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Nesta edição

A força da união
A se considerar as avaliações feitas por seus

odo de um ano entre abril de 2018 e abril de 2019,

participantes, o Seminário NTU 2019 cumpriu

após uma breve estabilização no ano de 2018. Até

as expectativas em torno do tema do encontro

o momento, o setor está tendo que contar basica-

— Inovação e Reinvenção: o Futuro do Trans-

mente consigo mesmo para se reerguer, já que os

porte Público na Perspectiva da Sociedade.

investimentos seguem minguando e as obras de in-

Se por um lado tratou com a devida priori-

fraestrutura para o transporte coletivo, congeladas:

dade a questão da sobrevivência do setor, no

o Anuário revela que somente três projetos de prio-

debate com os vários atores relevantes sobre

rização do transporte público começaram a operar

como implementar efetivamente as propostas

no último ano (um Sistema BRT e uma Faixa Exclu-

construídas em conjunto com o poder público e

siva em Niterói, e uma Faixa Exclusiva em Curitiba).

especialistas para solucionar os desafios estru-

E as perspectivas, no curto prazo, seguem

turais que impedem os operadores de oferecer

preocupantes: não bastasse a persistência da fra-

à sociedade o serviço de qualidade e preços

queza econômica, que tem impedido a retomada

acessíveis que todos desejam, por outro conse-

do crescimento do nível de emprego e, consequen-

guiu equilibrar presente e futuro evidenciando

temente, da demanda, o setor tem ainda que en-

de forma expressiva a questão da inovação —

frentar a crescente concorrência do transporte por

dimensão que passa a fazer parte de forma ine-

aplicativo e a multiplicação do transporte pirata.

quívoca da visão e estratégia dos empresários
do setor de transporte público.

Ainda mais grave, surgem a cada dia propostas
legislativas que, a pretexto de desburocratizar ou

O balanço é muito positivo e revela um setor

estimular a economia, conflitam com bandeiras

unido, que dá sinais de vitalidade, engajamento e

históricas de fortalecimento do setor, como a fle-

busca da renovação, de modo a seguir cumprin-

xibilização para operação de transportes alternati-

do seu papel de provedor de um serviço essen-

vos concorrentes com a rede pública e o fim das de-

cial com caráter de direito social constitucional.

sonerações tributárias para o transporte público,

Essa mudança de postura é importantíssi-

no bojo da reforma que começa a ser discutida no

ma, na medida em que as condições conjuntu-

Congresso. Propostas equivocadas que merecem

rais seguem claramente desfavoráveis — vale

atenção e ajuste por parte dos legisladores, para

lembrar que o Anuário NTU 2018-2019, divul-

que não atropelem (com o perdão do trocadilho) o

gado na abertura, revela uma nova perda de

reerguimento do ônibus urbano, sem o qual a pró-

demanda da ordem de 12,5
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Opinião

A modernização do
setor não tem volta
Sem ela, o serviço de transporte coletivo por
ônibus tende a caminhar para a inviabilidade
— por Murilo Soares de Andrade Lara
Analisando dados recentes e a situação econômi-

dência é que elas saiam do transporte coletivo. Nossa

por ônibus no Brasil, a sensação é de que, aos poucos,

trazê-las de volta! Afinal, os primeiros modais são

ca das empresas que operam o transporte coletivo

estamos caminhando para um grande colapso do sistema

ou para o triste fim de um dos setores essenciais para a
economia e para a mobilidade urbana do país.

Explico. Dados da NTU mostram que os ônibus ur-

prioridade é procurar maneiras de fazer o inverso:

complementares, mas o transporte público coletivo
é estruturante e o único capaz de promover cidades
viáveis e sustentáveis.

Um dos grandes desafios do setor — se não o maior

banos perderam 25% dos usuários entre 2013 e 2017. Em

— é como inovar em um ambiente altamente regulado.

ras estão endividadas. Reflexos da ausência de políticas

tantes. Por isso, temos que sensibilizar o poder conce-

2017, pesquisa da entidade revelou que 67% das operadopúblicas e da falta de investimentos em infraestrutura

urbana, por exemplo. Mas a perda de competitividade
do setor, a queda de demanda e a consequente perda de

Os pré-requisitos impostos pelas concessões são limidente para que ele contribua com as ações inovadoras,
possibilitando sua implementação. Mas não é só isso.

Se não inovarmos, vamos continuar perdendo

mercado não estão relacionadas apenas a isso. Há tam-

mercado e ainda mais competitividade. E o modelo

Estamos há décadas fazendo a mesma coisa, com

conhecemos hoje pode se tornar obsoleto. Nesse

bém a forma de pensar e agir dos players do setor.

base no passageiro do passado. Preocupamo-nos com
questões técnicas, que são essenciais, mas nosso foco

está no ônibus, não no cliente. Precisamos acompanhar

as novas tendências e criar soluções capazes de mudar a
experiência do consumidor do nosso serviço.

É o que fizeram os aplicativos de transporte, que ga-

nharam uma boa parcela do nosso público, entregando

algo novo e diferente, com um produto que já existia há
séculos. Temos conhecimento e bagagem suficientes

de serviço de transporte coletivo por ônibus como
contexto, cito o Programa COLETIVO, lançado pela

NTU este ano: uma iniciativa importantíssima e estratégica, com o objetivo de engajar os empresários na
mudança de mindset, com foco no cliente.

Diante disso, fica claro que não há outra esco-

lha: ou o setor acompanha as novas tendências, ou o
transporte coletivo está fadado à inviabilidade.
A modernização do setor não tem volta!

{A} Mountain Brothers/Shutterstock.com

para fazer muito mais pelo transporte urbano.

O que falta é pensar de outra forma e gerar novos

valores para o coletivo. Só assim poderemos alcançar

resultados diferentes. É preciso entender as demandas e
necessidades dos nossos clientes para conseguir resolver
suas dores. Colocá-los no centro das decisões.

Hoje as pessoas possuem outras opções: aplicativos,

MURILO SOARES DE
ANDRADE LARA
é Conselheiro da NTU e membro do
Comitê Executivo do Sindicato das
Empresas de Transporte Metropolitano
da Grande Vitória (GVBus)

bicicletas, patinetes. E novas alternativas surgirão. A ten-
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TRANSPORTE URBANO
PRECISA MIRAR O FUTURO
O prefeito de São José dos Campos, Felicio
Ramuth, enxerga longe no planejamento
urbano da cidade, antecipa tendências de
sustentabilidade no transporte público e prepara
uma licitação que deixará a cidade atualizada
para os desafios que a nova mobilidade vai impor
aos gestores públicos no Brasil e mundo afora

Como tem sido conciliar a agenda
da prefeitura e os trabalhos na

FNP? O que é mais difícil nisso?

Os assuntos, de fato, têm se comple-

mentado. Como a FNP nos dá a oportunidade
de encontrar, em várias ocasiões, com outros
prefeitos, e considerando que estamos na
construção de um edital de licitação para o
novo transporte público da cidade, a gente leva

— com Felicio Ramuth

as informações e também consegue aprender
ao longo dos eventos, inclusive com ideias para

Prefeito de São José dos Campos (SP) e vice-presidente de Assun-

o novo edital de licitação. Eu tenho levado essas

tos de Mobilidade Urbana da Frente Nacional de Prefeitos (FNP),

duas agendas com bastante tranquilidade.

Felicio Ramuth está convencido de que o grande desafio da mobilidade
urbana é compreender a mudança de conceitos, advinda em parte com
uso de tecnologia, que está se desenhando no Brasil e no mundo. Essa leitura de cenário vem de sua carreira e de sua experiência em ambos os cargos. Ramuth teve a oportunidade de conhecer realidades de transporte e
mobilidade no exterior e trouxe essa experiência para orientar a construção da licitação de transporte público que será realizada em São José dos
Campos. Está preocupado com sustentabilidade, eletrificação da frota,

Como a FNP está trabalhando
o conteúdo do documento

Construindo Hoje o Amanhã:
propostas para o transporte

público e a mobilidade urbana
sustentável no Brasil?

Tivemos uma entrega no último

ampliação da qualidade do serviço e implantação do Veículo Leve sobre

encontro da FNP em Brasília, quando levamos

Pneus. O Prefeito conversou com a Revista NTUrbano e contou alguns de

o documento ao Ministério (do Desenvolvi-

seus planos à frente da cidade e sua experiência na FNP, confira!

mento Regional). Depois disso, eu tive a

ED. 40
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oportunidade de participar de audiências públicas na

implementação do VLP, que é uma obra que se inicia agora no

Câmara Federal tratando desse tema em Brasília,

final do ano e até o início da construção, em abril de 2021, vai

expondo esses conceitos do Construindo Hoje o

estar também com a licitação concluída. Além disso, a Funda-

Amanhã, para que possamos ter os cinco principais

ção Getúlio Vargas está estudando conosco novas soluções,

pontos desse caderno implementados com a maior

principalmente a mobilidade como serviço (Maas). e novas

rapidez possível e todos os membros da federação

tecnologias para fazer a gestão de recursos, como a arrecada-

que o envolvem (governo federal, estadual e munici-

ção. Eventualmente, no futuro, poderemos ter a implementação

pal) e até mesmo as empresas participando.

da mobilidade como serviço. Do ponto de vista do que nós já

O senhor encontrou experiências

interessantes em viagens ao exterior?
De que forma essas iniciativas

podem ser adaptadas, trazidas ou
implantadas aqui no Brasil?

Como as realidades são distintas, a gente não

encontra uma solução mágica, uma grande solução

conseguimos modernizar na licitação atual, existiram as trocas
naturais de ônibus, mas nenhum salto qualitativo da forma que
a população de São José precisa e pede, esse é um passo que
vamos dar, definitivamente, com a nova concessão pública.
Na sua visão, o que as cidades precisam

fazer para melhorar a mobilidade urbana?

Oferecer um transporte público de maior qualidade. E isso

que possa ser transferida para o município. O que a

passa diretamente pelos pontos do Construindo Hoje o Amanhã.

gente percebe é que nos próximos dez anos a

Oferecer uma melhor estrutura para o transporte público, a

mobilidade vai se transformar. Uma série de fatores,

questão de novas linhas de financiamento público para o trans-

além do avanço da tecnologia, vão influenciar na

porte — até porque a gente vê iniciativas de mobilidade que não

forma das pessoas irem e virem. O que vi no exterior

estão alicerçadas no transporte coletivo público e têm atendido a

são algumas iniciativas, mas nenhuma solução

população, mas não de forma universal. Exemplo disso são os

completa. Até porque parte da Europa conta com um

aplicativos, que estão fazendo um trabalho importante para a

subsídio grande dos governos nacionais na mobilidade

cidade, mas que não atendem por completo as necessidades do

urbana. Estive agora em uma feira no México, onde o

transporte universal e de interesse social. É preciso entender

transporte público municipal é de responsabilidade

claramente que as empresas privadas do transporte individual

não do município, mas do Estado, que cuida desse

privado têm como objetivo a geração de lucro e recursos. Já o

tema na cidade. Existem modelos muito diferentes. O

transporte público atende toda a cidade, onde se tem um

que a gente vê são iniciativas positivas que podem ser

resultado melhor compensa — vamos dizer assim — o resultado

readequadas para a realidade do nosso país. Por

inferior em outras regiões da cidade. Assim você consegue

exemplo, a gente já viu a eletrificação, veículos

universalizar o acesso. Eu acredito que todos os pontos do

elétricos, ônibus elétricos, sistemas de transporte sob

Construindo Hoje o Amanhã envolvem uma melhoria da presta-

demanda... Uma série de iniciativas que podem ser

ção de serviço por meio de investimentos públicos, transparência,

transferidas e tropicalizadas aqui para o nosso país.

novas formas de financiamento e investimento em infraestrutura.

O senhor mencionou a licitação de

O senhor considera que o Construindo

de sua gestão, o que foi implantado

para o que precisa ser feito no transporte

São José dos Campos. Desde o início
de melhoria no transporte coletivo
e o que vai vir de novidade?

A primeira grande novidade é a implantação

Hoje o Amanhã é um bom balizador
coletivo de forma geral no Brasil?

