituiu
o cartão magnético,
permitindo consulta de
saldo e recarga a bordo
do veículo. Em 2001,
chegaram os cartões
de leitura sem contato

O usuário é identificado
pela digital ou por
reconhecimento facial,
evitando fraudes
nas gratuidades e
tarifas sociais
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AS POSSIBILIDADES DE ITS
NO SETOR DE TRANSPORTE PÚBLICO
Ônibus
$$

O ônibus recebe e emite
informação em tempo real.

Por meio do GPS, a cada 3 segundos em média, o trajeto é transmitido para uma central.

A central de informações, por sua vez,
alimenta aplicativos e sites que
o passageiro consulta para saber
o horário exato dos ônibus e rotas.

Caso haja algum imprevisto na viagem,
como acidentes e interrupção no tráfego,
o motorista informa à central, que alerta
os órgãos gestores de trânsito para
tomarem as providências necessárias.

Ainda no veículo, câmeras internas
e externas gravam toda a movimentação
e armazenam por, geralmente, até sete dias.
32

Dentro do ônibus,
o passageiro
é reconhecido
pela digital ou
por leitura facial.

$

322
...
324 ...........
.... .....
323 ........... ..
....
-1
327 .......... ..
...... ........
......
......
....

O passageiro recarrega
seu cartão a bordo com
dinheiro ou cartão de
débito ou crédito, entra, é
contabilizado na contagem
de passageiros por um
sensor ótico. Se conecta ao
Wi-Fi e consulta o itinerário,
lê ou ouve notícias e
anúncios em telas de TV ou
painéis sonoros.

.13:
45
.11:0
0
.9:0
0
.8:1
5

Terminais e estações de embarque
Assim que chega ao terminal, o passageiro
encontra painéis de informações, TVs ou
avisos sonoros com informações detalhadas
sobre as rotas que passam por ali.

Garagem

Em grandes terminais,
são disponibilizados totens
com tela touchscreen em
que se faz uma simulação de
trajeto detalhado, recebendo,
inclusive, instruções de como
chegar ao local de partida do
seu ônibus.

Chegando à garagem, cada
veículo emite um relatório
diário de atividades, com dados de bilhetagem, GPS e câmeras. Sistemas computadorizados fazem um check-up
do veículo, identificando possíveis falhas mecânicas e elétricas. Revelam a quilometragem percorrida, o tempo
de acionamento da embreagem, rotações e temperatura
do motor, entre outros. Pela
interpretação dos relatórios
é possível, além da manutenção, verificar falhas do condutor como as freadas e acelerações bruscas e aumentar a
economia de combustível.

Centros de controle

O mais comum é que cada
garagem tenha seu próprio
centro de controle, que reporta informações a um centro de operações central municipal. Junto a informações
policiais, de trânsito e meteorologia, é possível fazer um
planejamento e buscar a solução de problemas de toda a
malha de circulação urbana.

322
......
324 ..............
......
.13
323 .............. :45
-1..
.11
327 .............. :00
........
..9:0
........ 0
......8
:15
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ACESSIBILIDADE
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NTU e acessibilidade

A NTU participou ativamente do grupo de trabalho da ABNT que formulou
a NBR 15570, norma técnica que define os padrões
de fabricação e circulação
de ônibus acessíveis.
Por meio de estudos, visitas técnicas e consulta a
diversos países com sistemas acessíveis já implantados, a NTU pôde apresentar um leque de soluções e
boas práticas, bem como
avaliar a viabilidade das
sugestões em cidades brasileiras com infraestrutura precária. Ruas e calçadas sem padronização, por
exemplo, dificultam a circulação de veículos de pisos
baixos.

O Brasil tem 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência e 23 milhões de idosos, faixa etária que, em geral, tem mobilidade reduzida. Somados, esses grupos representam um terço da
população brasileira 1 – o que dá uma dimensão do contingente
de pessoas que têm se beneficiado da acessibilidade no transporte público urbano nos últimos anos.
A acessibilidade no transporte já era prevista desde a Constituição Federal de 1988, mas foi só a partir de 2004 que o Governo
Federal passou a legislar e regular o assunto. Desde então, órgãos
como a Associação Brasileira de Normas Técnicas (abnt) e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)
se organizaram para definir parâmetros que atendessem portadores de todo tipo de deficiência: física, auditiva, visual, mental
ou pessoas com mobilidade reduzida.
Durante o processo de regulamentação, o Decreto 5.296/04
determinou que toda a frota de ônibus deveria estar acessível a
partir de dezembro de 2014. Os ônibus que já estivessem em circulação (eles têm vida útil média de dez anos) seriam adaptados e
os novos já sairiam de fábrica com todos os dispositivos de acessibilidade a partir de 2008.
O detalhamento desses dispositivos – ângulo dos assentos, uso
de elevador, cores da sinalização visual, entre outros – foi motivo
de muita discussão. A abnt montou um grupo de trabalho para
elaborar a nbr 15570, norma técnica que traz todos os detalhes
sobre a fabricação de ônibus acessíveis. Convidou a ntu para participar, assim como representantes da sociedade civil, ongs (organizações não governamentais), fabricantes de ônibus e outros
interessados.
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Nesse grupo tão diverso, os participantes trouxeram
preocupações múltiplas: deficientes visuais queriam
poder levar cães-guia; idosos e gestantes pediam assento preferencial; cadeirantes solicitavam elevadores e portas largas; fabricantes de veículos apresentavam as últimas (e mais caras) inovações tecnológicas
do mercado. No meio disso tudo, o Departamento
Técnico da ntu buscava alternativas equânimes que
atendessem a todos e coubessem no custo tarifário.
As primeiras reuniões aconteceram em clima tenso, em função dos posicionamentos variados. Mas
aos poucos, com diálogo, cada ponto foi sendo resolvido e os detalhes da acessibilidade, definidos –
da cor dos letreiros externos à ergometria dos bancos. O resultado detalhado dessas discussões, a nbr
15570, saiu em 2008.
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Algumas medidas
acessíveis
· 10% ou mais de
assentos preferenciais
· Área reservada
para cadeira de rodas
ou cão-guia
· Pontos de apoio, como
colunas e corrimãos
· Sinalização de
desníveis e limites
· Rampas de acesso
· Elevador

Botões de acionamento de parada em
altura adequada para cadeirantes
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1

3

2

Assento reservado para cadeirante e deficiente visual com cão-guia

Cães-guia são permitidos no veículo

4

Lixeiras próximas às portas
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5

Degraus com luzes ou fitas de sinalização; alças e colunas para apoio

Sinalização informa sobre a acessibilidade dentro do ônibus

6

Cor e tamanho dos letreiros externos garantem boa visibilidade da informação
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A SOLUÇÃO
DO ELEVADOR

A regulamentação técnica prevê três tipos de acesso ao veículo para
o passageiro portador de deficiência. O ônibus pode ter piso baixo,
com rampa que se iguala ao nível do chão; piso alto, com acesso por
plataforma de embarque no mesmo nível; ou piso alto com elevador.
Vale destacar que na regulamentação de acessibilidade, a adoção de elevadores ficou a critério do órgão gestor de transporte
municipal. Além disso, a Associação Nacional dos Fabricantes de
Ônibus (Fabus) emitiu carta desaconselhando a instalação de elevadores em ônibus já fabricados, pois isso prejudicaria sua estrutura e comprometeria a segurança.
A adoção de elevadores, que parecia apenas mais uma entre
várias opções de embarque, acabou revelando-se bastante polêmica. Com o início da obrigatoriedade da acessibilidade da frota,
em 2014, a imprensa passou a comumente veicular reportagens
mostrando ônibus sem elevador e criticando uma suposta falta
de acessibilidade. Coube à NTU, junto com as empresas associadas, esclarecer a confusão: ônibus acessível não é necessariamente
ônibus com elevador. O elevador é apenas uma entre diversas opções de embarque e desembarque acessível, escolhida de acordo
com a infraestrutura e as características das vias do município.
O papel do poder público, inclusive, é fundamental para que o
sistema de transportes seja acessível de fato. Não adianta um veículo ter todas as condições e operar em terminais sem sinalização
tátil e sonora que leve até a porta de embarque, por exemplo. Ou
ter características incompatíveis com o ponto de parada, em caso
de ônibus de piso alto, numa rota que não passa por terminais de
embarque da mesma altura. O maior desafio, hoje, é entender o
espaço público como parte de um sistema de transporte acessível.
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7

Ônibus de piso baixo com acesso por meio de rampa

8

Acesso por elevador em ônibus de piso alto
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1988

2000

2004

2007

2008

Direito ao
transporte acessível

Primeiros
passos

Inmetro
é convocado

Novas regras para
veículos velhos

Novas regras
para veículos novos

A Constituição Federal
promulgada em 1988,
nos artigos 227 e 244, diz
que o transporte público
deve ser acessível e prevê que futuramente uma
lei específica detalhe as
normas de fabricação e
adaptação de veículos.

A Lei 10.048 estabelece que a renovação da frota seja feita em dois anos e a
adaptação em até 180 dias. Os prazos são
extremamente curtos e inexequíveis. Além
disso, faltam orientações aos empresários
e fabricantes e normas detalhadas para a
adaptação. Por isso, outra lei, a 10.098, é
publicada determinando que órgãos técnicos
regulamentem a acessibilidade da frota.

O Decreto 5.296 define
que o Inmetro fará a
regulamentação da
questão e dá o prazo
de dez anos (2014) para
que todo o sistema de
transporte, incluindo as vias públicas,
esteja acessível.

O Inmetro publica
na Portaria 260
as normas de
adaptação dos veículos que já estão
em circulação.

É publicada a NBR 15.570 da
ABNT, que detalha a fabricação de veículos acessíveis.
A norma define três tipos de
veículos: piso baixo, piso alto
com acesso em plataforma
nivelada e piso alto com
acesso em elevador.
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9

PRIORIZAÇÃO
DO ÔNIBUS
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O trânsito é hoje uma das maiores dores de cabeça dos brasileiros.
Estamos rodeados de congestionamentos – nas metrópoles, 1 gasta-se em média uma hora diária no trânsito; em São Paulo (SP),
são três horas. Os trabalhadores perdem tempo precioso no deslocamento diário e a competitividade econômica é afetada pela
dificuldade na movimentação de mercadorias.
Em estudos e debates especializados, é unanimidade que a solução para o problema passa, comprovadamente, pela priorização
do transporte público. O ônibus transporta a maioria da população
(70%) e é a categoria de veículos com menor participação (13%) 2
na emissão de CO2 no país. Além disso, estima-se que cada ônibus
tire pelo menos 40 carros das ruas. 3 Sendo eficiente, socialmente inclusivo e ecologicamente correto, o ônibus é a solução para
a crise de mobilidade urbana que afeta famílias, trabalhadores,
empresários e consumidores de todo o país.
Cientes disso, a NTU e outras entidades de defesa da mobilidade urbana vêm cobrando, há anos, medidas de priorização do
ônibus pelos municípios e pelo Governo Federal. Uma importante vitória neste sentido foi alcançada em 2012, com a aprovação
da Política Nacional de Mobilidade Urbana, após 17 anos de tramitação. A legislação aprovada orienta a União, estados, Distrito
Federal e municípios a priorizarem o ônibus e dá as diretrizes
para que isso aconteça.
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Outro avanço recente referente a priorização do ônibus foi a expansão de investimentos em BRT, corredores e faixas exclusivas
feitos a partir de 2007 por meio de programas governamentais
como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e as obras
para a Copa do Mundo (2014) e para os Jogos Olímpicos (2016).
Até o início de 2017, eles resultaram em 187 projetos em funcionamento no Brasil, entre sistemas BRT (24), corredores (38) e faixas exclusivas (125). 4 Há ainda aproximadamente 70 projetos em
obras e 210 em fase de elaboração ou apresentação de propostas,
abrangendo todos os estados e o Distrito Federal. A priorização
do ônibus é de longe o maior investimento em mobilidade da última década. As obras viárias, que vêm em segundo lugar, somam
apenas cerca de 80 projetos.

1

Presidenta Dilma Rousseff inaugura BRT Transcarioca como obra do PAC em 2014
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NTU e a priorização do ônibus

A priorização do ônibus é uma das principais bandeiras da NTU. Por isso, a entidade tem defendido projetos de mobilidade junto ao Governo Federal, estudado a
viabilidade técnica de projetos e mapeado ações. A divulgação dos benefícios do
transporte público por ônibus também é
constantemente reforçada junto a políticos, formadores de opinião e imprensa.
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2

Um experimento realizado
em Munster, na Alemanha,
em 1991, comprovou: o ônibus
é capaz de transportar mais
pessoas ocupando menos
espaço nas ruas do que
carros e até bicicletas.
A experiência acabou
se tornando muito popular
e foi reproduzida em vários
países. Em 2015, o jornal
Folha de S. Paulo realizou
uma simulação na cidade
de São Paulo, adotando como
referência o espaço necessário
para transportar 48 pessoas
confortavelmente (no caso
do carro, foi utilizada a média
de 1,2 passageiros por carro
na cidade).

O resultado mostrou
que o ônibus ocupou
um espaço 17 vezes
menor, aumentando
o aproveitamento
das vias.

48 PESSOAS
1 ÔNIBUS
40m2
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48 PESSOAS
48 BICICLETAS
92 m2

48 PESSOAS
40 CARROS
840 m2

49

BRT

É um sistema para locais com
alta demanda de passageiros.
Os ônibus circulam em faixas
exclusivas segregadas, ou seja,
com barreiras físicas que os
separam do restante do tráfego.
Os passageiros embarcam em
estações fechadas e seguras.