Sem dúvidas. Esse documento foi construído escutando

os usuários, gestores públicos e operadores de serviço. Então,

do corredor de veículo leve sobre pneus, um VLP,

ele conseguiu integrar todos os atores envolvidos na prestação

que será feito elétrico, e que é uma forma de

desse serviço, para que a gente pudesse apresentar a todas as

transporte inovadora. Num país que já passou pelo

esferas governamentais e à população as diretrizes de investi-

ciclo do BRT, nós agora acreditamos muito na

mentos e ações para o futuro.

NTUrbano
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Qual a importância do transporte público

Qual a avaliação que o senhor faz do

coletivo nesse contexto da mobilidade

serviço de transporte por aplicativos?

urbana que estamos conversando?

O serviço de transporte por aplicativos

Ele é fundamentalmente universal e tem objetivo social. O

tem cumprido um papel importante dentro das

transporte público chega onde nenhum outro transporte consegue

cidades. Veja um exemplo? a gente tem três

alcançar. Nós implementamos novas tecnologias para que o

empresas de ônibus em São José, que prestam

transporte público coletivo seja ainda mais eficiente, como o

serviço com 299 veículos e milhares de funcioná-

transporte sob demanda, novo sistema na cobrança tarifária, mais

rios — elas faturam juntas cerca de R$ 15

transparência na gestão dos recursos envolvidos na remuneração

milhões em tarifas para transportar a população

do transporte público. Tudo isso vai dar um novo conforto, e virá

da cidade. Já as duas empresas de transporte

um novo momento, para que possa voltar a atrair público. Porque a

por aplicativo faturam R$ 14 milhões, pratica-

gente vê que a cada ano o transporte público coletivo acaba

mente o mesmo das empresas de ônibus, mas

perdendo passageiros para outros sistemas. Às vezes, o transporte

para um serviço que até dois anos e meio atrás

individual, o automóvel, o transporte sob demanda nos aplicativos,

não existia. De onde vêm esses clientes dessas

ou até mesmo as motocicletas. Muita gente opta pela individualiza-

empresas? Parte vem do transporte público, o

ção, e tudo isso não contribui nem para o meio ambiente e nem

que aumenta a pressão sobre a tarifa, porque

para uma prestação de serviço ampla como aquela que está

reduz a demanda; parte vem do transporte

baseada no transporte público coletivo.

público individual (táxi), e parte é de passageiros
que não utilizavam nem táxi e nem ônibus e que

O transporte sob demanda que o senhor

passaram a usar os aplicativos. A meu ver, esse

menciona é o transporte por aplicativo?

serviço contribui sim com o dia a dia da cidade,

O transporte sob demanda que a gente fala é sobre ir

mas, no ponto de vista negativo, pressiona os

buscar as pessoas com determinado tipo de veículo. O que a

valores da tarifa do transporte público porque

gente vê hoje é que esses aplicativos fazem isso individualmen-

diminui a demanda do transporte coletivo.

te, mas as empresas de transporte coletivo podem usar dessa
tecnologia para melhorar os serviços, principalmente com
linhas alimentadoras, usando o transporte sob demanda. Ele é,
sim, por meio da tecnologia, mas não da forma que a gente
conhece hoje. Vimos no Seminário da NTU a apresentação da
empresa de Goiânia que presta esse serviço na forma de teste

Qual a importância de regularizar
esse serviço de transporte por

aplicativos e qual a solução que vocês

encontraram em São José dos Campos?
É fundamental. Fizemos isso há dois anos

de implementação, para fazer a validação ainda (HP Transpor-

e meio, logo no início da minha gestão, até para

tes, operadora do serviço CityBus 2.0). Acredito que, no futuro,

que as regras estejam bem claras e bem estabe-

isso pode ser implementado dentro da concepção do sistema

lecidas e que todos saibam como cumpri-las. A

de transporte público coletivo.

regulamentação é fundamental para que se

Como funcionaria esse transporte sob demanda?
Por exemplo, vans ou micro-ônibus, em bairros mais

distantes, conseguem buscar os passageiros nas avenidas principais, levando com trajeto fixo até alguma linha alimentadora,
integradora. E assim ele faz o transporte até o centro da cidade.
Esse é um dos exemplos em que o transporte sob demanda pode

mantenha o ordenamento urbano. Nós fizemos
isso por meio de Lei e Decreto.
Como o senhor avalia a priorização
do transporte coletivo nas cidades?
É viável e traz resultados efetivos?

Sem dúvidas. Este é um dos pontos do

atuar, ganhando eficiência, porque essa pequena van já sairia com

caderno Construindo Hoje o Amanhã. As faixas

o objetivo de buscar esses passageiros, fazendo com que tenha

exclusivas, os corredores do BRT, ou agora do

mais frequência para melhorar o serviço nos bairros mais distantes

VLP (que na verdade é uma evolução, mas

e eficiência para que não impactasse no valor da tarifa.

conceitualmente tem muito do BRT), trazem uma

ED. 40
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melhoria de tempo da viagem que é importante. Isso oferece
mais conforto e regularidade nas viagens, com horários mais
definidos, e permite menos surpresa ao longo da viagem,
garantindo a hora de saída e de chegada do usuário. Os corredores são muito importantes, assim como as faixas exclusivas.

O senhor acha que no poder

público, aqui no Brasil, existe

espaço e interesse em fazer isso?

Não, eu não acredito que seja uma prioridade

do governo federal, de todas as gestões que a gente
viu. O que precisamos é, cada vez mais, expor essa

O que o senhor considera como principais

situação para que isso sensibilize as pessoas e os

desafios para que isso seja implantado?

governantes, para que a gente consiga sensibilizar

O tema é muito amplo em várias realidades. Mas, sem

sobre a importância social do transporte público

dúvidas, o maior problema são os recursos e investimentos para

prestado à população. Existe também um grande

que isso seja feito. O que a gente vê de todos os recursos

esforço que deve ser feito em relação aos marcos

utilizados nos últimos anos para investimento em BRT e VLP é

legais, leis sobre vales-transportes, isenções, tudo isso

empréstimo. Não vemos nenhuma participação direta do Tesouro

deve ser discutido com a sociedade e ampliado ou

no transporte público, o que na minha opinião é um grande erro,

facilitado com o uso de novas tecnologias. Têm surgido

porque em outros países isso acontece. O que vemos de grande

novas formas e novas tecnologias, e os marcos legais

investimento na cidade normalmente está atrelado a financia-

têm ficado para trás. A gente vê, cada vez mais, a

mentos e empréstimos. Acredito que deve haver recursos do

mobilidade como serviço, leis complexas sobre o

Tesouro também direcionados à implementação das vias e

vale-transporte e gratuidades, que devem ser discuti-

corredores pela cidade. Lembrando que onde se oferecem

das com a sociedade. para que o transporte

recursos, a transparência deve ser muito grande para que se

possa se tornar cada dia mais sustentável.

possa ver onde esses recursos são aplicados. A gente viu que na
mobilidade, infelizmente, vários recursos foram mal investidos.
B

Como as cidades podem agir para

endereçar essas questões do trânsito
e da mobilidade urbana?

Especificamente na questão da mobilidade urbana, um

momento de nova concessão é o momento certo de planilhar e
colocar no papel todas essas questões, para ver de que forma
esses investimentos podem ser economicamente viáveis. As
concessões podem ser uma grande oportunidade. A meu ver,
devemos envolver todos os recursos de futuras concessões na
própria melhoria desse sistema. Nós percebemos em outras
cidades o uso de outorga como fonte de receita em construções.
Eu percebo que uma grande maioria, se não a totalidade, das
possíveis outorgas, deve ser investida no próprio sistema. Isso
traz uma qualidade percebida pelo usuário. Penso que uma das
formas é reduzir, ao mínimo necessário possível, as outorgas e
aumentar, ao máximo, os investimentos feitos por esses futuros
prestadores de serviços na cidade, em vez de utilizar esse
recurso no caixa da prefeitura. Isso pode trazer um bom
resultado em curto prazo. É a diferença, realmente, dos países
desenvolvidos, que subsidiam implementações e inovações e até

Atual prefeito de São José dos Campos, FELICIO

RAMUTH

é formado em Administração com pós-graduação em Gestão Pública
pela Fundação Getúlio Vargas. Foi eleito em outubro de 2016 com
62,2% dos votos válidos para o mandato de 2017 a 2020. Foi Secretário
de Transportes e Assessor de Planejamento da Prefeitura Municipal de
São José dos Campos durante o mandato de Eduardo Cury, bem como
Presidente da Urbanizadora Municipal S.A (Urbam), entre 2009 e 2012.
Recebeu o selo Prefeito Empreendedor 2019, em reconhecimento
aos programas desenvolvidos na prefeitura. Sua última premiação se
refere à frota elétrica da Guarda Civil Municipal, fazendo com que a

mesmo a tarifa por meio de recursos federais. Isso é um grande

prefeitura de São José dos Campos fosse a única instituição pública

diferencial e uma grande dificuldade para as cidades pequenas.

do Brasil a receber o Prêmio Empresa Inovadora Destaque 2019.
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Mobilidade
inteligente,
cidades
inteligentes

{A} metamorworks/Shutterstock.com; {B} ME / Portal da Copa; {C} Robson Cesco

A modernização das cidades
depende de novas formas de pensar
e realizar a locomoção das pessoas

A integração de diferentes tecnolo-

De acordo com o Connected Smart

gias no dia a dia das cidades faz parte

Cities, plataforma usada para o debate

da revolução das sociedades conectadas. As

de ideias sobre cidades inteligentes, a

chamadas smart cities (cidades inteligentes)

discussão sobre serviços mais eficien-

são a tendência mundo afora, com avanços

tes e sustentáveis pauta-se pela cons-

para melhorar a qualidade de vida da popu-

trução de alguns princípios norteado-

lação e o meio ambiente como um todo.

res, tais como: integração, inovação,

Uma smart city é uma cidade conectada

colaboração, transparência e foco no

com tecnologias e infraestrutura que se re-

cidadão. “Esses conceitos devem efeti-

lacionam entre si, geridas de uma maneira

vamente mudar indicadores dentro das

integrada, de modo a produzir um impacto

cidades, seja a melhoria do transporte

positivo na vida do cidadão. As soluções

urbano, da segurança pública, saúde ou

tecnológicas para as cidades melhoram a

governança, por exemplo. A cidade in-

qualidade de vida por meio da interligação

teligente tem que crescer integrada não

de dimensões como infraestrutura física,

só na tecnologia, mas também na ges-

acesso à internet, redução dos impactos

tão”, afirma Tiago Chagas Faierstein,

ambientais das atividades econômicas e

líder do projeto Cidades Inteligentes da

mobilidade urbana eficiente e inovadora

Agência Brasileira de Desenvolvimento

para o deslocamento das pessoas.

Industrial (ABDI).

NTUrbano

JUL/AGO 2019

16

Capa

Segundo o Ranking Connected Smart Cities
2019, que tem o objetivo de mapear as cidades com

B

maior potencial de desenvolvimento no Brasil por
meio de indicadores que retratam inteligência, conexão e sustentabilidade, Campinas (SP) é a cidade
que apresenta os melhores índices do país, seguida
de São Paulo (SP) e Curitiba (PR). A pesquisa também relaciona as melhores cidades em diferentes
categorias. Curitiba lidera no quesito urbanismo,
com Santos (SP) e Maringá (PR) no segundo e terceiro
lugares, respectivamente. Na categoria meio ambiente, Santos ficou na primeira posição, Limeira (SP)
em segundo e Niterói (RJ) na terceira colocação. Já
na categoria mobilidade e acessibilidade, São Paulo,
Brasília e Rio de Janeiro são as melhores colocadas.
São Paulo se destaca no ranking de mobilidade
inteligente por oferecer serviços inovadores, como
o das patinetes elétricas compartilhadas, que auxiliam na micromobilidade da população. A “febre”
das patinetes inundou a cidade e gerou intenso
debate entre a Prefeitura de São Paulo e as empresas que oferecem o serviço, levando o governo a
estabelecer regras como a proibição do veículo pelas calçadas e velocidade máxima de 20 km/h. As
patinetes dividem o lugar com as bicicletas na malha cicloviária paulista, que tem aproximadamente
500 km de ciclofaixas e ciclovias.
No caso da rede de transporte público, a inovação está presente em vários aspectos, como na
bilhetagem eletrônica. Com mais de 10 milhões
de embarques por dia, os passageiros que pagam

Ainda na mobilidade coletiva, os contratos do transporte coletivo

as tarifas dos ônibus com o Bilhete Único em bre-

municipal por ônibus foram assinados em setembro, após seis anos

ve poderão contar com o pagamento por meio de

de tramitação, com o intuito de reorganizar o sistema de transporte

cartão de crédito, débito ou mesmo celulares. A

público na Capital e beneficiar os passageiros ao eliminar a sobrepo-

iniciativa já está sendo testada em 200 ônibus de 12

sição de linhas, reduzir intervalos entre os veículos, tornar as viagens

linhas paulistas.

mais rápidas e confortáveis, além de proporcionar maior confiabili-

Para auxiliar a mobilidade das pessoas com

dade ao sistema e permitir a modernização da frota.

autismo, surdo-cegueira e deficiência física severa,

No caso do Rio de Janeiro, a cidade também vem adotando

a SPTrans disponibiliza o serviço Atende+, uma

medidas para melhorar o deslocamento da população, como a im-

modalidade de transporte porta a porta oferecido

plantação de uma extensa rede cicloviária com mais de 450 km e 12

de forma gratuita para clientes cadastrados. O

corredores de vias prioritárias para os ônibus, com mais quatro em

transporte é operado pelas empresas de ônibus e

estudo para implantação. Segundo o Plano Diretor de Transporte Ur-

também por cooperativas de táxis acessíveis que

bano de 2012, mais de 70% de todas as viagens no modo motorizado

rodam cerca de um milhão de quilômetros por mês

realizadas no Rio de Janeiro são feitas pelo transporte público, o que

atendendo todos os dias.

diminui o fluxo de carros pela cidade.
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Inúmeros
exemplos

que se houver uma política de longo prazo do governo federal
será possível o país evoluir, mas faz ponderações sobre essas
novas tecnologias. Ele lembra que o Brasil tem problemas

Os avanços tecnológicos dentro das cidades inteligentes

básicos como a falta de priorização para os ônibus nas vias e o

também passam pelos meios que as pessoas utilizam para

custo da energia brasileira, por exemplo.

se locomover. A integração entre os diferentes modais é

“Fala-se em comprar veículos elétricos e esquece-se que

fundamental para a revolução na mobilidade mundial. A

nós mal conseguimos fazer o investimento em iniciativas sim-

smart mobility (mobilidade inteligente) engloba os tradi-

ples como a implementação de faixas exclusivas. Nós estamos

cionais e novos modos de transporte, a infraestrutura para

discutindo esse assunto de forma superficial e ignorando a

que a mobilidade aconteça e os investimentos necessários

nossa realidade de país em desenvolvimento”, explica.

para as cidades evoluírem.
Existem inúmeros exemplos de como as empresas
estão avançando na criação de tecnologias para melhorar

Integração
entre modais

o fluxo das pessoas. A mobilidade aérea, por exemplo, já
conta com plataforma de reserva de voos de helicóptero

Essa nova escalada tecnológica na mobilidade urbana, atu-

compartilhado sob demanda.

almente em curso nos principais países do mundo, começa a

No mercado também há carros movidos a eletricida-

sinalizar para gestores e planejadores que a locomoção por

de e a gás natural; aplicativos com detalhes sobre rotas,

diferentes modais é uma tendência forte, que avança, mas

congestionamentos e acidentes nas estradas; tecnologias

precisa de organização.

de videomonitoramento para auxiliar no gerenciamento

A maioria dos novos modais funciona de forma individu-

inteligente de tráfego no trânsito; iluminação inteligente

alizada e independente, ou seja, competindo entre si. Trans-

que funciona de acordo com o fluxo do trânsito, evitando

portes por aplicativo competem com o ônibus, o metrô com o

possíveis acidentes com veículos e pedestres; sistema

carro particular e assim por diante. A lógica individual desses

de transporte público compartilhado por meio de vans

serviços acaba transformando-se em uma espiral viciosa com

e drones que ajudam hospitais na locomoção de órgãos

perda para todos.

humanos para serem doados; entre outros. Sem contar

A integração entre os diferentes transportes urbanos pode

as bicicletas e patinetes compartilhadas que ganharam o

ser a saída para racionalizar o sistema e oferecer ao usuário a

mundo nos últimos anos, além dos ônibus elétricos que

melhor solução de transporte nas vias com base em suas ne-

começam a ser utilizados nas vias, promovendo a sus-

cessidades: vários países têm evoluído para esse novo modelo

tentabilidade e ajudando a diminuir as emissões de gases

organizacional, conhecido como Mobility as a Service (MaaS)

nocivos na atmosfera.

— em português, Mobilidade como Serviço.

No Brasil, a mobilidade urbana elétrica está sendo

A mobilidade como serviço funciona como um sistema

implantada aos poucos, como também ocorre na maioria

de integração físico-temporal dos vários modais, que in-

dos países. Em Brasília, o primeiro ônibus elétrico come-

clui a oferta de serviços de transportes urbanos a partir da

çou a rodar em 2018 e existe a expectativa de que a capital

promoção da acessibilidade ao nível do usuário. O sistema

se torne a cidade com maior número de carregadores

MaaS permite ainda o planejamento da gestão e comer-

elétricos veiculares do país. Curitiba, por sua vez, iniciou

cialização do serviço de transporte. “Em vez de se ter uma

um projeto de ônibus a gás natural este ano. “Uma ques-

relação direta entre usuário e operador (de cada serviço de

tão muito importante na smart mobility, principalmente

transporte), a ideia é que exista um ou mais operadores que

falando dos veículos elétricos, é a questão da infraestru-

concentram dentro de si pacotes de serviços de transporte

tura, o carregamento das baterias, o compartilhamento

(com vários modais) já precificados”, explica o professor

de veículos e a redução de frotas, o que ajuda a melhorar a

Matheus Sousa Oliveira, do Programa de Engenharia de

fluidez do trânsito”, destaca Tiago Chagas da ABDI.

Transportes/Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Gradu-

O diretor Técnico da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbanos (NTU), André Dantas, destaca

ação e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (Coppe/UFRJ).
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A ideia do MaaS é que cada modal se concentre nos eixos onde

O agente corretor funciona como os serviços de tec-

é mais eficiente como transporte para dar a melhor oferta de valor

nologia de telefonia móvel. O sistema disponibiliza vá-

ao usuário e melhorar, consequentemente, a remuneração pelo

rios planos de acordo com a necessidade do usuário. Se

serviço prestado. As patinetes, por exemplo, são ágeis para des-

ele usa mais o ônibus em detrimento dos outros modais,

locamentos de curta distância e baixa capacidade, ou seja, fun-

o passageiro pode ter um plano mais barato, diferente de

cionam para a micromobilidade. Seriam ideais para o trajeto da

quem usa vários transportes individuais e que precisaria

parada de ônibus ao destino final ou da origem do deslocamento

de um plano mais robusto — com preço maior. Então, o

até a estação de trem mais próxima. O objetivo é que, em deter-

objetivo do corretor é definir e comercializar pacotes de

minadas condições, o usuário tenha facilidades e vantagens na

serviços personalizados para cada tipo de usuário.

aquisição dos serviços, sendo favorecido ainda com a integração

Essa unificação entre modais é vista como essen-

da infraestrutura, como faixas exclusivas para ônibus e ciclovias,

cial para Tiago Chagas. “Os transportes se comple-

podendo assim combinar mais de um meio de transporte para

mentam. Eles têm que trabalhar juntos e integrados.

chegar ao seu destino final.

O transporte individual tem que estar integrado ao

No estudo do professor Matheus Oliveira sobre Inovação na

ônibus, metrô, VLT. Eu acho que a cidade tem que ter

Mobilidade Urbana e o Futuro do Transporte Público, com foco

esses modais conversando e planejados de acordo com

nos desafios e oportunidades na construção de um sistema de

a necessidade de cada região para que ela tenha uma

mobilidade como serviço no Brasil, apresentado no Seminário da

fluidez de trânsito e de pessoas como um todo”, afirma.

NTU, ele explica que o sistema MaaS funciona por intermédio de

O conceito de mobilidade como um serviço é recente

dois agentes principais: o agente agregador do serviço de trans-

e ainda está sendo discutido ao redor do mundo. Como

portes e o agente corretor.

o objetivo é conectar modais que funcionam de forma
independente, o desenvolvimento de novas estraté-

C

gias de serviço depende de muita interlocução entre os
agentes e operadores de transportes. Todavia, o MaaS
já está em estágio inicial em boa parte das cidades que
já têm pelo menos um transporte não tradicional ou por
demanda, faltando, portando, a unificação dos serviços,
como explica o professor Matheus. “Quando eles estão
desintegrados, quando não existe conversa entre Uber e
ônibus, patinete e metrô, entregas e todos os serviços de
transporte da cidade, a gente está no estágio zero, onde
só existem os custos desse efeito perverso de canibaliza-

Professor Matheus
Oliveira durante palestra
no Seminário Nacional
NTU 2019, em Brasília.

ção do sistema de transporte”, enfatiza.

MaaS pelo
mundo

O agregador conecta todos os aplicativos dos diferentes modais em um só sistema. Assim, em uma única interface o usuário

Na Finlândia a mobilidade como serviço já é realidade.

terá todas as informações que precisa sobre os transportes. O

Um projeto desenvolvido pela startup MaaS Global

app oferecerá as melhores opções de viagem a partir da integra-

tem chamado a atenção por ser pioneiro no serviço

ção dos serviços. Além de informar e planejar os trajetos do usu-

móvel totalmente inclusivo do mundo. Na cidade de

ário, a tecnologia irá ajudar na gestão racionalizada do serviço.

Helsinque, o aplicativo Whim dá acesso instantâneo

Com as informações coletadas das viagens, os operadores po-

a diferentes meios de transporte como táxis, ônibus,

derão destinar o tamanho da frota necessária para atender aos

trens e bicicletas compartilhadas. Com diferentes

passageiros e também flexibilizar sistemas mais rígidos, como

tipos de pacotes, o usuário tem a opção de escolher o

as atuais linhas de ônibus.

que melhor atende às suas necessidades.
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Aqui no Brasil, o compartilhamento de patinetes elé-

Para o diretor da NTU, André Dantas, o setor de transporte

tricas, bicicletas e transportes sob demanda já funciona

público tem um mercado forte para avançar nas novas tecno-

em várias cidades, mas de maneira singular. No Rio de

logias. “Eu não acho que estejamos muito longe de fazer testes

Janeiro existe um projeto embrionário com o novo cartão

similares, porque nós temos mercado de mobilidade muito

do MetrôRio. Além de o usuário fazer a recarga on-line ou

pujante, importante e que diferentemente de outros países é

pelo aplicativo MetrôFácil para as viagens, o cartão ofe-

liderado pela iniciativa privada, com alta capacitação tecnoló-

rece descontos em viagens feitas de Uber e no aluguel de

gica. Na hora em que as condições apropriadas acontecerem

bicicletas compartilhadas.

realmente, esses operadores irão atuar nesse sentido”, afirma.

Para ter descontos no Uber é necessário fazer uma

André conclui destacando a falta de priorização para o

recarga no valor mínimo de R$ 25,00. O código promo-

transporte coletivo nas vias pelo Brasil, o que pode compro-

cional, enviado por e-mail e que vale por uma semana, dá

meter o avanço das novas tecnologias. “O que falta no meu en-

desconto de 30% em cada viagem, limitado ao valor de R$

tendimento é que nós, como sociedade, exijamos que a devida

10,00, para corridas que começam ou terminam em uma

prioridade seja dada à mobilidade coletiva. Muitas vezes inves-

das 41 estações do MetrôRio. Os clientes que quiserem

timos em viadutos, túneis, rodovias, aumentando a capacidade

completar a viagem de bicicleta também têm o benefício

viária e ignoramos os investimentos em transporte público”.

com o uso do cartão do MetrôRio. O Bike Rio, operado
pela Tembici, pode ser usado após o cadastro no site ou
no aplicativo “Bike Itaú”. A partir daí, o cartão poderá ser

Regulação
e gestão

usado para liberar bicicletas nas estações de forma simples e segura, sem o uso do celular.