50

3
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4

Linhas alimentadoras compõem o sistema BRT, levando usuários a pontos estratégicos de integração

5

Os ônibus são modernos, acessíveis e com alta capacidade de transporte passageiros. Viagens são mais rápidas e confortáveis
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6

Bilhetes são pagos na estação de embarque, antes de entrar no veículo

7

Na estação fechada, passageiros ficam protegidos de chuva, sol forte e intempéries
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8

Corredor

É o tipo de priorização do ônibus mais representativo no Brasil. Atualmente, 43%
dos projetos em funcionamento ou em
implantação5 são de corredores. Eles reservam a faixa junto ao canteiro central
para a circulação dos ônibus, mas não
possuem barreira física que os separem
do restante do tráfego.
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9

O corredor aumenta a fluidez no trânsito e reduz o tempo de viagem

10

Os projetos de corredor levam a redução das emissões de poluentes e do consumo de combustível
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Faixa exclusiva

As faixas exclusivas foram implantadas
principalmente após as manifestações
populares de 2013, como medidas emergenciais para reduzir engarrafamentos.
Elas simplesmente reservam faixas para
circulação exclusiva de ônibus.

11

56

12

As faixas geralmente ficam do lado direito da via

13

Podem funcionar somente em horários pré-determinados

14

São projetos práticos, eficientes e de baixo custo de implantação
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15

BRS

A cidade do Rio de Janeiro (RJ) tem ainda
outro tipo de mecanismo de priorização
do ônibus, o BRS. Ele funciona como uma
faixa exclusiva, mas com uma série de
medidas adicionais, como racionalização
das linhas, escalonamento dos pontos de
parada, fiscalização eletrônica e um eficaz sistema de informação ao usuário.
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16

Com o escalonamento de pontos de parada, os ônibus ganham fluidez e velocidade no trajeto

17

Os pontos de parada do BRS destacam as informações ao usuário
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QUANDO O ÔNIBUS
NÃO É PRIORIDADE

A Política Nacional de Mobilidade Urbana e os investimentos do
pac são conquistas importantes da última década, mas representam ainda os primeiros passos de uma longa caminhada para
transformar o ônibus em um aliado prioritário do desenvolvimento das cidades brasileiras.
Temos vivido no Brasil um cenário típico de localidades que
não possuem um transporte público coletivo forte. O tempo desperdiçado no trânsito faz com que as pessoas tenham menos qualidade de vida e convivência familiar e comunitária. As famílias
que optam pelo transporte individual chegam a gastar cinco vezes mais 6 do que o que gastariam com o transporte coletivo. É
mais dinheiro para a gasolina e menos para a educação, o lazer
e o consumo.
Além disso, os congestionamentos encarecem as tarifas de ônibus em até 25%. 7 Eles fazem com que as empresas gastem mais
com combustível e precisem colocar mais veículos e funcionários
nas ruas para cumprir a frequência nos pontos de parada. Com
carros extras nas vias, cresce a emissão de poluentes e seus efeitos, como alterações climáticas e poluição do ar e da água.
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ÔNIBUS PRIORIZADO,
CIDADE COMPETITIVA

Em São Paulo (sp), a implantação do Corredor Marginal Pinheiros
trouxe 78% 8 de aumento na velocidade média da via e foi aprovada como ótimo ou bom por 75% 9 dos usuários. No Rio de Janeiro,
o brt Transcarioca deixou as viagens até 57% 10 mais rápidas e
economizou 56 milhões de litros 11 de diesel por ano, recebendo a
aprovação de 74% 12 dos passageiros.
Os investimentos em transporte têm reflexos rápidos na economia. Com a redução imediata do tempo de viagem, os usuários
ganham tempo livre e têm maior probabilidade de gastar em outras atividades.
Além disso, as obras de infraestrutura geram empregos e renda.
Essa é uma velha fórmula para tirar países da recessão. O Brasil,
que vem enfrentando uma crise econômica, bem que poderia se
beneficiar dessa solução.
Existem ainda diversas estratégias ao redor do mundo que tornam o ônibus mais atrativo que o transporte individual. Elas são
aplicadas em cidades modernas, com altos índices de qualidade
de vida e sustentáveis.
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A cada
R$ 2 bilhões
investidos em transporte
30 mil
empregos são gerados
aumentando
R$ 3,6 bilhões
no PIB
Fonte: APTA (American Public Transportation Association), 2009
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ESTRATÉGIAS
DE PRIORIZAÇÃO

ZONA AZUL
Em áreas de alta concentração, o estacionamento nas vias públicas é pago por meio de cartão ou talão específico, incentivando a
rotatividade de vagas. É comum em diversos países e vem se popularizando no Brasil. Já são quase cinquenta 13 cidades com zona
azul em todo o país, indo de São Paulo, Sorocaba (sp) e Araraquara
(sp) a Maceió (al), Recife (pe) e Rio Branco (ac).
PEDÁGIO URBANO
O motorista é taxado por meio de radares. Londres, na Inglaterra,
e Estocolmo, na Suécia, adotam a ideia, também chamada de taxa
de congestionamento. O recurso arrecadado é usado para melhoria do transporte público.

21

Em Maceió, aplicativo de celular
permite ao motorista comprar
e gerenciar créditos da zona paga

ESTACIONAMENTOS
A construção de estacionamentos gratuitos ou pagos próximos a
terminais de ônibus e estações de metrô é uma forma de reduzir
o uso do carro. Várias cidades no exterior têm estacionamentos
gratuitos para carros ou bicicletas, assim como Curitiba (pr), São
Paulo e regiões administrativas do Distrito Federal.
22

Terminal de Samambaia, no DF,
tem estacionamento grátis

TAXAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
Cobrar imposto sobre combustíveis ou sobre a compra de automóveis pode ser uma ideia duplamente interessante. Por um lado,
desestimula o uso do transporte individual, por outro, provoca
melhoria do transporte público ao destinar a arrecadação desses tributos para investimentos no setor e aumento da demanda.
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23

TECNOLOGIA
VEICULAR
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Ônibus movido a eletricidade, a biodiesel, a biogás e até a hidrogênio. Quando se fala em sistemas de propulsão e tipos de veículos, as possibilidades mais recentes parecem um cenário futurista.
Entretanto, são bem reais. Todas as tecnologias descritas acima estão em uso no mundo todo. No Brasil, ainda têm participação tímida, com iniciativas de teste e pontuais. A grande maioria da frota de
107 mil ônibus do transporte público brasileiro de característica urbana ainda utiliza o óleo diesel como fonte de energia e é composta
por veículos do tipo ônibus básico, com lotação de 70 passageiros.
Algumas das novas tecnologias ainda se mostram impraticáveis para as empresas brasileiras de transporte público por causa
do seu alto custo, infraestrutura incipiente de abastecimento ou
descarte, e um sistema de concessões médias de dez anos e sem
subsídios. Enquanto o ônibus convencional custa R$ 300 mil, em
média, o elétrico chega a R$ 1 milhão. Sua vida útil é de 30 anos,
enquanto as concessões contratam por cerca de dez anos, sem dar
ao concessionário garantia de uso e recuperação do investimento de um ônibus elétrico. Nesse cenário, o ônibus a diesel atende
bem a demanda e – vale destacar – não é o grande responsável
pela poluição dos grandes centros.
Enquanto o transporte individual (carros, motos e veículos comerciais leves) gera 86% da emissão de CO² (gás de efeito estufa),
no Brasil, o ônibus emite apenas 13%. 1 Quando o ônibus é priorizado, as taxas de emissão caem significativamente. Em São Paulo
(SP), a implantação de faixas exclusivas aumentou, em média, 11%
da velocidade do trânsito e reduziu em 5% a emissão de gases de
efeito estufa por quilômetro rodado, além de reduzir outros poluentes. Só o Corredor 23 de Maio, um trecho de 1,5 km, fez com
que se deixasse de emitir 1,9 tonelada de CO² por dia. 2
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As questões ambientais e de sustentabilidade têm sido uma preocupação crescente da sociedade. A agenda sustentável impulsiona
as pesquisas de novos modelos, juntamente com o fato de que o
diesel é um combustível produzido a partir do petróleo, que leva
séculos para se decompor na natureza. A diminuição das reservas
tem feito o preço do petróleo subir desde os anos 1970, gerando
as chamadas “crises do petróleo”.
As alternativas ao diesel estão postas e, a cada ano, vão aumentando. Na Austrália, já se testa ônibus movidos à energia solar 3; na Inglaterra, movidos a dejetos humanos 4; na China, ônibus
elétricos elevados que circulam acima dos carros 5. Mas trazê-las
para a grande escala ainda é um desafio que depende de viabilidade econômica, vital para qualquer empresa pública, privada ou
concessionária.
Para que tudo funcione perfeitamente como na ficção científica,
é preciso, em primeiro lugar, estabelecer os fundamentos de uma
mobilidade urbana sustentável, por meio da priorização do transporte público e de fontes de custeio 6. Não basta colocar ônibus
menos poluentes nas ruas enquanto houver incentivos para que
cada pessoa atravesse a cidade sozinha em seu carro particular.
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NTU e a Tecnologia Veicular

A NTU participa de fóruns nacionais e internacionais para capturar tendências e
oportunidades em tecnologia veicular.
Com estas informações, elabora estudos que avaliam a viabilidade técnica e
econômica da implantação de novas tecnologias. Também oferece atendimento
personalizado às empresas associadas
em busca de informação.
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ÔNIBUS A DIESEL

No Brasil, o ônibus chegou em 1908 no Rio de Janeiro (rj) e foi se
popularizando. Era movido principalmente a gás. Nos anos 1920,
já havia linhas diversificadas em São Paulo (sp) e Belo Horizonte
(mg).
Mas foi nos anos 1930, com a chegada dos veículos a diesel,
que o ônibus ganhou mercado substituindo os bondes. Após a
Primeira Guerra Mundial, a fabricação de ônibus aumentou exponencialmente e o veículo tornou-se parte dos cenários urbanos
e da vida dos brasileiros.
Atualmente, há aproximadamente 107 mil ônibus em circulação no Brasil. Quase todos são movidos a diesel. O combustível
é econômico e eficiente, mas criticado pela emissão de gases poluentes e pelos motores barulhentos e pouco confortáveis.
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2

Ônibus e bondes dividem passageiros em São Paulo, 1933

4

Fabricação de ônibus na empresa Caio nos anos 1950

3

Flagrante do confronto de tecnologias em Vitória (ES), 1936

5

Trólebus cruzam o Recife (PE) nos anos 1960
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VEÍCULOS
ELÉTRICOS

Os veículos elétricos se diferenciam dos convencionais por serem
movidos por meio de energia elétrica, que pode ser gerada por redes aéreas (trólebus), baterias (chamados apenas de elétricos puros) ou pela combinação de baterias e outra tecnologia (híbridos).
São veículos silenciosos e pouco poluentes.
No Brasil eles predominaram no século XIX, a época dos bondes, mas hoje estão restritos a poucas rotas. Isso ocorre especialmente pelo seu custo de aquisição elevado, infraestrutura necessária, falta de incentivos e financiamentos a longo prazo ao setor
de transporte. Tivemos nos últimos anos alguns testes com ônibus elétricos em cidades como Belo Horizonte e Goiânia (go), e
iniciativas piloto como a da cidade de Curitiba (pr), que possui
alguns destes veículos em funcionamento regular.
No caso dos híbridos, que podem mesclar eletricidade com
motor de combustão interna, hidrogênio e bateria, há o problema de descarte da bateria. Elas duram, em média, 5 anos 25 e ainda não há no Brasil um sistema de recolhimento apropriado. Por
isso, por enquanto, são realidade apenas em países como China,
Japão, Coreia do Sul, França, Inglaterra e Uruguai.
Alguns veículos elétricos são mantidos atualmente para uso
em passeios turísticos, como o bonde de Santos (sp). São raros os
que ainda fazem transporte regular de passageiros, a exemplo do
bonde de Santa Teresa, na cidade do Rio de Janeiro.
Os trólebus, populares nos anos 1970, mantêm algumas linhas
em São Paulo, Santos e no Corredor abd, na região do abc paulista. São conectados à rede elétrica por fiações suspensas.
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6

Trólebus usado em Niterói (RJ) nos anos 1950

7

Bonde de Santa Teresa, atualmente, no Rio de Janeiro

8

Trólebus que circula pelo corredor ABD atualmente
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OUTROS SISTEMAS
DE PROPULSÃO

10

BIODIESEL
Produzido a partir de fontes vegetais como soja, dendê ou girassol, o biodiesel pode ser misturado ao diesel, reduzindo a emissão de gases poluentes. Já existe
até Lei (13.263/16) determinando que ele seja gradativamente incorporado a todo o óleo diesel comercializado no Brasil até atingir o percentual de 10%,
em 2019.
DIESEL DE CANA
Pouco poluente e adaptável aos motores convencionais, o diesel de cana-de-açúcar poderia ser amplamente adotado sem grandes dificuldades no país, não
fosse pelo alto preço comparado ao diesel de origem
fóssil, de uso tradicional.

11

BIOGÁS
Gases como o gnv (gás natural veicular) e o biometano (produzido a partir de lixo orgânico) também
são alternativas de fontes de energia para locomoção.

12
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TIPOLOGIA
DOS ÔNIBUS

Os ônibus são classificados de acordo com seu tamanho, peso e
capacidade de lotação. No Brasil, o mais comum é o ônibus básico, que leva até 70 passageiros. Mas temos ainda o micro-ônibus
(capacidade de até 20 passageiros), miniônibus (30), midiônibus
(40), convencional ou básico (70), padron (80), articulado (100) e
biarticulado (300).
A escolha por um tipo ou outro leva em consideração a demanda de passageiros e o tipo de via. Os biarticulados, por exemplo,
são ideais para corredores, pois precisam de vias pavimentadas
em função do piso baixo e pouca mobilidade para manobras. Além
disso, é ideal para trajetos longos ou de alta demanda, já que atende a um grande número de pessoas.
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PEQUENA HISTÓRIA DO TRANSPORTE URBANO NO MUNDO
Andar em carroças, carretas ou qualquer dispositivo sobre rodas era, até a Idade Média, privilégio de
pessoas abastadas ou a serviço de comerciantes e
militares. Havia estradas apenas com a finalidade
de defender as cidades de invasões estrangeiras e
comercializar produtos.
Assim foi até que o visionário Blaise Pascal lançou o primeiro serviço de transporte urbano do
mundo em 1662, em Paris. A cidade era grande e a
população a atravessava a pé. O sistema de Pascal
já continha os elementos que caracterizam o transporte coletivo ainda hoje: itinerários fixos, horários
regulares e definição de capacidade de transporte
para cada veículo.
Apesar do sucesso imediato, o sistema não sobreviveu à morte do seu inventor e administrador e
foi interrompido por cerca de 150 anos. Reviveu em

14

80

1826, na França, quando o coronel Stanilas Baudry se
surpreendeu com o interesse das pessoas pelo serviço de transporte que ele criara apenas para levar e
trazer seus funcionários. Baudry estendeu o serviço
ao público geral, que acabou por chamá-lo pelo nome
escrito em uma placa que ficava no ponto inicial do
itinerário. Omne Omnibus (expressão em latim que
dizia “todos para todos”) era apenas uma propaganda da chapelaria de um homem chamado Omne, mas
batizou popularmente os carros de Baudry.
Daí em diante, o sistema de transporte público
nunca mais foi interrompido. Passou do uso de tração animal a veículos movidos a vapor, eletricidade,
gasolina, diesel ou os híbridos. E chega à atualidade com a predominância do diesel, convivendo com
diversas alternativas, tanto na tipologia do veículo,
quanto na sua propulsão.
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Veículo de tração animal utilizado pelos romanos na Antiguidade

Veículo a vapor de Walter Hancock, 1831
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Omnibus de Shillibeer, o primeiro a circular em Londres, 1829

Ônibus da empresa de Baudry, Paris, 1828
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Modelo do ônibus de Baudry, Paris, 1828

Modelo do primeiro veículo de transporte urbano do mundo:
Carrosse à Cinq Sols de Pascal, 1662
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CONQUISTAS NA
LEGISLAÇÃO
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Nos últimos 30 anos, a ntu acompanhou de perto o desenrolar
das políticas públicas de mobilidade urbana e esteve junto aos Três
Poderes, articulando e contribuindo com as principais conquistas na legislação que aprimoraram o setor de transporte público.

1

Affonso Camargo, senador que ficou conhecido
no meio político como “o pai do vale-transporte”
por participar das articulações da Lei do
Vale-Transporte

VALE-TRANSPORTE
O benefício foi criado em 1985, mas de forma facultativa. A ntu foi
fundada em 1987 e adotou a obrigatoriedade do vale-transporte
como sua primeira grande pauta. Como resultado dessas articulações, o ex-presidente José Sarney assinou decreto que tornou o vale-transporte obrigatório já no ano de 1987. Mas esse foi só o começo.
Nas décadas seguintes, o vale-transporte foi ameaçado por diversos projetos de lei que pediam sua suspensão ou pagamento
em dinheiro. Em 2006, uma Medida Provisória (mp) do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva chegou a suspender o vale-transporte. A
ntu sempre trabalhou na conscientização da importância do benefício e do fato de que ele não poderia ser encarado como parte
do salário. Foram diversas discussões no Congresso Nacional e
pareceres jurídicos que conseguiram impedir que houvesse uma
regressão.
Atualmente há vários projetos de lei contra e a favor do vale-transporte. Enquanto alguns tentam derrubá-lo, há iniciativas
que tentam proibir definitivamente o pagamento em dinheiro e
pedem sua inclusão na clt. A luta continua.
LEI GERAL DE CONCESSÕES
A Constituição Federal de 1988 já previa a elaboração de uma lei
específica para regular os serviços públicos concedidos, tais como
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Legislação e a NTU
O Núcleo Jurídico e Parlamentar da NTU acompanha toda a legislação federal publicada junto ao Congresso Nacional, Ministério do
Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, entre outros órgãos. O objetivo é alertar os associados sobre alterações que afetem a gestão de
empresas de transporte público. Também atende a consultas – que
podem se desdobrar em pareceres jurídicos – de empresários com
quaisquer problemas relacionados a contratos e legislações municipais. Por fim, atende a legisladores que solicitam dados para embasar seus projetos de lei. Além disso, os representantes da NTU
também são frequentemente convidados a participar de audiências
públicas no Congresso Nacional e eventos da sociedade civil, sempre
que a mobilidade urbana está em pauta.
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3

Otávio Cunha e membros da Frente Parlamentar do Transporte Público em encontro com o
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso nos
anos 1990

4

Comitiva da NTU visita Congresso Nacional em 2012

transporte, coleta de lixo e fornecimento de água. Essa lei, no entanto, só foi elaborada em 1995. Como até então as concessões se
baseavam na Lei 8.666/93 (destinada a compras públicas), criou-se um cenário confuso. Por isso, a promulgação da Lei Geral de
Concessões e Permissões (8.987/95, originada do projeto de 1991
do então senador Fernando Henrique Cardoso) foi bem recebida,
trazendo segurança jurídica para o setor de transportes.
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
Durante as discussões do Código de Trânsito Brasileiro (Lei
9.503/97), a ntu foi convidada a participar de debates e audiências públicas. A intenção era evitar dispositivos mal redigidos ou
mal interpretados que prejudicassem o setor de transporte público. Aprovado em 1997, o texto passou por acréscimos e alterações
como a que, em 2015, priorizou o transporte público nas vias e previu penalização dos demais veículos que viessem a invadir corredores e faixas exclusivas.
POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA
Uma das maiores conquistas do setor de transportes, a aprovação da Lei Nacional de Mobilidade Urbana (12.587/12), que instituiu uma política nacional para o setor, foi bastante comemorada em 2012. Sua elaboração demandou 17 anos de discussão no
Congresso Nacional, a partir do texto inicialmente apresentado
pelo deputado Alberto Goldman. Somente no Senado, a proposta passou por cinco comissões. Na Câmara, foi criada a Comissão
Especial de Transporte Coletivo Urbano e a Frente Parlamentar
do Transporte Público.
O texto aprovado previu diretrizes e linhas gerais que orientam
a elaboração de qualquer política pública para o setor. Ele orienta
os municípios – a quem cabe legislar sobre transporte – a prepararem seus Planos de Mobilidade Urbana até 2019.
Entre as diretrizes estão aspectos ligados às gratuidades. A partir da sanção da lei, todo município deve divulgar, periodicamente, o impacto da gratuidade nas tarifas. Esse impacto é de 17%, em
média, e em algumas cidades como Porto Alegre (rs) e São Paulo
(sp) chega a 35%. 1 Com a divulgação, o usuário comum terá a noção do quanto a gratuidade pesa no bolso. A lei ainda define que
novas categorias de beneficiários só podem ser adicionadas mediante a previsão em lei de recursos ou revisão da tarifa.
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Outro ponto importante diz respeito às questões tarifárias. A
Política Nacional define o que fazer em caso de déficit ou superávit
tarifário e dá ao órgão gestor o poder de realizar reajustes e revisões
após a assinatura do contrato, protegendo o empresário contra a inflação, crises econômicas e incidência de novos tributos. Às empresas,
cabe o direito de conceder descontos nas tarifas sempre que quiser.
O texto reforça ainda o combate ao transporte clandestino, vetando a
modalidade de táxi lotação e regulamentando serviços de fretamento.
Os usuários ganharam um capítulo específico, que garantiu o direito à informação sobre transporte em linguagem clara e acessível.
E ainda o direito de participação nas discussões e na fiscalização da
Política Nacional de Mobilidade Urbana por meio de órgãos colegiados da sociedade civil.
Ao poder público coube a obrigação de estimular o transporte público em grandes aglomerações urbanas – exatamente o que a ntu
tem buscado garantir nos últimos anos. O governo deve também promover uma política tributária de incentivos, ao desonerar produtos
e serviços de insumo, como o combustível, por exemplo.
Por fim, a Política Nacional de Mobilidade Urbana lista uma série de ações de priorização do transporte público: o pedágio urbano
em regiões com alta concentração e os estacionamentos regulados,
conhecidos como “zona azul”, entre outros.
REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA
O ano de 2012 trouxe também a aprovação da Lei 12.619/12, conhecida como Lei do Descanso do Motorista ou Lei do Caminhoneiro.
Atendendo a uma antiga demanda de empresários e entidades sindicais, o texto altera o artigo 71 da clt (Consolidação das Leis do
Trabalho) para que o descanso intrajornada dos motoristas e cobradores de ônibus possa ser fracionado, desde que previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.
DESONERAÇÃO
Em 2013, o movimento pelo barateamento das tarifas ganhou força
com a desoneração da folha de pagamentos, a redução da alíquota
de icms e a isenção do pis/cofins. No primeiro caso, a tributação
incidente sobre 20% da folha de pagamento passou a recair sobre
2% do faturamento bruto. A medida levou a uma redução média de
5% no custo tarifário e diminuiu R$ 0,15 nas tarifas de cidades de
todo o país. 2
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5

Membros da NTU participam de audiência pública
sobre destinação da CIDE em 2016

6

Deputada Luiza Erundina, autora do projeto que
transformou o transporte em direito social em 2015

7

Deputado Mauro Lopes (esq.) e Otávio Cunha em
Café da Manhã com Parlamentares organizado
em 2016

Em seguida, veio a isenção da contribuição do pis e cofins
para o transporte coletivo. E alguns estados têm adotado também
medidas de impacto tarifário. O Distrito Federal e Manaus (am)
isentaram de icms o diesel usado no transporte público urbano
nas capitais e regiões metropolitanas. Já o Ceará, Rio de Janeiro e
Pernambuco, reduziram a alíquota em 50%.
Essas, no entanto, são iniciativas pontuais. A ntu tem atuado
junto aos legisladores na pauta da desoneração, já que até 26 tipos
de tributos e 18 tipos de encargos sociais recaem sobre o sistema
de transportes, onerando em 34% os custos da cadeia produtiva. 3
TRANSPORTE COMO DIREITO SOCIAL
Transporte é um direito do cidadão. Tanto quanto educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência
social, proteção à maternidade e à infância, e assistência aos desamparados. Isso é o que prevê a pec 74/2013, proposta de emenda à Constituição de autoria da deputada federal Luiza Erundina.
Protocolada em 2011 e aprovada em 2015, a pec ganhou força
em 2013, após as manifestações populares contra o aumento da
tarifa que tomaram o país. Com ela, o transporte entrou na lista de direitos sociais assegurados pelo artigo 6º da Constituição
Federal. Na prática, a inclusão obriga o Estado a garantir o serviço de transporte a todos os cidadãos e incluir o segmento em seu
orçamento anual. Com isso, as políticas públicas de mobilidade
urbana ganham tratamento prioritário.
A expectativa da ntu é de que, em dez anos da aprovação, até
2025, o número de projetos governamentais relacionados a mobilidade urbana aumente significativamente. E que, principalmente,
se planeje um fundo para garantir recursos ao transporte público
urbano, hoje totalmente financiado pelo valor das tarifas.
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NA MÍDIA
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NTU e a mídia
A NTU tem um setor de Comunicação e
Marketing dedicado a divulgar seus estudos e pautas e atender solicitações
da imprensa. Mantém uma ação propositiva, colocando em debate assuntos
importantes para a mobilidade urbana
nacional por meio de seus canais de comunicação próprios, como a Revista NTU
Urbano e os perfis nas redes sociais.

O ônibus é assunto constante na mídia. Seja em notícias relacionadas a vandalismo e crime de transporte ilegal ou nas histórias inusitadas que acontecem
dentro do veículo. Em muitas destas pautas, a ntu
é fonte sempre consultada por causa de seus estudos e da expertise do corpo técnico. Noutros casos, a
ntu também se surpreende com as potencialidades
de narrativas e significados atribuídos ao ônibus e
seu lugar no imaginário contemporâneo.
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GRATUIDADE

Ao longo dos últimos anos, diversos grupos sociais
receberam o direito de andar de ônibus sem pagar a
tarifa: estudantes, pessoas com necessidades especiais, cegos, portadores de hiv, carteiros, oficiais de
justiça, bombeiros, pacientes que precisam fazer hemodiálise, entre outros. Essas pessoas representam,
em média, 19% das viagens, que impactam 16% no valor 1 das tarifas pagas pelo usuário comum.
A ntu sempre foi a favor de uma política responsável de gratuidades – com revisões de cadastros e
fiscalização de uso de cartões – e de seu financiamento público – desonerando usuários pagantes e
reduzindo as tarifas. No modelo atual, apenas algumas cidades, como São Paulo (sp) e Brasília (df),
têm subsídios para cobrir a gratuidade e evitar que
as tarifas cheguem às alturas. No entanto, o repasse
representa um alto valor (somente na cidade de São
Paulo são R$ 2 bilhões anuais), e é constantemente
ameaçado por crises econômicas e vontades políticas.
Para resolver a questão, a ntu tem defendido
uma série de alternativas, como a criação de impostos que gerem recursos para esse fim e a vinculação
da concessão de novas gratuidades à previsão orçamentária. Nesse sentido, a entidade marca presença
na mídia prestando esclarecimentos e explicando a
gratuidade para públicos diversos.
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“Esse modelo representa um grave ato
de injustiça social, pois a sociedade, por
meio da representação política, concede
as gratuidades que são pagas exatamente
por aqueles que menos têm condições
de arcar com os custos adicionais.”
Otávio Cunha, presidente executivo da NTU,
no Correio Braziliense em 16/01/2017

1

"Acho isso desonesto", dispara a empregada doméstica Rita Silveira. O
operador de máquinas Jeferson Bispo que utiliza o transporte público
diariamente e gasta quase R$ 200 por mês também ficou indignado.
“Não sabia que eu pago pela gratuidade e não acho justo bancar a
passagem de um funcionário dos Correios que é uma empresa que
retém lucros, por exemplo. Ninguém me perguntou se eu concordo em
pagar, não tive a opção de escolher”, desabafa.