A entrada de novos modelos de mobilidade urbana é uma
tendência que deve crescer mundo afora. Não se sabe quais
tecnologias irão aparecer no futuro, mas o importante é preparar o sistema de transporte para ser capaz de absorvê-las
e integrá-las de forma que haja equilíbrio e melhora na oferta
do serviço. Para isso, a regulamentação torna-se fundamental
para a organização dos diferentes modais.
O professor Matheus afirma que é importante entender o
funcionamento do sistema de transportes, além dos processos e gargalos que ainda existem. “Para eu desenhar uma visão
de futuro de como o MaaS pode se integrar e responder às minhas necessidades, aquilo que eu espero que seja mobilidade
do futuro para minha cidade, é preciso ter clareza do sistema
de gestão e coleta de dados sobre mobilidade. Acho que, de
uma forma geral, esses são pontos onde já existem alguma
clareza do que vai ser importante para a regulamentação. Mas
ainda está em fase de experimentação”.
O papel do governo será imprescindível para a definição
de leis e possíveis investimentos na área, como explica Tiago
Chagas, do projeto Cidades Inteligentes da ABDI. “Faltam sim
políticas públicas, mas elas virão. Ainda falta capacitação, trazer conhecimento e experiências do que acontece lá fora para
os nossos gestores. Para os empresários falta informação das
vantagens de uso dessas tecnologias, como elas podem dar
uma economicidade maior nos processos, nas operações, e como isso pode trazer benefícios mútuos”.
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Parada obrigatória

NTU PARTICIPA DE AUDIÊNCIA DO
SENADO SOBRE MOBILIDADE URBANA
O presidente da audiência, senador Acir Gurgacz

(PDT-RO), sugeriu uma política de tarifas menos onero-

sa aos passageiros. Segundo dados do Instituto de Política

Econômica Aplicada (Ipea), os moradores das nove principais regiões metropolitanas do país comprometem cerca

de 15% dos seus salários com tarifas do transporte coletivo. O mesmo estudo afirma também que os gastos com as
passagens aumentaram 30% nos últimos seis anos para
famílias com renda per capita de até meio salário mínimo.

Foi sugerida ainda a criação de um fundo nacional

A Subcomissão Temporária sobre Mobilidade

do transporte coletivo e a elaboração de uma proposta de

Legislação Participativa (CDH) do Senado Federal

eficaz entre governo federal, estados e municípios para o

Urbana, ligada à Comissão de Direitos Humanos e
realizou audiência pública interativa no dia 16 de
agosto para debater soluções quanto à redução de ta-

rifa e outras questões relacionadas ao transporte público. A NTU foi representada pelo seu diretor administrativo e institucional, Marcos Bicalho dos Santos.

INDICADORES

emenda à constituição que possibilite uma integração mais
transporte público. Outros temas abordados foram a cria-

ção de novos modelos de subsídios e financiamentos do
transporte coletivo e de gratuidades, priorização aos ônibus
nas ruas e a elaboração de um Plano Nacional de Mobilidade Urbana pelo Ministério de Desenvolvimento Regional.

237 projetos entraram efetivamente em operação, apenas
três a mais que no ano anterior. Atualmente existe um total de

Investimentos em
Mobilidade Urbana

706 empreendimentos de mobilidade urbana ativos, uma

O Anuário NTU 2018-2019 mostra no balanço dos

projetos de priorização do transporte público por ônibus, os

investimentos em mobilidade urbana que a evolução do

dados mostram que existem, hoje, 248 empreendimentos

total de projetos ativos nas cidades brasileiras no período

(entre sistemas BRT, corredores e faixas exclusivas) já inicia-

de 2017 até 2019 é pouco significativa. Até o momento,

dos, mas ainda não operacionalizados.

elevação de 3% em relação a 2018 (691 empreendimentos).
Após um crescimento acelerado até 2017, o ritmo de elaboração e operacionalização de projetos caiu. Em relação aos

Empreendimentos de mobilidade urbana: histórico das intervenções operacionalizadas (2009-2019)
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Movimentar pessoas em uma cidade ou entre
várias é tarefa cada vez mais tecnológica. Nossas
soluções ajudam empresas a repensar o design
de serviços e deixar o transporte público mais
moderno, seguro e atraente.
Vem com a gente conectar inovação, tecnologia,
pessoas, cidades e grandes resultados.
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Anuário NTU
registra transporte
urbano estagnado
Lançado durante o Seminário Nacional realizado em
Brasília, o Anuário 2018-2019 traz artigos inéditos,
um balanço de projetos na área de mobilidade urbana,
o desempenho operacional do setor e um resumo de
atividades desenvolvidas pela NTU durante o último ano

A série histórica mostrada pelo Anuário NTU
aponta para uma redução de demanda de

Investimento irrisório
em infraestrutura

passageiros do transporte coletivo urbano por ôni-

ED. 40

bus na casa dos 24,4% entre 1994 e 2012. Entre os

O Anuário apresentou também o cenário atual da Mobi-

anos 2013 e 2017 a queda foi de mais de 25,9%. No

lidade Urbana no Brasil. Em razão dos eventos esporti-

período de 2017 e 2018 houve uma estabilidade na

vos sediados no Brasil e do financiamento por meio de

demanda de passageiros; entretanto, no último ano

iniciativas municipais, foi anunciado um investimento

(de abril de 2018 ao mesmo período de 2019) houve

da ordem de R$ 150 bilhões em mobilidade urbana. No

nova queda de 4,3%, o que significa que mais de

entanto, de lá para cá, apenas R$ 14,2 bilhões foram efe-

12,5 milhões de pessoas deixaram de usar o trans-

tivamente gastos em projetos que saíram do papel e que

porte público coletivo nesse período.

estão atualmente em operação. Outros dois fatores pre-

Os dados confirmam décadas de queda de

ocupantes apontados pelo documento foram a paralisa-

demanda, o que tem impedido o setor de avançar

ção da evolução de projetos já apresentados e a falta de

como deveria. Para o presidente executivo da

programas de financiamento com recursos relevantes.

NTU, Otávio Cunha, também falta compromisso

A evolução do total de projetos ativos nas cidades

por parte do governo e da sociedade brasileira em

brasileiras entre 2017 e 2019 é considerada pouco

priorizar o transporte público, em relação às op-

significativa. Existem atualmente 706 projetos de mo-

ções individuais de deslocamento.

bilidade urbana ativos, 12% a mais em relação a 2017

“Enquanto entraves históricos seguem à espera

(632) ou 3% superiores a 2018 (691). Depois de um

de uma solução, novos embates têm surgido e exigi-

crescimento mais acelerado até 2017, o ritmo de ela-

do maior vigor e comprometimento para que o setor

boração e operacionalização desses planos reduziu-se

possa avançar. Precisamos de maior cumplicidade

de forma exponencial. Dos projetos ativos em 2019,

entre todos os envolvidos, como empresas, poder

42% iniciaram sua operação, enquanto 19% se encon-

público e, principalmente, a sociedade’’, pontua.

tram ainda em obras e 39% estão em fase inicial.
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Quanto aos custos totais, a mão de obra segue representando 50% do valor do cálculo: o salário médio mensal dos
motoristas foi de R$ 2.143,91 em 2018, 4,7% a mais que em
2017. Outro fator que interfere na composição dos custos é o
preço do diesel — responsável por 22% do custo total — que
aumentou pela quinta vez nos últimos seis anos.
Foram usadas como referência para os dados apresentados no Anuário as seguintes capitais: Belo Horizonte (MG),
Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS),
Salvador (BA), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).
Embora pouco significativas numericamente em um universo
de 2.901 municípios brasileiros atendidos por serviços de
transporte coletivo, essas nove cidades respondem por 32,5%
da frota total de ônibus e 34,1% da demanda de passageiros
atendidos em todo o país, sendo possível coletar por meio delas uma amostra relevante do desempenho do setor.

Alternativas
setoriais
Apesar do cenário desfavorável, os principais agentes de moApenas três projetos entraram em operação no

bilidade urbana não ficaram de braços cruzados. A publicação

último ano: um sistema BRT e uma faixa exclusiva

Construindo Hoje o Amanhã – Propostas para o transporte

em Niterói (RJ), além de uma faixa exclusiva em

público e a mobilidade urbana sustentável no Brasil traz uma

Curitiba (PR). Um total de 248 projetos de prioriza-

série de propostas que, uma vez executadas, trariam ines-

ção do transporte público por ônibus encontram-

timáveis benefícios a curto, médio e longo prazo. ‘‘Os cinco

-se parados, mesmo sendo operações de baixa

programas que compõem a proposta podem ser resumidos

intervenção urbana, menor demanda de recursos e

em uma única bandeira que representa, de fato, o anseio da

de execução rápida.

grande população brasileira que utiliza diariamente esse
serviço público essencial para a vida nas cidades: ‘Por um

Panorama: desempenho
operacional do setor

Transporte Público com Qualidade, Transparência e Preços
Acessíveis aos passageiros’’, disse o diretor administrativo e
institucional da NTU, Marcos Bicalho dos Santos.

A quilometragem produzida pelos ônibus em 2018

A Inovação também é vista como um fator fundamental

praticamente se manteve no mesmo nível do ano

para a melhoria do transporte urbano no país: o COLETIVO,

anterior, fruto da racionalização das redes de

programa de inovação lançado pela NTU, tem como objetivo

transporte público. Por sua vez, o índice de passa-

criar um ambiente de soluções inovadoras para o transporte

geiros equivalentes por quilômetro (IPKe) registrou

público, proporcionando a criação de um hub nacional de ino-

um aumento de 5,7% comparado a 2017, analisan-

vação. Para o diretor técnico da entidade, André Dantas, ‘‘A

do a média de abril a outubro de cada ano. Isso foi

oportunidade é aproveitar as características locais, que per-

ocasionado principalmente pela estabilidade de

mitem a adoção de soluções em escala por meio de soluções

demanda e de uma pequena adequação da oferta

criativas e transformadoras’’.

dos serviços no período retratado. No entanto, o
índice médio é o terceiro menor da série histórica,

Faça download do Anuário 2018-2019
no site da NTU:

mesmo com pequena estabilidade do IPKe.
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Integração

O transporte público na
estruturação das cidades:
o modelo de Curitiba
REGINALDO REINERT
é arquiteto no Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC)

Já no final do século XIX, urbanistas do

mundo inteiro se debruçavam sobre um

novo modelo desenvolvido pelo espanhol Arturo

Soria: a estruturação das cidades a partir não

só da rede viária, mas da adoção de um sistema
eficiente e prioritário de transporte de massa que

O “Desenho do Plano” imprime um alto grau de moder-

nidade à provinciana Curitiba. Tudo foi literalmente de-

senhado: a rua por onde circula o ônibus é exclusiva e vira
canaleta; os ônibus — até então caminhões encarroçados — se
transformam em veículos expressos com desenho único, es-

pecial para Curitiba; com uma nova cor (vermelho); um novo
leiaute interno; uma nova estação (os domus); e um Terminal
de Integração no lugar do velho ponto final.

A força desse Desenho (urbano) redefine o comporta-

organizava a ocupação do solo e expandia as qua-

mento da população, altera a sua rotina, torna-se um símbolo

áreas rurais. Surgia assim o conceito de Cidade

a dinâmica do crescimento urbano é implacável. A trans-

lidades do centro urbano para bem próximo das
Linear, o embrião da Descentralização.

Quando Curitiba aparentemente adota o con-

ceito de Soria no seu Plano Preliminar de Urbanismo, em 1963, estabelece um pacto definitivo

entre o transporte público e as funções da cidade.