VIOLÊNCIA

As ondas de assaltos que tomaram as metrópoles urbanas a partir dos anos 1990 não pouparam os ônibus. Frequentemente, passageiros e funcionários eram ameaçados e roubados. Em 2000, o
sequestro do ônibus da linha 174, no bairro do Jardim Botânico, no
Rio de Janeiro (rj), comoveu o país. O sequestro durou 5 horas e
terminou com a morte da passageira Geíza dos Santos. O caso virou tema de diversas reportagens, estudos, documentários e filmes.
Episódios assim estimularam a adoção de câmeras de segurança no interior dos veículos e a expansão da bilhetagem eletrônica, retirando boa parte do dinheiro de circulação. Em 2015, pela
primeira vez em anos, a cidade de Campinas (sp) zerou o número
de assaltos graças à adoção da bilhetagem.
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5

PROTESTOS

Manifestações populares contra o preço da tarifa de
transporte público são um fenômeno social antigo no
Brasil, que remonta pelo menos à Revolta do Vintém,
no Rio de Janeiro do século XIX. 2 Dos anos 2000 em
diante, elas se intensificaram e chegaram ao ápice
em junho de 2013, numa série de protestos que começou por causa do aumento de R$ 0,20 na tarifa de
ônibus de São Paulo e terminou reivindicando bandeiras diversas relacionadas à corrupção.
Os protestos de junho de 2013 se espalharam por
diversas capitais e, apesar de recentes, já são compreendidos como um momento único. O bordão “não
são só vinte centavos”, em referência ao aumento da
tarifa, certamente entrou para a História.
A NTU aproveitou a oportunidade para falar ao
grande público sobre um assunto que já preocupava especialistas e técnicos do setor há anos: a importância da revisão da composição tarifária no Brasil.
O país é um dos poucos em que o transporte público
por ônibus é 100% custeado pela tarifa. Além disso,
a gratuidade chega a pesar 35% no preço da passagem. O modelo deixa passageiros onerados por tarifas altas e empresas sem margem para investimentos e melhorias.

“Existe um conjunto de razões que
ajudam a entender os motivos pelos
quais os veículos do transporte público se
transformam em alvo das insatisfações
populares. Eles representam uma
lógica de funcionamento capitalista, de
mobilização da classe trabalhadora.
Quando essa parcela da população não
tem acesso ao transporte, perde acesso
ao trabalho. Sem renda, não tem acesso
à vida, à sobrevivência. Ao mesmo tempo,
o transporte é condição também para a
sobrevivência do capital, da produção.”
Marcello Barra, sociólogo, na Revista NTU Urbano, em 2015. 3
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VANDALISMO

Ônibus quebrados e queimados, cercados por manifestantes. Nos protestos mais significativos da história recente do país, essa é, infelizmente, uma cena
comum. Foi assim em parte dos protestos contra a
inflação nos anos 1980 e 1990 e nas manifestações
contra a corrupção de junho de 2013.
Nas estatísticas de ônibus incendiados registradas pela ntu, esses incidentes sobem ano a ano. Nos
anos 1980 e 1990, grandes cidades Belém (pa), São
Paulo e Campinas mantinham-se com uma média
de menos de dez casos por ano. De 2004 a junho de
2017, o número de incidentes cresceu a ponto de somar 2.012 casos em 194 cidades. Mais de 70% desses
episódios (1.474) ocorreram em um período curto, de
pouco mais de três anos, de 2014 em diante. 4
A ntu apoia a pressão popular por melhores condições de vida e de transporte. Essa também é nossa
bandeira. Mas quando os protestos se dão à custa de
carros de transporte públicos quebrados e incendiados, lançamos a pergunta: quem vai pagar a conta
dos ônibus quebrados e incendiados? Infelizmente,
toda a sociedade, pois se trata de bem público.

“Estima-se que o custo direto relativo
à compra de veículos para substituir
aqueles incendiados [em 2013] foi de
aproximadamente R$ 325 milhões,
ou seja, esse montante deixou de
ser investido na melhoria da frota
existente ou da infraestrutura.”
André Dantas, diretor técnico da NTU, na Revista NTU Urbano.5
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VIAS ESPECIAIS

Com a implantação de projetos de brt, faixa exclusiva e corredor de ônibus na última década, a imprensa tem produzido muitas pautas positivas sobre o
assunto. A maioria revela os benefícios dos projetos
de priorização do ônibus, entrevistando usuários satisfeitos gastando menos tempo no trajeto do trabalho para casa.
Parte das reportagens também denuncia irregularidades e desrespeito às regras dos sistemas, como
passageiros que fraudam a fiscalização e motoristas
de automóveis que invadem faixas reservadas para
o transporte coletivo. Essas notícias ajudam a coibir
atitudes ilegais ao mesmo tempo em que esclarecem
o funcionamento dos sistemas.
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HISTÓRIAS
INUSITADAS
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Não é porque o ônibus foi feito para transportar pessoas que ele serve só para esse fim. Muita gente usa
a criatividade para namorar no ônibus, casar no ônibus, escrever um livro no ônibus e até para prestar
serviços de interesse público... no ônibus!
A internet também está cheia de histórias de casais que fazem do ônibus palco de um momento
inesquecível: o pedido de casamento. E também de
casais que se conheceram no veículo e optam por
chegar à cerimônia de casamento de ônibus.
No campo artístico, o ônibus serve de inspiração
para fotógrafos, ilustradores e escritores. Blogueiros
e cronistas chegam até a registrar as melhores histórias que eles escutam no ônibus para produzir
literatura.
Além disso, diversos projetos sociais usam o
ônibus para apoio de ações comunitárias. A Justiça
Itinerante, por exemplo, é um projeto do Poder
Judiciário que leva um ônibus a comunidades carentes de todo o país e faz atendimentos simples,
como registro de união estável, execuções de alimentos, reconhecimento de paternidade, entre outros.
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RENOVAÇÃO DA FROTA
DE ACESSIBILIDADE

Em dezembro de 2014, quando terminou o prazo para
que os ônibus estivessem todos acessíveis, a imprensa iniciou uma extensa cobertura sobre o assunto.
Boa parte das reportagens constatou que a indústria
e empresas haviam se adaptado, mas que diversos
problemas viários de responsabilidade das prefeituras permaneciam, como pontos de parada e terminais sem acessibilidade.
Algumas matérias trouxeram também informações equivocadas a respeito do uso de elevador. Ao
verem ônibus sem o dispositivo nas ruas, jornalistas
assumiram que parte da frota não estava adaptada
quando, na verdade, existem três tipos de veículos
acessíveis e apenas um deles possui a plataforma elevatória. Por diversas vezes a ntu fez esse esclarecimento. Em 2014, após exibição da reportagem nos
principais telejornais da TV Globo, a entidade lançou uma nota tentando trazer luz à questão e evitar
prejuízos à imagem do setor.
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“No transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia, 77% da frota
é acessível (...) Dos 6.130 pontos de parada de ônibus, apenas cerca da
metade tem cobertura e dos 19 terminais, apenas os 14 administrados por
empresas concessionárias possuem acessibilidade”.
Jornal O Popular, 04/12/2014
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“Passa um, passa outro, passam quatro ônibus sem elevador”, diz trecho de
reportagem exibida no Jornal Nacional.
15
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INFORMAÇÃO
E CONHECIMENTO
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NTU e a disseminação
do conhecimento
A NTU encara a educação como uma
missão. Por isso, desde 1994 a entidade vem produzindo pesquisas de forma
padronizada e contínua. Esses dados e a
experiência de seu corpo técnico fazem
com que a entidade seja constantemente convidada para participar de discussões políticas e técnicas junto ao governo federal.

Existem hoje quase cem estudos, relatórios, livros e cartilhas publicados pela NTU. A entidade
também tem museu, banco de dados estatísticos,
centro de memória, e realiza seminários anuais.
Frequentemente, presta consultoria para projetos
de outros países, especialmente da América Latina,
além de ser presença garantida em qualquer debate
nacional sobre legislação e regulação do setor.
Tudo isso mostra que o objetivo inicial da fundação da NTU – qualificar o debate nacional sobre
mobilidade urbana – foi atingido em cheio. Quando
a entidade abriu as portas, no fim dos anos 1980,
seus fundadores queriam incluir o empresariado
nos processos de tomada de decisão sobre mobilidade urbana no Brasil 1 e elevar o nível das discussões. Informar, ler, discutir, refletir, trocar, ensinar,
aprender, registrar, questionar, pensar e educar é parte essencial do porquê de existirmos.
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SEMINÁRIOS
NACIONAIS

O principal evento da NTU existe há mais de 20 anos. Começou
em 1995 num formato itinerante, de Encontros Regionais dos
Empresários de Transportes Urbanos realizados em várias cidades do país, e teve tamanha adesão que já na segunda edição foi
renomeado para Seminários Nacionais.
Aos poucos, a programação dos Seminários foi se concentrando e hoje é realizada na capital federal e em São Paulo, alternadamente. Cada edição chega a reunir até mil participantes, entre
empresários, pesquisadores, estudantes e representantes de órgãos gestores em painéis e discussões em torno de um tema central. Os seminários anuais são imprescindíveis para a qualificação
do debate, alinhamento de ideias e consolidação dos caminhos do
setor numa mesma direção.
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COLÉGIOS

Durante os Seminários Nacionais ocorre também a reunião dos
Colégios, grupos temáticos que reúnem representantes de empresas associadas, sindicatos e entidades regionais de transporte público.
O primeiro Colégio Técnico e de Advogados surgiu em 1996, da
necessidade de aproximar empresas e técnicos do poder público.
Naquela época, havia muita burocracia estatal e desconfiança em
relação aos empresários por parte do poder público. 2 Mas os encontros nos Colégios revelaram que órgãos gestores e empresários
tinham, na verdade, objetivos e ações em comum. Esse diálogo eliminou barreiras burocráticas e aumentou a eficiência empresarial.
No decorrer dos anos seguintes, os colégios foram ampliando suas discussões e hoje estão divididos em quatro grupos: Advogados, Gestão de Pessoas, Comunicação e Marketing e
Técnico. Além da troca de experiências, os Colégios estimulam o
intercâmbio de boas práticas e visitas técnicas a outras cidades.
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5

Colégio Técnico reunido em 2016
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6

Colégio de Comunicação e Marketing de 2015
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PUBLICAÇÕES

A ntu produz uma quantidade considerável de pesquisas, dados
e informações e faz questão de disseminar esse conhecimento
por meio de publicações. Em 30 anos, já soma noventa relatórios, pesquisas, anuários, livros, cartilhas e cadernos técnicos. Isso
sem contar as publicações periódicas, como o informativo ntu
urbano, produzido até 2012 com 180 edições e a revista ntu
urbano, bimestral, que chega à sua 30ª edição no final de 2017.
Em 1997, a ntu lançou uma publicação sobre o transporte informal. “Transporte Informal – pesquisa nacional e conclusões do
Encontro Técnico” já antecipava nos anos 90 os principais fatores
desse problema que tomou conta das cidades nos anos seguintes.
Em 2001 e 2002, foram produzidas novas pesquisas e publicações
sobre o transporte ilegal.
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De 1996 a 2012, a ntu realizou a Pesquisa Anual de Vale-Transporte,
revelando um retrato detalhado do benefício pelo país: seu nível
de utilização, formas de comercialização, tipo de tecnologia empregada, entre outras informações. A questão continua sendo contemplada noutros estudos.
Os Anuários da ntu trazem, desde 1995, um balanço do trabalho da entidade, servindo como instrumento de comunicação e
transparência perante aos associados. Cada associado recebe um
exemplar em seu endereço cadastrado e o conteúdo é disponibilizado no site da ntu.
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A partir de 1998, os trabalhos desenvolvidos pelos Colégios foram
disponibilizados pela coleção “Publicações NTU – Cadernos dos
Colégios Especializados”, que durou dez edições.
A ntu sempre pesquisou e divulgou a história do transporte
urbano, como meio de destacar a importância do transporte e do
ônibus para a humanidade. Um exemplo disso é a publicação “100
anos do Transporte Urbano no Brasil”, lançada no aniversário de
dez anos da ntu, em 1997.
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Quando completou 20 anos, a ntu comemorou em grande estilo
com o lançamento de uma edição bem trabalhada. Dividido em
duas partes, o livro “Conduzindo o Progresso” conta primeiramente a história do Transporte no mundo e, posteriormente, no
Brasil; em seguida aborda as primeiras duas décadas de atuação
da ntu. Com pesquisa histórica aprofundada, o livro é ainda hoje
procurado por escolas e entusiastas do transporte.
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De 2012 a 2015, a ntu publicou uma série de estudos sobre brt,
corredores e faixas exclusivas. Esses mecanismos estavam em voga
por causa dos investimentos em transporte urbano anunciados por
ocasião do pac (Programa de Aceleração do Crescimento) para a
Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. O relatório “Prioridade ao
transporte público por ônibus: Panorama dos projetos e investimentos” (2015) mostra exatamente onde e como esses recursos
foram aplicados. O site brt brasil (www.brtbrasil.org.br) também entrou no ar em 2012 com o objetivo de acompanhar a implantação deste tipo de projeto no país.
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REVISTAS

Já no seu primeiro ano de vida, a ntu lançou seu
primeiro veículo de divulgação, a Revista Transporte
Urbano. Em 1993, veio o informativo ntu urbano.
Ele foi substituído em 2013 pela revista ntu
urbano que traz entrevistas, artigos e reportagens
sobre as conquistas e desafios do setor de transportes. Atualmente, a ntu Urbano tem tiragem de 11 mil
exemplares e pode ser acessada na íntegra no site
da ntu.
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MBA