O clássico desenho, que substitui o modelo tradicional proposto por Agache1 e se transforma no

cruzamento de dois grandes eixos estruturais, tra-

duz a prioridade no caminho do transporte coletivo e determina a hierarquia, tanto viária quanto

de modernidade e o retrato mais divulgado da cidade. Porém,
formação econômica e o crescente apelo da indústria auto-

mobilística geram uma pressão quase insuportável sobre
centros urbanos e constituem o novo paradigma da cidade

contemporânea: a Mobilidade Urbana passa a ser o “grande

problema”, e o transporte público é visto não mais como indutor e qualificador do espaço, mas como “alternativa para

o trânsito”. O transporte se afasta do conceito para se trans-

formar em uma equação definida basicamente por três itens:
tarifa, tempo de percurso e quantidade transportada.

O desenho agora é o da operação e não da cidade. As aten-

de ocupação e uso do solo.

ções se voltam para o modal — novos veículos e ideias em velhas

próprio Plano Preliminar, o conceito adotado passa

da, mas a qualificação urbana é temporariamente esquecida.

Com a criação do IPPUC, por recomendação do

a tomar forma se adequando às particularidades do

estruturas viárias, onde a exclusividade exigida é até perseguiNão só o tempo e a tarifa, mas a qualidade também deve

local. O bulevar original de Soria torna-se o Triná-

ser levada em conta. É preciso que a rede informal de mobi-

ção inicial gerando não uma “Linha” de ocupação,

como complemento e não como alternativa. Sob esse olhar o

rio — muito mais adequado às dimensões da intenmas um “Setor Estrutural”. Curitiba tinha à época
450 mil habitantes distribuídos de forma dispersa.

O automóvel era privilégio das elites. E o trans-

porte público, incipiente e pontual, ligava cada

novo loteamento ao centro e se apresentava como

a única forma de acesso, principalmente, ao trabalho e à escola.
ED. 40

lidade seja conduzida para dentro do sistema de transporte
Desenho Urbano é vital para transformar o espaço público
em elemento ativo e qualificado do processo de integração entre o transporte e a prática sociocultural urbana.

1 Alfred Agache, arquiteto francês, foi o responsável pelo plano urbanístico

elaborado para Curitiba na década de 1940, no qual foi adotado um sistema
radial de vias ao redor do centro (nota do editor).
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RUMO À
RENOVAÇÃO

{A–B–C} Robson Cesco / Pedro França

Em sua 33ª edição, o Seminário Nacional NTU
2019 reuniu cerca de 960 congressistas em Brasília,
durante os dias 20 e 21 de agosto, para debater
o tema Inovação e Reinvenção: o Futuro do
Transporte Público na Perspectiva da Sociedade

O ônibus coletivo precisa de priori-

Propostas para recuperar o setor existem.

dade nas vias e de políticas públicas

Para as empresas operadoras de ônibus urba-

para melhorar o seu desempenho. Neces-

no, está na hora de tirá-las do papel e recupe-

sidades que estão claras há muito tempo,

rar os passageiros que migraram para outros

tanto para quem opera quanto para quem

modos de deslocamento, incluindo os aplicati-

utiliza o transporte público coletivo.

vos ou mesmo o transporte pirata; e ir além da

NTUrbano
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mera sobrevivência do serviço, introduzindo ideias
inovadoras e ousadas capazes de colocar o trans-

Construindo
hoje o amanhã

porte público um passo além da concorrência.
Não por acaso a NTU trouxe para o centro do de-

O primeiro painel, que reuniu vários integrantes da

bate do Seminário Nacional NTU o tema da inovação

mesa de abertura, foi mediado pelo jornalista Alexan-

e reinvenção do setor. Afinal, são 12,5 milhões de

dre Garcia e abordou o desafio de melhorar o trans-

brasileiros (4,3%) que deixaram de se deslocar por

porte público por ônibus no Brasil. As discussões gira-

ônibus urbano apenas no último ano, na compara-

ram em torno da efetiva implementação das propostas

ção entre abril de 2018 e o mesmo mês deste ano, de

para um transporte de qualidade, com transparência

acordo com dados da entidade.

e baixo custo para o passageiro, tendo como base a

Para o presidente executivo da NTU, Otávio

publicação Construindo Hoje o Amanhã. Produzido

Vieira da Cunha Filho, que abriu o encontro na

pela ANTP, em parceria com a FNP, o Fórum Nacional

presença de autoridades, empresários, técnicos

de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana e a

e jornalistas, o Seminário Nacional se configura

NTU, o documento reúne propostas desenvolvidas por

como uma grande oportunidade para se discutir

entidades do setor e entregues ao governo federal em

projetos e soluções para a melhoria do transporte

março deste ano.

público urbano. “No transporte público precisa-

Um dos pontos debatidos foi o financiamento do

mos nos reinventar, flexibilizar a legislação, discutir

transporte coletivo urbano e quais as alternativas de

algumas regras que permitam a oferta de novos

fontes de custeio que podem garantir a oferta de um

serviços e buscar a inovação”, finalizou.

transporte de qualidade com redução da tarifa, como

Dividido em vários painéis com temas distintos, mas complementares, o Seminário Nacional

ED. 40

forma de reverter a crise de perda de demanda que o
setor enfrenta.

NTU 2019 reuniu, em Brasília, um público de qua-

Para o presidente executivo da NTU, Otávio Cunha,

se mil pessoas. Entre os presentes para a mesa

um transporte coletivo de qualidade não se faz ape-

de abertura estavam grandes nomes ligados ao

nas com a tarifa paga pelo passageiro. “Uma pesquisa

setor como, Eurico Divon Galhardi, presidente do

que fizemos em 2017, junto à população, mostrou que

Conselho Diretor da NTU; Felício Ramuth, prefei-

63% das pessoas que deixaram o transporte público

to de São José dos Campos e vice-presidente de

retornariam a ele se a tarifa fosse um real mais barata”,

Mobilidade Urbana da Frente Nacional de Prefei-

destacou. Segundo o presidente, não há dúvida de que

tos (FNP); Rodrigo Mata Tortoriello, Presidente

a saída para esse desafio é ter uma tarifa de remunera-

do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes

ção pelo serviço que garantisse o equilíbrio financeiro

Públicos de Mobilidade Urbana; Valter Casemiro

da operação, a partir de uma decisão política do execu-

Silveira, secretário de Transporte e Mobilidade do

tivo municipal que estivesse alinhada com as expecta-

Distrito Federal; o deputado federal e coordena-

tivas de cada cidade. “Seria uma tarifa que a sociedade

dor geral da Frente Parlamentar Mista do Trans-

como um todo estaria compondo”, avaliou Cunha.

porte Público, Mauro Lopes (MDB/MG); Vander

Uma mudança de perspectiva com foco no pas-

Francisco Costa, presidente da Confederação

sageiro também foi um dos pontos destacados pelos

Nacional do Transporte (CNT); Getúlio Vargas de

debatedores. Para Felício Ramuth, prefeito de São

Moura Júnior, presidente do MDT - Instituto do

José dos Campos e vice-presidente de Mobilidade da

Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte

Frente Nacional de Prefeitos (FNP), é preciso “ter co-

Público de Qualidade para Todos; e Ailton Brasi-

ragem de criar maneiras de financiamento que sejam

liense Pires, presidente da Associação Nacional

transparentes, investir com prioridade no transporte

de Transportes Públicos (ANTP).

coletivo e enxergar o cidadão como cliente”.
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Além do presidente executivo da NTU e do prefei-

ao mercado, eliminação de regras e sanções uniformes e

to Felício Ramuth, também participaram do debate

a redução da assimetria regulatória. Entretanto, o jurista

o assessor especial do ministro do Desenvolvimento

defendeu que enquanto isso não acontece é preciso que os

Regional, Jean Carlos Pejo; Nazareno Affonso, diretor

reguladores sigam as regras de exclusividade impostas ao

nacional do Instituto MDT (Instituto do Movimento Na-

serviço público tradicional.

cional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade

“Se não houver aplicação rigorosa das regras vigen-

para Todos); Rodrigo Mata Tortoriello, Presidente do

tes o sistema não funciona e é só uma questão de tempo

Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos

para ele se tornar inviável. Quebra o concessionário,

de Mobilidade Urbana; Martim Ramos Cavalcanti,

quebra o serviço público e ninguém mais será transpor-

subchefe adjunto executivo de Articulação e Monitora-

tado”, disse Justen.

mento da Casa Civil; e Cristina Albuquerque, coordenadora do Programa QualiÔnibus do WRI Brasil.

Francisco Christovam, presidente do Sindicato das
Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros
de São Paulo (SPUrbanuss), um dos debatedores do pai-

Modernizar a
regulação do setor

nel, concordou com Marçal Justen Filho e ressaltou que
conciliar as demandas sociais por um transporte coletivo
urbano de qualidade exigirá do setor uma série de ações

A modernização do marco regulatório do transporte

para inovar, especialmente num momento em que a re-

coletivo foi o tema de debate no segundo painel do

gulação impõe o cumprimento de contratos de concessão

seminário, mediado por Marcos Bicalho dos Santos,

extremamente rígidos. “Estamos muito vulneráveis, num

diretor executivo da NTU. A apresentação foi feita pelo

ambiente de insegurança jurídica. Como o setor vai sobre-

jurista Marçal Justen Filho, que é mestre e doutor em

viver diante disso vai muito além do direito”, finalizou.

Direito Público pela PUC-SP. Justen Filho explicou que

Já o presidente da Comissão Especial de Transporte

os institutos jurídicos são do início do século 20, ou

e Mobilidade Urbana da OAB Nacional, Fernando Borges

seja, estão ultrapassados e que a adequação deles aos

de Moraes, também presente no debate, afirmou que a

novos tempos precisa se tornar uma realidade.

situação no Brasil está muito grave. “Estamos num mo-

De acordo com ele, hoje no setor há a prolife-

mento de transição. Os tempos estão mudando, ou nos

ração do transporte clandestino, de aplicativos de

adequamos aos novos tempos ou vamos continuar nessa

transporte e a confusão entre transporte individual e

situação”, enfatizou.

coletivo, além da inviabilização econômica do serviço
público. Dessa forma, com todas as transformações
que o setor vem passando, Justen destaca que “de

Mobilidade como serviço: uma nova
visão para o transporte coletivo

modo genérico, todo esse cenário chega a um ponto
de ruptura como a inviabilização operacional, econô-

O conceito de Mobility as a Service (MaaS) ou mobilida-

mica, técnica do serviço público, tal como conhecido,

de como serviço e os desafios da mobilidade integrada

e das modalidades de delegação das figuras existen-

foram os principais pontos debatidos na palestra máster

tes”, explicou.

“Inovação na mobilidade urbana e o futuro do transporte

Exemplos a serem seguidos foram dados pelo

público”, ministrada pelo professor Matheus Sousa Oli-

advogado, que também sugeriu soluções de moder-

veira da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e

nização jurídica. “O serviço deve ser prestado, mas

responsável pelo Programa de Engenharia de Transpor-

sem estar atrelado às obrigações do serviço público;

tes/Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e

os preços seriam fixados e haveria flexibilidade na

Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio

prestação do serviço”. Segundo o palestrante, isso

de Janeiro (Coppe/UFRJ), na tarde do primeiro dia do

traria a ampliação da livre competição, maior acesso

Seminário Nacional NTU 2019.
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O professor lembrou que o cenário atual é de
tecnologia e praticidade. Em poucos cliques é pos-

A inovação veio para
ficar — e transformar

sível receber produtos ou alimentos em casa e esse
contexto imediatista já é realidade no setor de mo-

O segundo dia do Seminário Nacional NTU 2019 reuniu ativida-

bilidade, com os serviços de transportes por de-

des do Programa COLETIVO, de inovação em mobilidade urba-

manda. Destacou que os carros não são os únicos a

na, sendo dedicado ao tema. O primeiro painel trouxe a palestra

competir com o transporte coletivo, as bicicletas e

“O que é e como funciona a tal da inovação”, de Cileneu Nunes,

patinetes por aplicativo também ocupam cada vez

CEO da Upaya Desenvolvimento Corporativo. De acordo com o

mais o espaço urbano.

empreendedor, a inovação está sendo muito forte em todos os

Nesse contexto surge o MaaS, que é baseado

setores, principalmente na mobilidade urbana. “O que estamos

na integração e uso de diferentes modais nos des-

prevendo é um futuro de disruptura muito grande. Estamos

locamentos. O conceito já está sendo aplicado em

vivenciando uma mudança de era com a revolução digital, e o

diversos países desenvolvidos. “O que ele traz é

motor principal dessa revolução é a tecnologia”, afirmou.

um mundo de mais acessibilidade para o usuário.

Cileneu acredita que a revolução digital está acontecendo,

É um mundo onde eu consigo oferecer sempre a

mas que não estamos preparados para ela. Ele apontou a exis-

melhor viagem de acordo com a minha demanda,

tência de startups, que estão destruindo negócios já consolida-

ou seja, todos os sistemas estão integrados. Eu

dos, e que a burocracia dos países ocidentais está dificultando

consigo saber isso de antemão, consigo planejar

esse processo. O CEO da Upaya, em sua apresentação, também

minha viagem, consigo ter acesso, pagar, saber

fez questão de pontuar como as pessoas devem se preparar

meu percurso. Mas, por outro lado, também traz

para esse futuro: “Invista em si mesmo, execute a inovação!”.

a ideia de ser mais eficiente para os operadores”,

E completou citando a iniciativa do programa COLETIVO, da

explicou o professor. (Leia mais na página 16)

NTU, como um bom exemplo de como isso pode ser feito.

B
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Na sequência, Edmundo Pinheiro, conselheiro

Com a mesma perspectiva sobre o futuro da mobilidade, Rebeca da

da NTU e presidente do Conselho de Inovação da

Fonte, da Mobs2, empresa voltada para soluções de gestão em mobi-

entidade, apresentou um balanço das atividades do

lidade urbana, acrescenta que a busca do passageiro é por agilidade e

COLETIVO, primeiro programa de inovação do se-

praticidade. Além disso, sustenta que o grande diferencial da mobilida-

tor de transporte público coletivo no Brasil, lançado

de coletiva é a redução da poluição e a melhoria dos fluxos de trânsito.

em maio deste ano por iniciativa da Associação. O

Uma outra perspectiva que vem tomando espaço é a de boni-

COLETIVO foi criado com o objetivo de fomentar

ficação do usuário dos serviços de mobilidade. Túlio Lima Lessa

a evolução do transporte coletivo visando à mobili-

Carvalho, um dos idealizadores da Ecobonuz, mostrou como um

dade sustentável nas cidades, ao desenvolvimento

ecossistema de benefícios já existente em diversos setores pode fun-

das pessoas e à qualidade de vida. “Está na hora de

cionar também dentro do setor de transporte. A ideia é que além do

repensar o futuro dos serviços de mobilidade urba-

passageiro, o empresário e a cidade ganhem.

na. A hora é agora; líderes do setor precisam repen-

Participaram também do painel Fernanda Caraballo e Marcelo

sar e remodelar (suas ações)”, ressaltou Edmundo,

Sarralha, representantes das bandeiras de cartão de crédito Master-

que também é empresário em Goiânia e Brasília.

card e Visa, respectivamente, que destacaram a importância da flexi-

Sistemas voltados à melhoria da experiência do
cliente, bonificação para clientes fidelizados ou soluções para o empresário, além de formas acessíveis
de pagamento de tarifa, foram alguns dos destaques

bilização das formas de pagamento, olhando para este novo cliente
de mobilidade.
Os painéis foram gravados e estão disponíveis no canal do YouTube da NTU, em

YOUTUBE.COM/TRANSPORTEURBANONTU .

do painel “A hora é agora: experiências inovadoras
em transporte coletivo”, mediado por Dimas Barreira, presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiôni-

1° DESAFIO DO COLETIVO
Ao final da apresentação dos seis projetos finalistas do 1º De-

bus) e conselheiro da NTU, que mostrou o que o setor

safio do COLETIVO aos jurados e plateia, o diretor técnico da NTU, André

empresarial está fazendo no campo da inovação.

Dantas, divulgou o grande vencedor da competição que escolheu o pro-

Entre os participantes estavam Hugo Santana,

jeto mais inovador no setor de transporte público urbano desenvolvido

representante da HP Transportes de Goiânia, que

pela startup OnBoard Mobility, que apresentou a proposta do Bilhete Di-

detalhou o projeto CityBus 2.0, um serviço de

gital, uma nova forma de pagamento por meio de uma carteira virtual.

transporte coletivo sob demanda por aplicativo.

Em segundo lugar ficou a Nina Mobile e em terceiro, o Areja Bus. “A

Para Santana, o grande atrativo do CityBus 2.0 é o

OnBoard, através da bilhetagem digital, tem como objetivo devolver o

canal de relacionamento com o cliente. “Na nossa

protagonismo da mobilidade urbana para o transporte público”, expli-

visão de futuro é um pouco maior. O CityBus é

cou o CEO e fundador da startup vencedora Luiz Renato de Mattos, de

apenas o início. Acreditamos em sair de uma rede

27 anos. Segundo as regras do certame, o projeto da OnBoard poderá

de transporte público coletivo integrada para uma

ser incubado no hub de inovação do COLETIVO.

rede inteligente, onde o serviço convencional pos-

O comitê julgador da etapa final do 1º Desafio do COLETIVO foi

sa ser cada dia mais estrutural e fazer o seu papel,

formado por Cileneu Nunes, CEO da Upaya Desenvolvimento Corporati-

que é realizar o deslocamento das pessoas com

vo; Getúlio Vargas de Moura Júnior, presidente do Instituto MDT; Marcos

sua grande capacidade”, explicou.

Bicalho dos Santos, diretor Administrativo e Institucional da NTU; Rodri-

Para Milena Romano, do UBus, outra solução

go Mata Tortoriello, presidente do Fórum Nacional de Secretários e Diri-

de transporte coletivo sob demanda atualmente

gentes Públicos de Mobilidade Urbana; e Edmundo Pinheiro, conselheiro

em testes, o transporte coletivo é a melhor opção.

da NTU e presidente do Conselho de Inovação da entidade. O público

“Nós temos certeza que a solução para as cidades

também votou, por meio do aplicativo do Seminário Nacional NTU.

e para a mobilidade urbana é o transporte coletivo,

Ao todo, o 1° Desafio do COLETIVO recebeu 36 projetos, entre os

sem dúvida, mas a gente precisa inovar com novas

quais, desse total, 15 foram selecionados para apresentações e seis

tecnologias, novos modais, e precisamos olhar

disputaram a grande final.

mais para a necessidade dos nossos clientes”.
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C

História do transporte é contada em catálogo

ED. 40

Durante o Seminário Nacional NTU 2019, a

tante papel no fortalecimento da mobilidade urbana

NTU lançou o catálogo do Centro de Documenta-

brasileira e pela parceria com a NTU na consolidação

ção e Memória Eurico Divon Galhardi, que conta a

desse trabalho.

história do transporte no Brasil e no mundo. A pu-

Ao entregar o troféu juntamente com o primeiro

blicação, produzida pela NTU em parceria com a

exemplar da publicação ao presidente da CNT, Eurico

CNT (Confederação Nacional do Transporte),

Galhardi emocionou-se: “hoje eu tenho a coroação

apresenta materiais bibliográficos, museológicos e

de um trabalho iniciado há 62 anos. A lembrança do

arquivísticos do acervo da Associação.

meu querido pai está lá na minha mesa até hoje”, disse

São 555 miniaturas de modos de transporte

emocionado. “Um trabalho de cultura, de educação

e veículos de todos os tipos e épocas, desde os

e um trabalho que me deixa muito orgulhoso de ser

primórdios da humanidade, além de 161 selos, 19

empresário de mobilidade”, concluiu. Vander Costa

quadros, 21 louças, 44 fichas e 79 vales-transpor-

agradeceu a homenagem, disse que estava muito emo-

te, distribuídos ao longo das 460 páginas da publi-

cionado em receber a honraria e falou da importância

cação. As peças, retratadas pelo fotógrafo Bento

da NTU para a mobilidade urbana do Brasil.

Viana e expostas atualmente na sede da NTU em

A publicação narra a evolução de um hobby que

Brasília, foram doadas por Eurico Divon Galhardi,

resultou no acervo pessoal de Eurico Galhardi, com mi-

presidente do Conselho Diretor da NTU e idealiza-

lhares de peças reunidas por várias décadas. A publica-

dor da coleção.

ção registra também a história dos artistas brasileiros

O lançamento do catálogo contou com a pre-

que confeccionaram de forma artesanal as miniaturas

sença do presidente da CNT, Vander Costa, que

de veículos históricos especialmente produzidas para

recebeu o Troféu David Lopes de Oliveira, em

compor o acervo, e que pontuam os momentos mais

homenagem especial à Confederação, pelo impor-

significativos da evolução da mobilidade.
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VISITA
TÉCNICA
A GOIÂNIA
Como parte da programação do Seminário
Nacional, a NTU também ofereceu, em parceria com
a HP Transportes de Goiânia, a maior visita técnica já
realizada pela entidade. Um total de 89 participantes
entre empresários associados, representantes de
entidades afiliadas, fornecedores e imprensa de
todo o Brasil participaram da
visita, cujo objetivo foi conhecer o serviço de transporte

O deslocamento de Brasília a Goiânia foi feito em

público sob demanda por

três ônibus rodoviários de última geração cedidos

aplicativo CityBus 2.0.

pela Mercedes-Benz, logo após o encerramento do
Seminário, no dia 21. A visita começou no dia seguinte
pela manhã, com os participantes utilizando o próprio
serviço CityBus 2.0 no deslocamento dos quatro hotéis
que hospedaram o grupo até o Auditório do SESC,
onde foram recebidos pela equipe da HP Transportes
com uma série de palestras que detalharam todos os
aspectos do funcionamento do serviço, dos operacionais ao novo modelo de relacionamento com os
clientes. Ao final, um brunch foi oferecido pela Visa aos
participantes, antes do retorno a Brasília.
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O Seminário Nacional NTU
2019 também contou com
uma feira de expositores.
Estiveram presentes mais de
30 empresas fornecedoras
do setor, que apresentaram
projetos, produtos e
serviços inovadores para o
transporte coletivo urbano
de passageiros. Em 2020,
será realizada mais uma
edição da Feira Lat.Bus
Transpúblico, em São Paulo.

Coloque na agenda!

Seminário Nacional NTU 2020
e Feira Lat.Bus Transpúblico
11 a 13 de
agosto
de 2020

ED. 40
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AILTON
BRASILIENSE
PIRES
Presidente da ANTP
(Associação Nacional de
Transportes Públicos)

Com transporte individual,
as cidades rumam para o caos

ED. 40

Os números do gráfico da página 35 são

Quando colocadas frente a frente com

do Sistema de Informações da Mobilidade

o modelo de cidade que queremos — mais

Urbana (Simob), criado há mais de 15 anos pela

compactas, com distâncias e tempos de

ANTP com a função de retratar de maneira objetiva

viagem menores, predominantemente or-

a forma, as condições e a qualidade com que ocor-

ganizadas em torno de modos de transpor-

rem os deslocamentos da população em nossas

te público coletivo não poluentes, e visão

cidades. São números que nos trazem um recado

zero como premissa para acidentes de trân-

direto e cristalino: caso não se corrija o modelo de

sito —, nos deparamos com uma realidade

desenvolvimento urbano que prevalece há déca-

ainda adversa.

das, nossas cidades caminham céleres para o caos.

Nas cidades pesquisadas, que repre-

O Simob organiza dados e informações de 533

sentam 65% da população e 50% da frota

cidades brasileiras com mais de 60 mil habitan-

de veículos do país, os transportes indivi-

tes, avaliando, dentre outros aspectos, o modo de

duais (automóveis e motocicletas) foram os

transporte utilizado, a distância e o tempo médios

modos incentivados ao longo de décadas,

de viagem, a energia consumida pelos transportes

consumindo a maior parte dos investimen-

motorizados, o impacto sobre o meio ambiente, as

tos públicos, embora sejam utilizados por

mortes em acidentes de trânsito e por motivos de

um pouco mais do que metade das viagens

saúde e o custo para as pessoas e para a sociedade.