Em 2011 e 2012, a ntu promoveu o mba Executivo
em Gestão de Negócios com foco em Transporte
para formar jovens empresários e executivos do
setor de transporte. O programa compreendeu dois
módulos. No primeiro, com duração de um ano,
foram formadas 19 turmas distribuídas pelo país
que assistiam a uma transmissão ao vivo das aulas
gravadas no estúdio da Universidade Corporativa
do Transporte – uct, no Rio de Janeiro (rj). As
discussões eram sobre gestão de negócios de
transporte.
No segundo módulo, que durou mais um ano,
o foco foi o aperfeiçoamento de lideranças. Em encontros trimestrais em Brasília (df), falou-se sobre
empreendedorismo e ferramentas de coaching. Ao final do curso, os alunos realizaram visitas técnicas a
entidades europeias na Alemanha e participaram da
Feira Internacional de Transporte na Bélgica.
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CENTRO DE
DOCUMENTAÇÃO
E MEMÓRIA EURICO
DIVON GALHARDI
21

Na sede da ntu, em Brasília, os associados têm uma
área reservada para pesquisa. É a biblioteca do Centro
de Documentação e Memória, onde ficam as publicações produzidas pela entidade e outros livros e estudos importantes sobre transportes. O Centro abrange
também o museu e um banco de dados online que
pode ser acessado pelo www.ntu.org.br, no ar desde 1996.
Além disso, recentemente foi lançado o ntuapp,
um aplicativo mobile com fácil acesso a números e
estatísticas do setor. Ele pode ser baixado na Play
Store e na Apple Store, mediante liberação de login
e senha solicitada e avaliada pela ntu.
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MUSEU DA NTU

Quem chega à sede da ntu pela primeira vez se surpreende. Próximo ao hall de entrada ficam dispostos
seiscentos veículos em miniatura e painéis informativos que contam 5.500 anos de história do transporte. Trata-se do Centro de Documentação e Memória
Eurico Divon Galhardi, que trabalha para preservar
e divulgar a história do setor.
O projeto começou com a criação de um Museu
Virtual (www.museudantu.org.br), em 2005. O site
detalha a história do transporte no Brasil e no mundo,
fala sobre seus criadores e tipos de tecnologia. Com a
expansão da sede da ntu no edifício cnt, em 2014, o
presidente do Conselho Diretor Eurico Galhardi doou
sua coleção de réplicas de veículos e outros objetos
para dar início ao acervo físico do museu.
A coleção tem uma história interessante. Começou
a ser formada quando Eurico, aos 15 anos, ganhou
um carrinho em miniatura do pai. Quando ele começou a trabalhar com transportes, reencontrou o
objeto e passou a colecionar outros similares. A coleção foi crescendo e chega hoje a acumular seis mil
peças – entre miniaturas, medalhas, fichas, pratos,
cerâmicas e fotos – das quais aproximadamente oitocentas estão no Centro de Memória.
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Da Pré-História à contemporaneidade, o Museu da NTU conta 5.500
anos de História do transporte
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Lançamento do museu virtual em 2005
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REDES SOCIAIS

Buscando se comunicar não apenas com o público
especializado, a ntu está também nas mídias sociais.
Esta atuação visa combater preconceitos e fomentar
a imagem positiva do transporte por ônibus, além de
contribuir para o debate construtivo sobre a mobilidade urbana e influenciar os formadores de opinião.
Nas redes sociais, a ntu tem investido em campanhas educativas. No Youtube, por exemplo, a campanha “Como funciona o Transporte Público” fez sucesso com episódios sobre qualidade, tarifa, custos,
entre outros temas. No Facebook e Twitter, a campanha #tarifácil trouxe esclarecimentos sobre o custo do transporte, por meio de tirinhas e ilustrações.
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NTUBrasil
ntubrasil
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TransporteUrbanoNTU
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HISTÓRIA DA NTU
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“Criamos uma entidade com
flexibilidade para passar
a defender as necessidades
do transporte urbano.
A NTU reuniu uma equipe
técnica, jurídica, política e
passou a discutir também
a área social e cultural.
Ela começou a participar
de tudo, inclusive pelo
mundo, aprendendo
e ensinando com boas
práticas e experiências na
UITP (União Internacional
de Transportes Públicos) e
em toda América Latina.”
Eurico Galhardi 1

Numa noite fria de julho de 1987, jovens empresários e representantes de sindicatos e associações regionais de todo o país se encontraram numa sala de reuniões do terraço do Hotel St. Paul, em
Brasília (df), com uma missão: fundar e formatar uma entidade que lhes garantisse força e representatividade. Àquela altura,
eles estavam decididos e mobilizados graças à conquista do vale-transporte (1985) e sentiam a necessidade de ter participação
ativa junto ao poder público nas decisões sobre transportes. Neste
encontro, em 29 de julho de 1987, nasceu a Associação Nacional
das Empresas de Transportes Urbanos, a ntu.
Cinquenta e três membros fundadores (três dos quais ainda fazem parte do conselho da ntu: Eurico Galhardi, João Antonio Setti
Braga e Mauro Artur Herszkowicz) assinaram a Ata de Fundação.
Neste encontro inicial, aprovaram um estatuto e diretoria provisória e definiram uma contribuição para arcar com as despesas da
fundação. Também elaboraram um documento com suas reivindicações para ser entregue ao então Presidente da República, José
Sarney. Escolheram como presidente Clésio Andrade, do Sindicato
das Empresas de Transporte de Belo Horizonte.
Esse grupo de empresários já vinha se encontrando nos últimos
anos, quando propôs e depois lutou junto por uma solução para a
inflação tarifária e a crise que atingia o setor de transportes nos
anos 1980. Neste período, a inflação chegava a ser diária e tornava impossível para o trabalhador se planejar e arcar com custos
básicos de vida. As pessoas estocavam comida, faziam sacrifícios,
faziam greves e não conseguiam pagar a passagem para chegar ao
trabalho. As manifestações frequentemente acabavam em quebra-quebra e depredação de ônibus. Os protestos que aconteceram
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na Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro (rj), ganharam capas de jornais com ônibus quebrados e queimados. O clima era de incerteza e medo.
Os empresários, por sua vez, encontravam dificuldades em
ajustar as tarifas e cobrir o custo de operação. Apesar do sistema
de transportes ser gerido pelos municípios, era preciso conseguir
autorização do Governo Federal para mudar o valor das passagens,
o que tornava o processo lento e ineficaz. O preço dos combustíveis oscilava, como todo o resto. Não havia subsídios e isenções
para renovar a frota de ônibus. Os bondes já estavam abandonados e os trens, sucateados. O setor de transportes vivia uma crise
sem precedentes.
Decididos a mudar esse cenário e lutar pela sobrevivência de
suas empresas, os empresários de transportes passaram a se encontrar e buscar soluções. Perceberam que, mesmo atuando em
localidades distintas, tinham dificuldades parecidas e se uniram,
em um primeiro momento, em prol do vale-transporte. Essa união
desembocou na fundação na ntu, que rapidamente ganhou a adesão de empresários de todo o Brasil. Hoje, aos 30 anos, são mais
de 500 associados.
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“Discussões que, sem a
NTU, não haviam, hoje
são realizadas em
congressos, no site, nas
reuniões. Assim, podemos
escolher o que aplicar na
nossa própria empresa. A
partir do surgimento da
NTU, o relacionamento
com empresários de outros
estados fez com que
aprendêssemos novas formas
de transporte porque antes
nos baseávamos apenas em
nosso município.”
Mauro Artur Herszkowicz 2

PRIMEIROS ANOS

Primeira diretoria
eleita da NTU
Presidente
Clésio Andrade
Vice-presidente da Região Sul
José Alberto Guerreiro
Vice-presidente da
Região Sudeste
René Gomes Souza
Vice-presidente de São Paulo
Mauro Artur Herszkowicz
Vice-presidente do Rio de Janeiro
Jacob Barata Filho
Vice-presidente da
Região Centro-Oeste
Eder Augusto Pinheiro
Vice-presidente da
Região Nordeste
Alfredo José Bezerra Leite
Vice-presidente da Região Norte
Francisco Saldanha Bezerra
Diretor técnico
Mário Martins
Diretor tesoureiro
Otávio Vieira da Cunha Filho
Diretor de Relações Públicas
Hermínio Mendes Cavaleiro

A ntu realizou seus primeiros trabalhos na Assembleia Constituinte
de 1987. Sempre que encontrava qualquer proposta com interferência negativa no setor de transportes, a entidade analisava e oferecia
emendas aos deputados. Ao mesmo tempo, começou a participar
da composição de planilhas junto ao Geipot (Empresa Brasileira
de Planejamento de Transportes), de legislação junto ao Conmetro
(Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial) e junto a fabricantes, exigindo qualidade dos produtos.
Agiu também junto a prefeituras, como a do Rio de Janeiro e de
Porto Alegre (rs), contra planos econômicos que congelavam preços,
criavam impostos e estatizavam empresas de transporte. Passou
também a divulgar mensalmente aos associados uma tabela de tarifas e salários, bastante útil em tempos de inflação desenfreada.
No campo institucional, inaugurou sua primeira sede no
Edifício OK, no Setor Comercial Sul, em Brasília. Ali, em outubro
de 1987, elegeu sua primeira diretoria. No início dos anos 1990
se transferiu para o edifício Camilo Cola, no mesmo bairro. E em
1992, quando completou cinco anos, a ntu elegeu um novo presidente. Clésio Andrade deu lugar ao empresário mineiro Otávio
Cunha, que ainda hoje lidera a entidade.
Com menos de uma década de criação, a ntu já tinha muito
que comemorar. Em 1995, o vale-transporte correspondia a mais
da metade das viagens realizadas; entrou no ar o banco de dados
disponível 24 horas aos associados por computador, telefone e
fax; estudos eram publicados desde 1992 e a ntu já era fonte de
consulta para membros do Congresso Nacional e dos Ministérios
ligados à mobilidade, como Transportes e Fazenda, e órgãos gestores municipais.
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1

Ata de fundação
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2

Lista de presença dos fundadores na primeira reunião
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3

4

Otávio Cunha em evento em comemoração
aos 10 anos em 1997

Primeira marca da NTU

5

Selos comemorativos dos 10 anos da entidade
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6

Ciclo de estudos da NTU, 1988
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7

Primeira diretoria da NTU na noite da fundação
8

Clésio Andrade, primeiro presidente da NTU, discursa em reunião de fundação

9

Grupo da NTU em elaboração da planilha da GEIPOT
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10

1º Encontro do Colégio de Gestão Empresarial
11

Colégio Técnico, 2003
12

Abertura do Seminário Nacional, 2006
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13

Setor pleitea recursos da CIDE junto ao Congresso
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14

Ilso Pedro Menta entrega placa em homenagem aos 10 anos da NTU ao conselheiro João Antonio Setti Braga
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15

Otávio Cunha (esq.) recebe a Medalha do Mérito do Transporte Urbano Brasileiro das mãos do primeiro presidente, Clésio Andrade, em 1997
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16

Clésio Andrade (dir.) recebe a medalha das mãos de Otávio Cunha
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HOMENAGENS

Em comemoração aos 10 anos da ntu, em 1997, foi criada a
Medalha do Mérito do Transporte Urbano Brasileiro como forma de reconhecer o trabalho de quem atua em prol do transporte
público de passageiros do Brasil. Desde então, já foram homenageadas mais de duzentas pessoas nas categorias empresário, especial e in memoriam.
Já a Medalha do Mérito Social Urbano foi instituída pela ntu
em 2012 em virtude das comemorações do aniversário de 25 anos
da entidade e da obrigatoriedade do vale-transporte. A Medalha é
destinada a personalidades, empresas e entidades que efetivaram
ações notórias de caráter social ou por excepcional dedicação em
prol do desenvolvimento do transporte público urbano no Brasil
e no exterior.
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Entrega da Medalha do Mérito do Transporte Urbano Brasileiro, 1999
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Enilda Couto recebe a Medalha do Mérito do Transporte Urbano Brasileiro, 2014, in memorian de Wilson Silva Couto
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Oswaldo Cavalcanti da Costa Lima Neto recebe a Medalha do Mérito do Transporte Urbano Brasileiro, 2016
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LEGADO

Nos últimos 30 anos, a ntu encabeçou importantes conquistas: a
manutenção do vale-transporte, a implantação de uma frota acessível, o Plano Nacional de Mobilidade Urbana e a informatização
do sistema de transportes, com recursos como a bilhetagem eletrônica. A entidade não apenas colocou os empresários na mesa
de discussão do sistema de transportes do Brasil, como tornou-se
fonte de consulta qualificada sempre que leis e regulamentações
estão sendo decididas.
Outras questões importantes foram parcialmente resolvidas
e ainda demandam atenção e mobilização, como a desoneração
do setor. Também há aquelas que, por mais que tenham sido alvo
de debate e esclarecimento junto à sociedade, ainda precisam ser
trabalhadas, como o transporte ilegal e o modelo de gratuidade
bancada pelo usuário comum.
Atualmente, a ntu funciona no edifício cnt, na Asa Sul, em
Brasília. Em função do crescimento, sua gestão mudou de um sistema presidencialista para um Conselho Diretor, em 2011. Os nove
membros do Conselho, incluindo o presidente (Eurico Galhardi)
escolhem um presidente executivo (Otávio Cunha), que por sua
vez designa uma diretoria executiva.
Ainda há muito que ser feito, mas depois de 30 anos de atuação, a entidade tem orgulho em olhar para trás e enxergar o muito
que já caminhou e as bases que lançou para um futuro de cidades
mais produtivas e transportes democráticos.
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“Nós não só imaginávamos
chegar até aqui, como
trabalhamos por isso
esse tempo todo. Todo
o desenvolvimento
conquistado pela NTU foi
fruto de uma visão do que
queríamos alcançar.”
Marcos Bicalho dos Santos, diretor administrativo
e institucional

30 ANOS DE EVOLUÇÃO

1987

2017

Ônibus eram quebrados e depredados por trabalhadores furiosos com a inflação. Setor de
transportes enfrentava crise sem precedentes.