(51% contra 49% do transporte público).
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DISTÂNCIA POR HABITANTE,
por modo de transporte, por porte de cidade

14,00

1,00

12,00

Km/habitante/dia

10,00

4,60
1,00
1,00

8,00

4,00

6,00

1,00

3,40

1,10

3,10

8,10

4,00

2,20
4,50

2,00

4,10

3,80

250 – 500 mil

100 – 250 mil

2,70

0,00

> 1 milhão

500 mil – 1 milhão

60 – 100 mil

Porte das cidade (população)
Transporte coletivo

Transporte individual

Pedestres e ciclistas

Para construir e manter nossa infraestrutura vi-

No afã de absorver a crescente frota de auto-

ária o Estado brasileiro gastou 3,5 vezes mais com

móveis (que em 50 anos passou de três milhões

o transporte individual (1.181 trilhões de reais con-

para 100 milhões de veículos), ruas foram am-

tra 336 bilhões destinados ao transporte público).

pliadas, margens de rios viraram grandes aveni-

O modelo de desenvolvimento urbano adotado,

das e vias elevadas e túneis foram construídos.

por sua vez, promoveu o espraiamento das cidades,

Esse modelo de desenvolvimento urbano,

concentrando empregos nas áreas centrais e mo-

predominantemente influenciado por incenti-

radias em áreas cada vez mais longe do centro, em

vos ao automóvel e pela falta de controle sobre

especial as das classes sociais de menor renda.

o mercado imobiliário, resultou nas condições

O resultado foi o aumento considerável das dis-

urbanas atuais, que estão longe de atender

tâncias percorridas e do tempo de viagem para os

aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

usuários de ônibus. Nas grandes metrópoles, com

propostos pela ONU, reduzem a qualidade de

mais de um milhão de habitantes, a distância média

vida urbana e tornam as cidades menos com-

percorrida pelos usuários de transporte público é

petitivas do ponto de vista econômico.

hoje de 8,1 km, que gastam em média 47 minutos,

Reverter este quadro é um dever da socie-

enquanto que pelos usuários do transporte indivi-

dade e dos governos em todas as suas instân-

dual a distância média é de 4,5 km, com duração

cias, o que requer ações e atitudes de

média de 30 minutos.

curto, médio e longo prazo.
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UMA NOVA DIREÇÃO
PARA OS COBRADORES
Empresas de ônibus e entidades do setor trabalham
na realocação dos profissionais que atuam hoje no país
Criado basicamente para receber a tarifa em di-

De acordo com levantamento da Associação Nacional

nheiro e dar trocos, o posto de cobrador de ôni-

das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), o posto

coletivo se moderniza. Uma pesquisa realizada pela

nicípios operam a função de forma parcial, ou seja, uma

bus vem perdendo a função à medida que o transporte

Universidade de Brasília (UnB), divulgada em fevereiro de 2019, colocou os cobradores como a terceira cate-

goria com maior chance de ser extinta pela tecnologia,
logo atrás das profissões de taquígrafo e torrador de

café. Um número crescente de sistemas de ônibus tem
adotado a bilhetagem eletrônica para o pagamento das
passagens. Diante disso, empresas e entidades do setor

de cobrador já não existe em 32 cidades. E outros 31 muparte da frota atua com cobrador e a outra sem. No entanto, existem cidades brasileiras, como Boituva (SP), onde

o posto de cobrador nunca existiu. Já em Sorocaba (SP),

há 27 anos os ônibus municipais são operados somente
com motorista. Goiânia (GO) não fica atrás; lá, as empresas locais atuam sem cobrador desde 1998.

Segundo Otávio Cunha, a mudança traz vantagens:

trabalham para realocar o maior número possível dos

com o pagamento por bilhetes eletrônicos, a tendência é

tanto dentro das próprias empresas quanto em outras

barque mais ágeis; o custo do serviço pode cair em até

108 mil cobradores de ônibus empregados hoje no país,
oportunidades disponíveis no mercado de trabalho.

O presidente executivo da NTU, Otávio Cunha,

aponta alguns caminhos que poderão ser adotados

pelos operadores do transporte coletivo quando o
momento chegar. “Os cobradores que quiserem continuar na empresa podem ser aproveitados em outras
áreas e, até mesmo, como já acontece, virar motoristas

de ônibus. Outros poderão ser realocados nos postos

de venda antecipada de bilhetes eletrônicos, além da
área administrativa e de manutenção”, ressalta.
ED. 40

que a viagem fique mais rápida, com embarque e desem15% com a realocação de cobradores; e aumenta a segurança, já que nas cidades onde foi eliminado o dinheiro a

bordo, com a implantação do sistema sem cobrador, caíram praticamente para zero os assaltos aos ônibus e seus
passageiros. Ele avalia que essa mudança deve chegar

a todas as cidades brasileiras, porém requer cuidados.
“A retirada do cobrador não deve ser feita de uma forma

abrupta, imediata. É preciso que se estabeleça um plane-

jamento de médio prazo — eu diria de até dois anos — para
a retirada gradual dessa função”, conta.
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para o transporte coletivo urbano de passageiros. O trans-

Novas
oportunidades

porte está mudando e o SEST SENAT acompanha essas

Na Grande Vitória (ES), o mercado de trabalho também está mudando. Com a implantação do Cartão GV,

surgiu um novo cargo dentro do sistema, que é o de

transformações, preparando esses profissionais para o
futuro do setor”, afirma. Segundo ela, a função de motorista tem remuneração média 40% superior à dos cobradores.

Quem está na função e fez o curso enxerga como uma

agente de vendas ou bilheteiro de transporte, no qual

oportunidade de melhorar a vida profissional. É o caso

empresas do Sistema Transcol estão fazendo seleções

que, sabendo da necessidade de adaptação às mudanças

alguns cobradores foram recolocados. Além disso, as

internas em busca de novos talentos. Na empresa
Santa Zita, cobradores receberam capacitação para
assumir as funções de manobreiros, e manobreiros
para atuarem como motoristas.

Outro exemplo é a Unimar, onde 15 cobradores

foram promovidos este ano e 19 estão no processo de

avaliação para virarem motoristas. Nos últimos dois

do cobrador Carlos Roberto Santos, 53, de Brasília (DF),

do setor, fez o curso em abril deste ano. Aprovado e com
a carteira de motorista em mãos, ele está preparado para

um futuro na empresa em que trabalha. “Eu tive pressa.

Já temos o BRT e a promessa do VLT. É questão de tempo
para o posto de cobrador não existir mais em Brasília. Já
estou preparado para esses novos tempos”, conta.

Já a cobradora Ana Rita Oliveira, 43 anos, admite que

anos, a Unimar promoveu 48 cobradores para as fun-

cedo ou tarde seu trabalho se tornará obsoleto. “A mão

lanterneiro e assistente de tráfego.

muitas áreas. Nos ônibus vai acabar acontecendo”, diz

ções de motorista, controlador de manutenção, fiscal,
De acordo com a coordenadora de RH da Unimar,

Euziane Barbosa, todos os profissionais passam por

etapas de seleção interna, quando são testadas as ha-

de obra humana tem sido substituída pela tecnologia em
Ana Rita. Em 2018 ela iniciou, com o auxílio da empresa
em que trabalha, um curso técnico em enfermagem.

bilidades necessárias às novas funções. “Um dos pré-requisitos estabelecidos para qualquer funcionário

que deseja participar de processos de seleção interna

é que ele tenha um bom histórico na empresa, avaliado através da ficha de conduta”, explica.

Entenda o Projeto
do SEST SENAT
As inscrições acontecem no

decorrer do ano, e as vagas são oferecidas

Chance de
qualificação

para todo o Brasil. É necessário que exista

O curso Qualificação Profissional para Cobrador
no Transporte Coletivo de Passageiros oferecido
pelo Serviço Social do Transporte (SEST) e Serviço
Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT)
busca justamente dar outra oportunidade de trabalho
para esses profissionais. Lançado em 2018, o projeto

já está em 46 cidades brasileiras e no Distrito Federal,

tendo aberto 10.500 vagas desde a sua criação; 6.653
cobradores já receberam a CNH categoria D (motorista de ônibus).

Para Nicole Goulart, executiva nacional do SEST

SENAT, o projeto tem o propósito de contribuir para a

regularidade do cadastro da empresa onde
o candidato trabalha junto ao SEST

SENAT. A empresa deve ter como atividade
econômica principal o transporte e deve
atuar no transporte coletivo urbano de

passageiros. Para participar, o candidato

deverá comprovar vínculo empregatício na
função de cobrador de ônibus; possuir

CPF; e enquadrar-se nas regras do Contran
quanto aos requisitos de tempo de CNH
para realizar a mudança de categoria.
Saiba mais:

WWW.SESTSENAT.ORG.BR .

manutenção da empregabilidade desses trabalhado-

res. “A iniciativa forma novos motoristas qualificados
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Onde a viagem
começa e termina
Esforços para aprimoramento da infraestrutura
de calçadas melhoram a mobilidade urbana e
tornam as cidades mais inclusivas e sustentáveis

ED. 40

Em abril de 2012 entrou em vigor a Lei

Em 2012, a organização Mobilize Brasil realizou

12.587/12, que instituiu as diretrizes da

um primeiro levantamento sobre as calçadas em doze

Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU). A

capitais brasileiras: Porto Alegre, Curitiba, São Pau-

lei prioriza o transporte público e coletivo em detri-

lo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília,

mento do individual e privado, além de estabelecer

Salvador, Fortaleza, Natal, Recife e Manaus. Depois,

outros pontos importantes para uma mobilidade

ampliou o estudo para um total de 228 ruas de 39 ci-

eficiente, como infraestrutura urbana adequada —

dades do país. Numa escala de 0 a 10, a média nacional

o que inclui as calçadas. Apesar das iniciativas do

atribuída pelos avaliadores ficou em 3,4 — um concei-

poder público como a PNMU, ainda há muito a ser

to baixo, considerando-se que a nota mínima para uma

feito para melhorar o acesso dos pedestres até os

calçada de qualidade aceitável seria 8, de acordo com

pontos de parada do transporte coletivo e priorizar

critérios estabelecidos pela ONG. Apenas 2,19% dos

a caminhabilidade (termo derivado do inglês wa-

locais avaliados obtiveram nota acima desse indicador

lkability) no Brasil, especialmente nos trechos entre

mínimo, enquanto 74,13% das localidades avaliadas

a rede de transporte e o início ou final da viagem.

obtiveram médias abaixo de 5.
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O relatório analisou os seguintes itens: irregularidades
no piso; largura mínima de 1,20m (conforme norma da
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Investimento
em melhorias

ABNT); degraus que dificultam a circulação; obstáculos
como postes, telefones públicos, lixeiras, bancas de am-

O levantamento feito pelo Mobilize Brasil reforça que o país

bulantes e de jornais; entulhos; a existência de rampas de

precisa investir mais na caminhabilidade das calçadas brasi-

acessibilidade; iluminação adequada; sinalização; e pai-

leiras. Pensando nisso, diversas iniciativas começaram a ser

sagismo para proteção e conforto dos pedestres.

implementadas em algumas cidades.

É importante lembrar que a infraestrutura das calçadas

Uma delas foi aprovada em agosto deste ano pela Câmara

urbanas tem ligação direta com o transporte coletivo ur-

Municipal de Goiânia (GO): um projeto que visa definir parâ-

bano. A falta de atenção e cuidados com o aparelhamento

metros, regras, responsabilidades e procedimentos fiscais

urbano prejudica passageiros que precisam se deslocar a

referentes às calçadas, a fim de ampliar o acesso e a mobilida-

pé até um ponto de ônibus e, principalmente, pessoas com

de. O projeto defende, entre outros pontos, que as calçadas

deficiência física e com dificuldades de locomoção. Barrei-

devem atender a “possibilidade e condição de alcance, per-

ras físicas ou falta de calçadas adequadas também preju-

cepção e entendimento para utilização por pessoas com defi-

dicam a integração entre linhas de ônibus alimentadoras

ciência ou mobilidade reduzida, com segurança e autonomia,

e linhas troncais (com maior volume de passageiros), por

de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações,

exemplo. No limite, as falhas na infraestrutura de calçadas

transportes, informação e comunicação, inclusive seus siste-

e paradas podem levar passageiros a desistirem do trans-

mas e tecnologias, e de outros serviços e instalações abertos

porte público e optarem por outra modalidade.

ao público ou privado de uso coletivo”.