Vale-transporte é instrumento consolidado que
tira do trabalhador o ônus do acesso ao mercado de trabalho. Benefício responde por mais de
30% das viagens em algumas cidades.

A Assembleia Constituinte preparava o texto
que dizia que o transporte deveria ser acessível
a qualquer pessoa.

100% da frota brasileira é acessível.
Regulamentação foi elaborada com ajuda
da NTU.

Sistema de transportes ainda dependia em muitas cidades de trens sucateados.

Ônibus estão espalhados por mais de 3 mil
municípios.

Fichas de papel fazem as vezes de bilhetes, facilitando perdas e falsificações.

Bilhetagem eletrônica está em 85% dos municípios e biometria digital e facial é realidade em
pelo menos 20 cidades.

Ônibus comuns circulam pelas vias.

Sistema de ônibus tem uma infinidade de recursos de ITS, de GPS e câmeras a terminais de
embarque automatizados.

Concessões de serviços públicos são regidos
pela Lei 8.666/93, que se destina a compras
públicas.

Legislação específica para concessões rege contratos de ônibus, evitando abusos e confusões.

Transporte público não é prioridade
governamental.

Política Nacional de Mobilidade Urbana torna obrigatório o estímulo do poder público ao
transporte público.
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Seminário Nacional do Transporte Público, 2013
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Seminário Nacional do Transporte Público, 2014
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Seminário Nacional do Transporte Público, 2016
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Expositores do Seminário Nacional do Transporte Público, 2016
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Susan Zielinski da Universidade de Michigan (EUA) palestra no Seminário Nacional, 2015
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29

Encontro de técnicos no Colégio, 2015
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30

Diretoria regional, 2008 – 2011, antiga estrutura organizacional da NTU
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31

Conselho Diretor, 2013 – 2015
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32

Conselhos Diretor e Fiscal, 2015 – 2017
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33

Conselhos Diretor e Fiscal, 2017 – 2019
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34

Otávio Cunha (esq.), Ilso Pedro Menta (meio) e Marcos Bicalho
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35

João Settii Braga (esq.), Eurico Galhardi (meio) e Otávio Cunha
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36

Fidel Nunez Knittel (esq.) e Otávio Cunha
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37

Reunião da diretoria regional em 2011
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38

Eurico Galhardi (esq.) e André Dantas (meio) em visita técnica a Israel em 2015
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39

Representantes do setor de transportes
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40

Eurico Galhardi (centro) e família na inauguração do Centro de Memória
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41

NTU realiza exposição "100 anos do ônibus no Brasil" na sede da
CNT em 2008

42

Inauguração do Centro de Memória

167

168

43

169

NOSSOS
PRESIDENTES
DEPOIMENTOS

Clésio Andrade
Otávio Cunha
Eurico Galhardi, presidente do Conselho Diretor
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e, agora, está na hora de vir uma outra geração para ocupar a NTU.”
Otávio Cunha, presidente executivo da NTU. Membro do Conselho Diretor da Associação Nacional de
Transportes Públicos (ANTP). Foi diretor do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros
de Belo Horizonte e presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São
Luís. Atuou como empresário de transporte por mais de 40 anos. É membro fundador da NTU.
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“Fui trocador de ônibus aos 11 anos de idade, trabalhando junto com
meu pai. Minha paixão pelo transporte começou assim. Quando eu
tinha 12, 13 anos, já rapazinho, um dia precisei ir até o SESI (Serviço
Social da Indústria) em busca de tratamento dentário. Chegando
lá, descobri que havia uma fila de espera de seis meses. Observando
este tipo de situação, percebi que havia coisas que precisavam
ser melhoradas para que o trabalhador do transporte tivesse um
atendimento adequado e uma boa qualificação profissional. Ali
comecei a cultivar a ideia de que haviam coisas que precisavam ser
trabalhadas e aprimoradas. Outro momento marcante na minha
formação foi a época que antecedeu a criação do vale-transporte e da
própria NTU. O empresariado sofria com o congelamento de tarifas,
com a falta de reajustes de preços numa época em que a inflação
era elevada e os custos subiam frequentemente. Isso tudo ficou na
minha cabeça e foi formando um embasamento para todo o trabalho
que fiz. Com a união do pessoal de Minas Gerais, Pernambuco, Rio
Grande do Sul e Centro-Oeste, neste momento difícil, fundamos a
NTU. O papel dela sempre foi o de vencer desafios. Enquanto estive
aí - e também depois - a NTU foi acumulando diversas vitórias
pontuais. Eu olho para a NTU e vejo como ela cresceu para superar
os nossos objetivos de fundadores. Nestes últimos 30 anos, as
metrópoles cresceram, tornaram-se mais articuladas e as soluções
de tráfego ficaram mais complexas. Com isso, a NTU tem
agora mais e maiores desafios, mas está muito preparada.”
Clésio Soares de Andrade, presidente da CNT e ex-presidente da NTU entre 1987 e 1992. Fundou o Serviço Social do
Transporte (SEST) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT). Foi vice-governador de Minas Gerais e
senador da República.
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“A NTU representa dois momentos importantes na minha vida. O
primeiro foi quando eu me fixei tecnicamente na área de transporte.
Eu sou advogado, comecei trabalhando no serviço público e, em
determinado momento, fui transferido para a área de transportes
da Prefeitura do Rio de Janeiro. Aí eu me apaixonei. Comecei a
entender como nasce o progresso. Ele não nasce só na saúde, na
cultura e na educação - porque essas são áreas estanques - mas
nasce da interação disso tudo, que é a mobilidade urbana. Me
apaixonei tanto pela área que fui fazer mestrado e estudar a história
do transporte com profundidade. Fui comprando livros, visitando
museus pelo mundo, feiras de pulgas e bibliotecas, e comecei a coleção
de carrinhos que hoje virou o Museu da NTU. Então, primeiro eu
me apaixonei pelo transporte, depois eu me apaixonei pela NTU.
O segundo momento marcante foi há 16 anos, quando eu fiquei
viúvo. A NTU me ajudou muito a me reerguer, ocupou meus
dias. Depois disso, fiz uma cirurgia cardíaca e decidi passar o
controle da minha empresa para o meu filho do meio. Passei
a ter tempo e a me dedicar a isso aqui. Mais uma vez, a NTU
preencheu a minha vida. Eu vibro com tudo isso aqui.”

Eurico Galhardi, presidente do Conselho Diretor. É advogado, comunicador social e empresário, mestre em Transporte e
criador do Museu da NTU. É membro fundador da NTU.
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“Sou engenheiro civil, trabalhei com ferrovia de cargas e
passageiros por 25 anos. Fui um dos engenheiros que implantou
o metrô de Belo Horizonte. Além disso, o pai da minha primeira
esposa era empresário de ônibus. Nessa experiência tive muita
convivência com outros empresários e pude conhecer pessoas como
o Otávio Cunha, que é mineiro da cidade de Matias Barbosa.
Quando ele assumiu a presidência da NTU, em 1993, montou
uma nova equipe e me chamou. Lembro que ele falou assim: ‘Meu
compromisso com você é por três anos, que é o período do mandato
para o qual fui eleito. Depois, eu não sei’. Eu topei e acabou que essa
mudança de Belo Horizonte para Brasília foi uma decisão acertada
de vida. Eu tinha acabado de me casar, estava começando uma nova
etapa e vim com a esposa. A NTU foi um novo começo também.
Agora, tenho mais de vinte anos aqui. A gente acaba criando laços
de amizade. A NTU tem essa cultura de incentivar a permanência e
o desenvolvimento de bons funcionários, então temos várias pessoas
que começaram aqui jovens ou que estão aqui há muito tempo. Com
isso, você cria laços de afetividade com as pessoas. É um processo
que satisfaz a gente não só pelo lado profissional, mas pessoal
também. A NTU te permite mostrar seu valor e seu trabalho, e acaba
ajudando seu desenvolvimento como pessoa humana também.”

Marcos Bicalho, diretor administrativo e institucional. É engenheiro civil, mestre em Ciências da Engenharia de Transportes pelo IME (Instituto Militar de Engenharia). Está na NTU desde 1993.
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“Trabalho na NTU há 30 anos. Sou a funcionária mais antiga.
Minha experiência com o transporte começou quando fui estagiária
da GEIPOT. Meu ex-marido também trabalhava na área e meu
pai deu cursos de planejamento de transportes em Recife. Então,
o tema era de certa forma familiar para mim. Em 1986, saí da
GEIPOT para ter a minha primeira filha e fiquei no papel de mãe
24 horas por dia, durante mais ou menos um ano. Depois, voltei
a trabalhar em meio período numa empresa que gerenciava valetransporte e soube que a NTU estava buscando um funcionário
que já tivesse contato com os assuntos técnicos. Me lembro que fui
entrevistada pelo Éder Augusto Pinheiro na sede do Edifício OK,
que ainda tinha uma estrutura pequena. Logo depois fui chamada
e comecei a trabalhar. Meu primeiro dia foi 15 de dezembro de 1987.
Comecei na assessoria técnica e desde então fiz atendimento aos
associados e passei por outros cargos. Toda minha vida profissional
acabou sendo aqui. Na NTU conheci muita gente, reencontrei
pessoas dos tempos da GEIPOT, mantive contato com algumas
pessoas que trabalharam e saíram daqui, sustentei meus filhos. Há
toda uma história de vida. Como estou na NTU há tanto tempo,
muitas vezes alguém das empresas associadas ou dos sindicatos liga
diretamente para mim quando precisa de algo. Eu os encaminho
para os setores responsáveis, mas, com tanto tempo de casa, é
bacana ver que você também acaba se tornando uma referência.”

Melissa Brito Spíndola, assessora da Diretoria e da Presidência. Atuou também na área técnica da NTU e no atendimento
a associados. Está na entidade desde 1987, o ano da fundação.
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“Em 1994, a NTU estava precisando de um advogado e passei por
uma entrevista com o Marcos Bicalho e, em seguida, com o Otávio
Cunha. A partir daí, entrei no Departamento Jurídico e me foi passada
a atribuição de reformular o departamento. Naquela época, a NTU
respondia consultas dos associados sobre seus problemas na prestação
de serviços em suas localidades, dúvidas em relações a impostos
e contratos, entre outras. A gente encaminhava muitos pareceres
jurídicos via Correios e quando havia uma emergência, via fax. Mas,
além deste trabalho, a NTU achou por bem que o Departamento
Jurídico fizesse o acompanhamento dos projetos que estavam no
Congresso Nacional que impactassem as empresas de transporte.
Eu já gostava de trabalhar com licitações e contratos públicos. Fui
assessor do Procurador Geral do DF e encarregado do Departamento
de Estradas e Rodagens do DF. Então havia uma similaridade em
relação à matéria que encontrei na NTU, mas claro que, quando entrei
aqui, procurei ler muitos cadernos técnicos e livros que tratavam
de transporte. O Marcos Bicalho foi fundamental, me passando
muitos conhecimentos na área de planejamento, cálculo tarifário,
organização de serviços... devo muito do meu aprendizado a ele.
Depois, fiz dois MBA, financiados e incentivados pela NTU. A entidade
tem essa visão de investir nos colaboradores. Eu era um profissional
jovem com a expectativa de crescer e conquistar espaço e a NTU me
proporcionou isso. A entidade tem artigos publicados em jornais e
eu já fui convidado para palestrar em eventos e para representar
a NTU em audiências públicas. Além disso, a administração da
NTU sempre nos deu liberdade para dar ideias e sugerir propostas.
Se me perguntarem por que estou há 23 anos na NTU, é devido a
essa liberdade. Vejo que, muitas vezes, as pessoas trabalham numa
empresa e ficam preocupadas em cumprir o horário para ir embora
às 18h. Mas aqui, muitas vezes nem vemos o tempo passar porque o
trabalho é dinâmico e o ambiente é sadio. O transporte é cativante
porque você lida com um serviço que impacta milhões de pessoas
no Brasil inteiro. A cada dia surge algo que precisa ser solucionado
e nós somos uma equipe que pode ajudar a resolver o problema.”
Ivo Palmeira, coordenador do Núcleo Jurídico e Parlamentar da NTU. Possui especialização em Direito Público e Direito
Privado, MBA em Regulação de Serviços Públicos pela UDF, e MBA em Gestão de Negócios Transporte pelo Ibmec. Está na
NTU desde 1994.
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“O anúncio da vaga que ocupo na NTU veio para mim em um momento
oportuno. Eu morava em Uberlândia (MG), uma cidade de médio
porte, onde estudei e iniciei minha carreira em transportes, mas sentia
que era o momento de me arriscar numa posição profissional melhor.
Participei da seleção e recebi uma ligação no dia 3 de agosto de 2011
informando que eu havia sido selecionado, mas que, por morar em
outra cidade, não precisaria dar uma resposta imediatamente. Mas eu já
tinha tomado minha decisão. Era exatamente aquilo o que eu queria.
Para mim, trabalhar em uma associação nacional cujos livros e
artigos eu sempre usei nos meus estudos, representava muito. A NTU
tem o papel de ditar diretrizes nacionais e eu sairia da prefeitura de
Uberlândia - de um contexto que era normatizado e regulado pelo
que é decidido em Brasília - para participar dessa formulação.
Me lembro que já no meu primeiro mês de trabalho, fui representar a
NTU em uma reunião no Ministério das Cidades. Lembro exatamente
do dia, da sala, das pessoas que me receberam e até da roupa que vestia!
Foi marcante porque foi quando comecei a ver na prática a dimensão
da NTU no contexto nacional. E me lembro que antes dessa reunião, o
André Dantas [diretor técnico] me orientou, dizendo: ‘Lembre-se que ali
você é a NTU’. Isso me deu uma grande noção de responsabilidade.
Hoje, seis anos depois, mantenho o orgulho do trabalho que faço.
Aqui vemos o resultado concreto dos nossos esforços. Produzimos
muitas publicações e cadernos técnicos que são fonte de consulta para
pesquisadores de todo o país e que orientam a formulação de leis.
Acho que é importante ter, ao longo de sua carreira, um profissional
que te oriente mais do que te demande e que você respeite. Vejo que
as pessoas que não têm essa orientação percorrem um caminho mais
difícil. Eu tive a sorte de ter esse profissional durante a faculdade
com a professora Denise Labrea, minha orientadora, e voltei a ter
essa figura na minha carreira quando cheguei na NTU. O André, com
quem trabalho de forma mais direta, enxerga como responsabilidade
dele orientar todos da sua equipe sobre atuação profissional e
carreira num sentido amplo. A NTU tem uma cultura muito forte
de capacitação dos funcionários. Sei que eu cresci e estou hoje neste
patamar como pessoa e profissional devido a isso. Portanto, nos
próximos anos, quero me preparar para ser essa pessoa para alguém.”

Matteus Freitas, coordenador do Núcleo de Transportes da Diretoria Técnica. É geógrafo com especialização em Mobilidade Urbana e mestre em Planejamento Urbano pela Universidade Federal de Uberlândia. Está na NTU desde 2011.
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“A gente tem o hábito de manter os funcionários por muitos anos
porque acreditamos que eles conseguem incorporar nossa filosofia,
nossa cultura de valorização da mobilidade urbana e de cidades
sustentáveis. Eles sabem que são parte efetiva disso aqui.”
Otávio Cunha, presidente executivo.
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CONSTRUINDO
O FUTURO
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Objetivos para o futuro:
melhorar a qualidade
dos serviços prestados
à população e avançar
na priorização do
sistema de ônibus.

Uma cidade nunca fica pronta. Há sempre um viaduto a se construir, uma calçada desgastada para se consertar, um bairro antigo que volta à moda enquanto outra área vai sendo abandonada.
Assim como a cidade, o sistema de transporte urbano é vivo, se
adapta aos fluxos e interesses das pessoas. Sendo assim, o trabalho da ntu nunca estará concluído. Por melhor que seja o sistema,
haverá sempre novos desafios e dinâmicas. Se antecipar a eles e
oferecer um serviço de qualidade é o que buscamos para os próximos 30, 50, 100 anos...
São muitas as questões que nos desafiam hoje e as melhorias
que imaginamos. Um sistema de gratuidades subsidiado, para
que o custo não recaia inteiramente sobre o usuário, é uma delas.
Uma cidade que priorize o transporte coletivo no lugar do individual, por meio de zonas azuis e pedágios urbanos para carros
e motocicletas, é outra.
De maneira geral, nossos desafios futuros se concentram em
dois grandes objetivos: melhorar a qualidade dos serviços prestados à população e avançar na priorização do sistema de ônibus. E
eles são desafios simplesmente porque não é fácil mudar práticas
e políticas públicas arraigadas.
Hoje, nossas cidades estão cheias de problemas estruturais. De
que adianta disponibilizar veículos com as melhores tecnologias
se eles não conseguem rodar em vias esburacadas? Ou, no caso
da acessibilidade, de que adianta ter elevador ou piso baixo, se os
pontos de parada não estão padronizados?
Outra pergunta que nos fazemos é como oferecer um serviço
público de qualidade com tarifas acessíveis? A experiência internacional mostra que isso só é possível com financiamento público.
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Países europeus elogiados pela qualidade da frota, preço das passagens e avançados sistemas de its, contam com 45% a 75% de
subsídio. Nos Estados Unidos, o percentual vai de 60% a 70%. No
Brasil, entre os mais de 3 mil municípios com ônibus, apenas 11
têm subsídios. Entre eles, Curitiba (pr), reconhecida pelo sistema
bem avaliado pelos usuários.
Por isso, temos trabalhado por um fundo específico de recursos
para o setor, assegurado por uma parcela de recursos da União. A
ntu tem dialogado com a Comissão de Desenvolvimento Urbano
da Câmara dos Deputados e a Frente Nacional de Prefeitos para
que os recursos oriundos da Cide Combustíveis (Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico) sejam utilizados para subsidiar investimentos em mobilidade urbana.
Este fundo cobriria o custo de investimento em renovação e
melhoria das frotas. É um caminho para que a hoje inviável compra de ônibus de última geração, como os elétricos, possa se tornar realidade. Assim como a implementação de recursos de its
em toda sua potencialidade. Faz todo sentido, já que o transporte é um direito social assegurado pela Constituição, conforme
emenda de 2015.
Outra finalidade importante do fundo seria cobrir o valor das
gratuidades. Hoje, toda gratuidade concedida pelo poder público,
como a estudantes, idosos, carteiros, portadores de hiv, entre outras categorias, é financiada pelo usuário comum, que fica sobrecarregado ao arcar com o custo de um serviço que mais pessoas
estão utilizando. Enquanto isso, aproximadamente 37 milhões de
pessoas não usam transporte público porque não têm condições
de pagar as tarifas. 1
A ntu trabalha também pela desoneração, já que enquanto
os tributos que incidem diretamente sobre o setor não têm participação tão significativa no custo total do sistema (4% a 10%), a
incidência sobre os produtos e serviços de insumo chega a ultrapassar 30%. 2 A redução dos tributos reduziria imediatamente o
preço das tarifas.
Também temos atuado na capacitação dos profissionais do setor, que vão operar o sistema e garantir essas melhorias. Cada vez
mais, realizamos congressos, seminários e apresentações.
Em relação à priorização do ônibus, estamos de olho para que
a Lei Nacional de Mobilidade Urbana seja efetivamente cumprida. Cabe aos municípios legislar sobre transporte e eles têm prazo
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Carros*

20% da população
70% do espaço nas ruas

Ônibus

70% da população
30% do espaço nas ruas
Outros modais de transporte
público, como metrô e balsas,
levam 10% das pessoas.
*e outros transportes individuais, como moto e bicicleta

até 2019 para apresentar seus Planos de Mobilidade.
Também trabalhamos pelo fortalecimento do vale-transporte, para que ele não seja cortado ou repassado em dinheiro e incorporado ao salário; e pela
manutenção dos investimentos em brt, corredores
e faixas exclusivas que tiveram um boom em função
dos projetos de infraestrutura para a Copa do Mundo
(2014) e os Jogos Olímpicos (2016).
Vale destacar que a priorização do ônibus não é
benéfica apenas para um pequeno grupo de empresários, mas para 70% da população brasileira que depende do ônibus para se locomover.
Indo mais longe, a priorização beneficia a totalidade da população, pois a crise da mobilidade urbana hoje afeta toda a competitividade econômica do
país. Indústria, comércio e serviços encontram gargalos nos deslocamentos urbanos que aumentam custos e preços e reduzem qualidade. Tudo isso nos dá
uma certeza: para construir o futuro que sonhamos,
a mobilidade urbana tem que ser prioridade agora.
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1. Vale-Transporte
Fontes:
Eurico Galhardi, presidente do Conselho Diretor da ntu
Matteus Freitas, coordenador do Núcleo de Transportes da ntu
Eurico Galhardi, Paulo Pacini e Isabella Verdolin. Conduzindo o progresso: a História do Transporte e os
20 Anos da ntu, 2007
ntu. Pesquisas Anuais de Vale-Transporte, 1994-2012.

2. Sistemas Inteligentes de Transportes - ITS
1. Tacom. Disponível em: http://www.tacom.com.br/tacom/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=tacom&tax=1911&lang=pt_BR&pg=317&taxp=1911&. Acesso em junho
de 2017.
2. Transurc. Disponível em: http://www.transurc.com.br/site/index.php/a-transurc/bilhetagem-eletronica/. Acesso em junho de 2017.
3. Banco de dados ntu.
4. Idem.
Outras fontes:
Filipe Cardoso, analista de transportes da ntu
Matteus Freitas, coordenador do Núcleo de Transportes da ntu
ntu. Grupo its: Diretrizes no Transporte Público Por Ônibus, 2016.
antp (Associação Nacional de Transportes Públicos). Cadernos Técnicos v.8: Sistemas Inteligentes de
Transporte, 2012.

3. Acessibilidade
1. IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Censo 2010.
Outras fontes:
André Dantas, diretor técnico da ntu
Eurico Galhardi, presidente do Conselho Diretor da ntu
Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), Portaria 260 de julho de 2007.
ntu. Parecer Técnico Acessibilidade dos Veículos de Transporte Público Urbano por Ônibus, nº 20, 2014.
ntu. Cartilha da Acessibilidade no transporte público urbano - volume 1, 2008.
ntu. Cartilha da Acessibilidade no transporte público urbano - volume 2, 2009.

4. Priorização do ônibus
1. cni (Confederação Nacional da Indústria). Cidades: mobilidade, habitação e escala - um chamado à
ação, 2012.
2. Ministério do Meio Ambiente, Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores
Rodoviários 2013: Ano-base 2012, 2013.
3. Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), 2015.
4. Banco de dados ntu.
5. Idem
6. ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). Pesquisa de Orçamentos Familiares, 2013.
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7. cni (Confederação Nacional da Indústria). Cidades: mobilidade, habitação e escala - um chamado à
ação, 2012.
8. iema (Instituto de Energia e Meio Ambiente). Avaliação dos efeitos da implantação de faixas exclusivas
em SP: tempo de viagem, consumo de combustível e emissões de poluentes - 1ª etapa, 2014.
9. Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (emtu/sp)
10. Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (itdp), 2015.
11. Idem
12. Idem
13. Banco de dados ntu.
Outras fontes:
André Dantas, diretor técnico da ntu
Matteus Freitas, coordenador do Núcleo de Transportes da ntu
ntu. Parecer Técnico Tecnologias Veiculares: Alternativas para combustíveis, nº 4.009, 2016.
Fetranspor. Manual de implementação BRS - Bus Rapid Service .

5. Tecnologia Veicular
1. Dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2013.
2. iema (Instituto de Energia e Meio Ambiente). Avaliação dos efeitos da implantação de faixas exclusivas
em sp: tempo de viagem, consumo de combustível e emissões de poluentes - 1ª etapa, 2014.
3. The Greenest Post: http://thegreenestpost.bol.uol.com.br/australia-populacao-pega-onibus-de-graca/
Acesso em março de 2017.
4. Revista Exame: http://exame.abril.com.br/tecnologia/cidade-inglesa-recebe-onibus-movido-a-fezes-humanas/. Acesso em março de 2017.
5. G1: http://g1.globo.com/carros/noticia/2016/05/chineses-criam-onibus-que-passa-por-cima-dos-engarrafamentos.html. Acesso em março de 2017.
6. André Dantas. Carro à frente dos bois. Artigo publicado no LinkedIn, 2017.
7. ntu. Parecer Técnico Tecnologias Veiculares: Alternativas Para Combustíveis. Para Combustíveis.
Nº 4.009/2016.
Outras fontes:
Eurico Galhardi, Paulo Pacini e Isabella Verdolin. Conduzindo o progresso: a História do Transporte e os
20 Anos da ntu, 2007
Filipe Cardoso, analista de transportes da ntu
Museu Virtual do Transporte Urbano: http://www.museudantu.org.br/. Acesso em março de 2017 .

6. Conquistas na legislação
1. Banco de Dados ntu.
2. Idem
3. Idem
Outras fontes:
André Dantas, diretor técnico da ntu
Ivo Palmeira, advogado e coordenador do Núcleo Jurídico e Parlamentar da ntu
Frente Nacional de Prefeitos. Cartilha A Nova Mobilidade Urbana para a sua Cidade, 2012.
ntu. Transporte passa a ser direito social na Constituição, Revista ntu Urbano, nº 17, 2015.
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7. Na mídia
1. Banco de dados ntu.
2. Pablo Ortellado, pesquisador de comportamento de grupos sociais, em entrevista à Revista ntu Urbano,
nº 19, 2016
3. Marcello Barra, sociólogo, em entrevista à Revista ntu Urbano, n. 13, 2015
4. Banco de dados ntu.
5. André Dantas. Todos satisfeitos com o sucesso do desastre? Revista ntu Urbano, nº 9, 2014

8. Informação e Conhecimento
1. Eurico Divon Galhardi, presidente de conselho diretor da ntu
2. Alfredo Bezerra Leite, em entrevista concedida em 2007 para o livro dos 20 anos da ntu
Outras fontes:
Renata Nobre, coordenadora do Núcleo de Informações da ntu

9. História da NTU
1. Eurico Galhardi, 2017
2. Mauro Artur Herszkowicz, em entrevista concedida para o livro dos 20 anos da ntu, 2007
Outras fontes:
Alfredo Bezerra Leite, em entrevista concedida para o livro dos 20 anos da ntu, 2007
Ilso Pedro Menta, em entrevista concedida para o livro dos 20 anos da ntu, 2007
José Alberto Guerreiro, em entrevista concedida para o livro dos 20 anos da ntu, 2007

10. Construindo o futuro
1. Banco de dados ntu. Estatística da entidade calculada a partir de estudos do ipea (Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada).
2. IPEA. Tarifação e financiamento do transporte público urbano. Nota técnica nº 2, 2013.
Outras fontes:
André Dantas, diretor técnico da ntu
Matteus Freitas, coordenador do Núcleo de Transportes da ntu

195

ÍNDICE DE
IMAGENS

196

1. Vale-Transporte
1. Arquivo O Globo
2. Arquivo O Estado de S. Paulo
3. Arquivo ntu
4. Arquivo ntu

5. Arquivo ntu
6. Arquivo ntu
7. Arquivo Fetranspor
8. Arquivo Fetranspor

2. Sistemas Inteligentes de Transportes - ITS
1. Arquivo ntu
2. Arquivo Fetranspor
3. Arquivo ntu
4. Agência Brasília
5. Agência Brasília
6. Pedro Ribas/ ANPr
7. Reprodução/ ADNews

8. Arquivo ntu
9. Arquivo ntu
10. Arquivo ntu
11. Arquivo ntu
12. Arquivo ntu
13. Arquivo ntu
14. Arquivo ntu

3. Acessibilidade
1. Andrey Burkov/ Shutterstock.com
2. Bikeworldtravel / Shutterstock.com
3. Arquivo ntu
4. Arquivo ntu
5. Vanessa Volk/Shutterstock.com

6. Arquivo ntu
7. Arquivo ntu
8. SMCS
9. Monkey Bussiness Images/ Shutterstock.com

4. Priorização do ônibus
1. Tânia Rego/ Agência Brasil
2. Arquivo ntu
3. Pedro Ribas/SMCS
4. Agência Brasília
5. Arquivo ntu
6. Arquivo ntu
7. Arquivo ntu
8. Arquivo ntu
9. Arquivo ntu
10. Arquivo ntu
11. Arquivo ntu
12. Arquivo ntu

13. Arquivo ntu
14. Arquivo ntu
15. Arquivo Fetranspor
16. Arquivo Fetranspor
17. Arquivo Fetranspor
18. Agência Brasília
19. Nagasima/ Shutterstock.com
20. Nilson Carvalho/ Arquivo ntu
21. Reprodução/ PlayStore
22. Agência Brasília
23. Arquivo ntu

5. Tecnologia Veicular
1. Arquivo ntu
2. Conduzindo o Progresso
3. Coleção Eurico Galhardi
4. Coleção Eurico Galhardi
5. Arquivo Caio S.A.

6. Coleção Eurico Galhardi
7. Tânia Rego/ Agência Brasília
8. EMTU/SP
9. Arquivo ntu
10. SMCS

197

11. Arquivo ntu
12. Wagner Menezes/ Arquivo ntu
13. Arquivo ntu
14. Reprodução/ Du Madeléine-Bastille à
Méteor - Histoire des Transports
Parisiens. Ed. Martelle: Paris, 1991

15. Reprodução/ Le Patrimoine de la Ratp.
Flohic Editions: Paris, 1998
16. Coleção Eurico Galhardi
17. Coleção de miniaturas Eurico Galhardi
18. Coleção de miniaturas Eurico Galhardi

6. Conquistas na legislação
1. Arquivo Senado Federal
2. UnB Agência
3. Arquivo ntu
4. Arquivo ntu

5. Agência Brasil
6. Agência Câmara
7. Arquivo ntu

7. Na mídia
1. Reprodução/ G1
2. Reprodução/ www.correio.rac.com.br
3. Reprodução/ Cartaz do filme Última Parada 174
4. Reprodução/ Veja São Paulo
5. Reprodução/Veja
6. Reprodução/ Época
7. Folhapress
8. Reprodução/ www.correiodeuberlandia.com.br

9. Reprodução/ Youtube
10. Reprodução/ www.opopular.com.br
11. Reprodução/ www.grandefm.com.br
12. Reprodução/ Jornal Nacional
13. Reprodução/ www.opopular.com.br
14. Reprodução/ Jornal Nacional
15. Reprodução/ ntu

8. Informação e conhecimento
1. Arquivo ntu
2. Arquivo ntu
3. Arquivo ntu
4. Arquivo ntu
5. Arquivo ntu
6. Arquivo ntu
7. Reprodução/ ntu
8. Reprodução/ ntu
9. Reprodução/ ntu
10. Reprodução/ ntu
11. Reprodução/ ntu
12. Reprodução/ ntu
13. Reprodução/ ntu
14. Reprodução/ ntu
15. Reprodução/ ntu

16. Reprodução/ www.brtbrasil.org.br
17. Reprodução/ ntu
18. Reprodução/ ntu
19. Reprodução/ ntu
20. Arquivo ntu
21. Reprodução/ Playstore
22. Thayane Souto/ ntu
23. Arquivo ntu
24. Thayane Souto/ ntu
25. Thayane Souto/ ntu
26. Thayane Souto/ ntu
27. Thayane Souto/ ntu
28. Thayane Souto/ ntu
29. Reprodução/ ntu

9. História da NTU
1. Reprodução/ ntu
2. Reprodução/ ntu
3. Arquivo ntu

198

4. Arquivo ntu
5. Reprodução/ ntu
6. Arquivo ntu

7. Arquivo ntu
8. Arquivo ntu
9. Arquivo ntu
10. Arquivo ntu
11. Arquivo ntu
12. Arquivo ntu
13. Arquivo ntu
14. Arquivo ntu
15. Arquivo ntu
16. Arquivo ntu
17. Rovena Rosa/Agência Brasil
18. Arquivo ntu
19. Arquivo ntu
20. Arquivo ntu
21. Arquivo ntu
22. Arquivo ntu
23. Arquivo ntu
24. Arquivo ntu
25. Arquivo ntu
26. Reprodução/ ntu
27. Arquivo ntu
28. Arquivo ntu
29. Arquivo ntu

30. Arquivo ntu
31. Arquivo ntu
32. Arquivo ntu
33. Arquivo ntu
34. Arquivo ntu
35. Arquivo ntu
36. Arquivo ntu
37. Arquivo ntu
38. Arquivo ntu
39. Arquivo ntu
40. Arquivo ntu
41. Arquivo ntu
42. Arquivo ntu
43. Arquivo ntu
44. Thayane Souto/ ntu
45. Divulgação/ CNT
46. Thayane Souto/ ntu
47. Thayane Souto/ ntu
48. Thayane Souto/ ntu
49. Thayane Souto/ ntu
50. Thayane Souto/ ntu
51. Thayane Souto/ ntu

10. Construindo o futuro
1. Hbpro/ Shutterstock.com

199

Diretoria Executiva
Presidente Executivo
Otávio Vieira da Cunha Filho
Diretor Administrativo e Institucional
Marcos Bicalho dos Santos
Diretor Técnico
André Dantas

Conselho Diretor 2017-2019
Região Nordeste
Conselheiro Titular
Dimas Humberto Silva Barreira
Conselheiro Suplente
Mário Jatahy de Albuquerque Júnior
Conselheiro Titular
Luiz Fernando Bandeira de Mello
Conselheiro Suplente
Paulo Fernando Chaves Júnior
Região Centro-Oeste
Conselheiro Titular
Edmundo de Carvalho Pinheiro
Conselheiro Suplente
Marco Gulin

200

Região Sudeste
Conselheiro Titular
Albert Andrade
Conselheiro Suplente
Rubens Lessa Carvalho
Conselheiro Titular Presidente
Eurico Divon Galhardi
Conselheiro Suplente
Narciso Gonçalves dos Santos
Conselheiro Titular
Jorge Manuel Pereira Dias
Conselheiro Suplente
Francisco José Gavinho Geraldo
Conselheiro Titular
Júlio Luiz Marques
Conselheiro Suplente
Paulo Eduardo Zampol Pavani
Conselheiro Titular Vice-Presidente
João Antonio Setti Braga
Conselheiro Suplente
Mauro Artur Herszkowicz

Diretoria Executiva
Presidente Executivo
Otávio Vieira da Cunha Filho
Diretor Administrativo e Institucional
Marcos Bicalho dos Santos
Diretor Técnico
André Dantas

Conselho Diretor 2017-2019
Região Nordeste
Conselheiro Titular
Dimas Humberto Silva Barreira
Conselheiro Suplente
Mário Jatahy de Albuquerque Júnior
Conselheiro Titular
Luiz Fernando Bandeira de Mello
Conselheiro Suplente
Paulo Fernando Chaves Júnior
Região Centro-Oeste
Conselheiro Titular
Edmundo de Carvalho Pinheiro
Conselheiro Suplente
Marco Gulin

200

Região Sudeste
Conselheiro Titular
Albert Andrade
Conselheiro Suplente
Rubens Lessa Carvalho
Conselheiro Titular Presidente
Eurico Divon Galhardi
Conselheiro Suplente
Narciso Gonçalves dos Santos
Conselheiro Titular
Jorge Manuel Pereira Dias
Conselheiro Suplente
Francisco José Gavinho Geraldo
Conselheiro Titular
Júlio Luiz Marques
Conselheiro Suplente
Paulo Eduardo Zampol Pavani
Conselheiro Titular Vice-Presidente
João Antonio Setti Braga
Conselheiro Suplente
Mauro Artur Herszkowicz

Diretoria Executiva
Presidente Executivo
Otávio Vieira da Cunha Filho
Diretor Administrativo e Institucional
Marcos Bicalho dos Santos
Diretor Técnico
André Dantas

Conselho Diretor 2017-2019
Região Nordeste
Conselheiro Titular
Dimas Humberto Silva Barreira
Conselheiro Suplente
Mário Jatahy de Albuquerque Júnior
Conselheiro Titular
Luiz Fernando Bandeira de Mello
Conselheiro Suplente
Paulo Fernando Chaves Júnior
Região Centro-Oeste
Conselheiro Titular
Edmundo de Carvalho Pinheiro
Conselheiro Suplente
Marco Gulin

200

Região Sudeste
Conselheiro Titular
Albert Andrade
Conselheiro Suplente
Rubens Lessa Carvalho
Conselheiro Titular Presidente
Eurico Divon Galhardi
Conselheiro Suplente
Narciso Gonçalves dos Santos
Conselheiro Titular
Jorge Manuel Pereira Dias
Conselheiro Suplente
Francisco José Gavinho Geraldo
Conselheiro Titular
Júlio Luiz Marques
Conselheiro Suplente
Paulo Eduardo Zampol Pavani
Conselheiro Titular Vice-Presidente
João Antonio Setti Braga
Conselheiro Suplente
Mauro Artur Herszkowicz

Região Sul
Conselheiro Titular
Alexandre Biazus
Conselheiro Suplente
João Paulo Marzotto

Conselho Fiscal
Conselheiro Titular
Fernando Manuel Mendes Nogueira
Conselheiro Titular
Paulo Fernandes Gomes
Conselheiro Titular
Murilo Soares Andrade Lara
Conselheira Suplente
Ana Carolina Dias Medeiros de Souza

Edição
Projeto editorial e textos
Naiara Leão
Revisão
Lilian Leão e Nathália Guedes
Projeto gráfico e diagramação
André Maya, Rafael Dietzsch
e Daniela Franca
Infografia
Maurenilson Freire
Tratamento de imagens
Vinícius Fernandes e Daniel Barroca

201

Região Sul
Conselheiro Titular
Alexandre Biazus
Conselheiro Suplente
João Paulo Marzotto

Conselho Fiscal
Conselheiro Titular
Fernando Manuel Mendes Nogueira
Conselheiro Titular
Paulo Fernandes Gomes
Conselheiro Titular
Murilo Soares Andrade Lara
Conselheira Suplente
Ana Carolina Dias Medeiros de Souza

Edição
Projeto editorial e textos
Naiara Leão
Revisão
Lilian Leão e Nathália Guedes
Projeto gráfico e diagramação
André Maya, Rafael Dietzsch
e Daniela Franca
Infografia
Maurenilson Freire
Tratamento de imagens
Vinícius Fernandes e Daniel Barroca

201

Diretoria Executiva
Presidente Executivo
Otávio Vieira da Cunha Filho
Diretor Administrativo e Institucional
Marcos Bicalho dos Santos
Diretor Técnico
André Dantas

Conselho Diretor 2017-2019
Região Nordeste
Conselheiro Titular
Dimas Humberto Silva Barreira
Conselheiro Suplente
Mário Jatahy de Albuquerque Júnior
Conselheiro Titular
Luiz Fernando Bandeira de Mello
Conselheiro Suplente
Paulo Fernando Chaves Júnior
Região Centro-Oeste
Conselheiro Titular
Edmundo de Carvalho Pinheiro
Conselheiro Suplente
Marco Gulin

200

Região Sudeste
Conselheiro Titular
Albert Andrade
Conselheiro Suplente
Rubens Lessa Carvalho
Conselheiro Titular Presidente
Eurico Divon Galhardi
Conselheiro Suplente
Narciso Gonçalves dos Santos
Conselheiro Titular
Jorge Manuel Pereira Dias
Conselheiro Suplente
Francisco José Gavinho Geraldo
Conselheiro Titular
Júlio Luiz Marques
Conselheiro Suplente
Paulo Eduardo Zampol Pavani
Conselheiro Titular Vice-Presidente
João Antonio Setti Braga
Conselheiro Suplente
Mauro Artur Herszkowicz

Região Sul
Conselheiro Titular
Alexandre Biazus
Conselheiro Suplente
João Paulo Marzotto

Conselho Fiscal
Conselheiro Titular
Fernando Manuel Mendes Nogueira
Conselheiro Titular
Paulo Fernandes Gomes
Conselheiro Titular
Murilo Soares Andrade Lara
Conselheira Suplente
Ana Carolina Dias Medeiros de Souza

Edição
Projeto editorial e textos
Naiara Leão
Revisão
Lilian Leão e Nathália Guedes
Projeto gráfico e diagramação
André Maya, Rafael Dietzsch
e Daniela Franca
Infografia
Maurenilson Freire
Tratamento de imagens
Vinícius Fernandes e Daniel Barroca

201

Região Sul
Conselheiro Titular
Alexandre Biazus
Conselheiro Suplente
João Paulo Marzotto

Conselho Fiscal
Conselheiro Titular
Fernando Manuel Mendes Nogueira
Conselheiro Titular
Paulo Fernandes Gomes
Conselheiro Titular
Murilo Soares Andrade Lara
Conselheira Suplente
Ana Carolina Dias Medeiros de Souza

Edição
Projeto editorial e textos
Naiara Leão
Revisão
Lilian Leão e Nathália Guedes
Projeto gráfico e diagramação
André Maya, Rafael Dietzsch
e Daniela Franca
Infografia
Maurenilson Freire
Tratamento de imagens
Vinícius Fernandes e Daniel Barroca

201

ƊTU 30 AƊOS

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS
DE TRANSPORTES URBANOS

ƊTU
30 AƊOS