Para o diretor Administrativo e Institucional da Asso-

No mesmo mês, a prefeitura de Petrópolis (RJ) apresen-

ciação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos

tou o Manual de Calçadas Acessíveis, documento elaborado

(NTU), Marcos Bicalho, “provavelmente todas as viagens

por diversas secretarias municipais, com apoio da Firjan e

urbanas usando transporte coletivo incluem deslocamen-

da ABCP (Associação Brasileira de Cimento Portland), para

tos a pé. Assim, as boas condições das calçadas são fun-

orientar sobre técnicas de criação e conservação dos passeios

damentais para atrair passageiros para a rede pública de

públicos. O projeto vem sendo apresentado diretamente à so-

transporte”. Exatamente por isso, as pessoas precisam ter

ciedade, por meio dos diversos conselhos municipais.
O manual foi nomeado “Todos na Calçada” e tem o ob-

condições dignas para realizar os trajetos a pé.
Segundo o Mobilize Brasil, os municípios brasileiros

jetivo de estabelecer a calçada ideal para a cidade. O texto

atribuem a construção e conservação das calçadas aos

aponta que é extremamente importante que as vias públicas

proprietários dos imóveis, mas a organização defende

garantam “o deslocamento de qualquer pessoa, independen-

que, para que o país consiga atingir bons índices de cida-

temente de suas condições ou limitações físicas, a qualquer

des caminháveis, a responsabilidade de fiscalização e ma-

lugar, com autonomia e segurança”.
Em 2016, foi realizado um Seminário da Organização

nutenção das calçadas deveria ser do poder público.
O texto também ressalta que em todas as cidades

Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), que analisou iniciati-

avaliadas houve falha da administração municipal quanto

vas de fortalecimento da implantação de medidas voltadas à

à manutenção das calçadas após obras públicas. “De for-

mobilidade sustentável em cidades brasileiras. O relatório do

ma geral, em todas as cidades avaliadas, constatou-se

encontro destacou duas dessas iniciativas: a de Fortaleza (CE)

certo descaso das autoridades quanto à conservação das

e a de Sorocaba (SP).

calçadas, especialmente por conta das frequentes obras

Na capital nordestina, conforme o documento, os esfor-

realizadas por concessionárias de serviços de água, gás,

ços para adaptação da mobilidade começaram em 2014 e se

energia e telefonia. Raramente após uma obra a calçada

estenderam até 2018. Três fatores contribuíram para os resul-

é restaurada conforme seu padrão de qualidade original,

tados: o suporte político para as iniciativas; as ações deman-

o que resulta em feias cicatrizes, desnivelamentos ou

dadas pela sociedade e o corpo técnico qualificado.

simplesmente em buracos abandonados ao sabor do
tempo”, diz o relatório.

Entre as principais ações desenvolvidas em Fortaleza, destacam-se: a implantação de 100 km de faixas exclusivas para ôni-
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bus e 165 km de infraestrutura cicloviária, beneficiando um
total de 232 km de vias; a criação de quatro áreas de trânsito
calmo; quatro sistemas de bicicletas públicas; 43 prolongamentos de calçadas; 44 faixas elevadas de pedestres; e a coordenação de fontes de dados de acidentes e vítimas, reunindo esforços dos setores de polícia, saúde pública e tráfego.
Trata-se de um exemplo a ser seguido quando o assunto é mobilidade urbana e priorização aos pedestres. Para
a melhoria das travessias de pedestres, foram implementadas “lombofaixas”, faixas de pedestres mais altas que as
convencionais, niveladas com as calçadas e com sinalização efetiva, em 44 pontos espalhados pela cidade.

C

Outra grande iniciativa que o Relatório da OPAS/
OMS traz é a de Sorocaba (SP). Na cidade são realizadas
mais de um milhão de viagens diárias no seu sistema de

Caminhabilidade e
cidades inclusivas

mobilidade urbana, sendo 32% por meio de modos não
motorizados, 26% por transporte coletivo e 42% por meios

O desenvolvimento de cidades inteligentes é um desafio ur-

individuais motorizados.

gente que depende de todos e tem envolvido a sociedade civil

Segundo José Carlos de Almeida, da Secretaria de

organizada. Uma das iniciativas voltadas para cidades mais

Planejamento e Projetos do município, os esforços do

inclusivas e resilientes é a Cidade Ativa, organização social

projeto Cidade Saudável e Educadora começaram com

que realiza projetos e pesquisas, principalmente em São Pau-

um planejamento estratégico e com o desenvolvimento de

lo, mas também em outros estados e países, fomentando o

um sistema cicloviário implementado a partir de 2005. O

desenvolvimento de cidades caminháveis, mobilidade a pé,

projeto de incentivo às ciclovias foi dividido em três fases:

engajamento social e ocupação de espaços públicos por meio

implantação de infraestrutura, realização de um programa

da realização de palestras e cursos.

permanente de estímulo e promoção de integração modal

Além das ações de pesquisa, a Cidade Ativa recria ambientes urbanos, como o “Olhe o Degrau”, projeto que traz um

com o transporte público.
Atualmente, Sorocaba conta com uma rede de 128 km

novo olhar para escadarias da cidade de São Paulo e estimula

de vias para o uso da bicicleta, dos quais 122 de ciclovia e

uma mudança em seu uso. As intervenções permitem que

seis de ciclofaixa, além da previsão de 28 km de expansão.

esses lugares possam se reintegrar à rede de mobilidade a pé

Os 128 km da rede são iluminados, permitindo que os usu-

e serem utilizados como espaços públicos para atividades de

ários também frequentem durante o período noturno.

permanência, proporcionando o encontro, o convívio e a prática de atividades físicas e de lazer na cidade.
Para a conselheira Mariana Wandarti, do Cidade Ativa,
o projeto contribui para “cidades mais humanas, em que as
pessoas podem fazer escolhas, seja nos seus deslocamentos
diários ou em seus hábitos de vida”. Ela ressalta que o projeto
“Olhe o Degrau” prioriza a cidade, as pessoas e a utilização de
transporte público.
“O uso de transporte público está presente em nossas iniciativas, em especial ao tratar de cidades caminháveis, onde
é preciso que a rede da mobilidade a pé seja bem conectada,
para que as pessoas possam chegar até o ponto de ônibus ou
metrô. O deslocamento a pé possui um caráter integrador, po-

B
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tencializando o alcance da rede de transporte público”, conta.
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Índice de Caminhabilidade
Todas essas iniciativas contribuem para a melho-

zação do transporte também inclui as travessias em

ria dos espaços urbanos, mas qual seria o nível ideal de

nível para acesso às estações e pontos de embar-

caminhabilidade nas ruas brasileiras? O Instituto de Polí-

que, iluminação pública, as frequências com que os

ticas de Transporte e Desenvolvimento do Brasil (ITDP)

veículos passam e a informação que é disponibili-

lançou em 2016 a primeira ferramenta de mensuração

zada ao usuário. “Estes são aspectos fundamentais

das características do ambiente urbano determinantes

para dar maior confiabilidade e segurança aos

para a circulação dos pedestres e apresentou recomen-

usuários, principalmente para mulheres, crianças e

dações a partir dos resultados obtidos na avaliação.

pessoas com mobilidade reduzida”, completa.

Atualmente, a ferramenta está na versão 2.0 e é

Pensando em garantir sistemas que sejam ca-

dividida em seis grupos: segurança viária, atração, cal-

pazes de oferecer uma experiência mais uniforme

çada, ambiente, monitoramento e segurança pública.

aos seus usuários, além de benefícios econômicos e

A coordenadora de Transporte Público do ITDP Brasil,

ambientais, o ITDP, em um esforço global com líde-

Beatriz Rodrigues, explica que a mensuração da cami-

res da área de transportes, criou o Padrão de Quali-

nhabilidade é feita pela observação de diversos fatores.

dade de BRT, que estabelece uma definição comum

“Deve-se considerar dimensões e condições de cal-

dos sistemas de operação exclusiva em corredores

çadas, cruzamentos e quadras que os torne seguros e

de ônibus e reconhece os sistemas de BRT de mais

atrativos, do ponto de vista de segurança pública, aces-

alta qualidade implantados no mundo.

sibilidade universal e segurança viária. Nesse aspecto,

Os esforços para construir cidades mais acessí-

não apenas entra elementos físicos, mas também atri-

veis, democráticas e saudáveis são muitos e deman-

butos de uso do solo e gestão urbana que contribuem

dam atenção de todos. Para Beatriz Rodrigues, “o

para tornar os espaços públicos mais vibrantes para os

transporte ativo (bicicleta e caminhada) e o transporte

sistemas de transporte público”, explica Rodrigues.

público coletivo são as principais formas de garantir

Ela diz ainda que, além da infraestrutura com prio-

acesso às oportunidades das cidades de for-

ridade de passagem e de embarque em nível, a priori-

ma mais democrática, sustentável e inclusiva”.

D
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Pelo mundo

Canadá
Ônibus expresso para aliviar o trânsito
A STM (Société de Transport de Montréal) criou

uma nova linha de ônibus expresso para aliviar o congestionamento tanto no metrô de Montreal, em Quebec, quanto na
rede de ônibus. O novo ônibus 445 Express Papineau

percorrerá a Avenida Papineau a partir de setembro de 2019.

França
Ônibus elétricos articulados
para o sistema BRT de Amiens
A cidade de Amiens recebeu uma frota

de 43 ônibus elétricos articulados da fabricante espanhola Irizar. Projetados para o sistema

BRT, os veículos acomodam até 151 passagei-

ros e são os primeiros da Europa a contar com

uma tecnologia de carga dupla, que possibilita
uma autonomia de 40 km de serviço com
cargas rápidas de 4 a 5 minutos feitas em

carregadores aéreos nos terminais. Na garagem, a opção de carga lenta fornece 100% da
capacidade em um intervalo de 3 a 4 horas.

Os veículos vão operar em três rotas que

cruzarão os principais centros econômicos,

culturais e residenciais do município. Alguns

trechos contarão com corredores de transporte
e direito de passagem nos semáforos das 4h à

meia-noite. A frota será operada pela agência

de transporte Keolis, que espera um aumento

Uma faixa de ônibus reservada continuará pela aveni-

da, ao longo do Boulevard René-Lévesque, até o coração do

centro da cidade. A rota segue para o centro pela manhã e tem

sentido invertido à tarde. O ônibus expresso Saint-Joseph 427,
chamado de “a outra linha laranja”, também será aprimorado.

Países Baixos
Menos carros a diesel, menos poluição
Amsterdã irá proibir a circulação de carros e motoci-

cletas movidos a gasolina e diesel a partir de 2030. Outras

medidas anunciadas foram a proibição de veículos a diesel
com 15 anos ou mais na rodovia A10 a partir de 2020 e a

restrição de ônibus públicos e privados que emitam fumaça

no centro da cidade a partir de 2022. A expectativa é de que o
tráfego esteja livre de emissões até 2030.

Com essas medidas, o conselho local pretende redu-

zir drasticamente a poluição do ar. Para as autoridades,
os poluentes são a causa de problemas respiratórios e

também responsáveis por reduzir em um ano a expectativa de vida dos habitantes. A poluição no ar holandês é pior que o permitido pelas regras europeias.

de 28% no número de passageiros até 2024. A

empresa preparou um esquema de treinamento
para a equipe de 300 motoristas e funcionários.

A aquisição dos coletivos elétricos acontece

em um momento em que a Assembleia Na-

cional Francesa aprovou um pacote climático
que estabelece a meta de emissão zero de

gases do efeito estufa até 2050. Alinhada ao

Acordo de Paris, a legislação também define
a redução das emissões em 40% até 2030. A

França se junta à Grã-Bretanha, que também
anunciou acordo ambiental semelhante.
ED. 40
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Nossas
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APP

TRI

APP

BHBus+

O aplicativo TRI – Transporte

A Transfácil de Belo

Integrado de Porto Alegre

Horizonte lançou o

agora possibilita que

aplicativo BHBus+,

os usuários acessem a

que permite a recarga

localização dos ônibus

do Cartão BHBus por

do transporte urbano da

meio de cartão ou

capital gaúcha, podendo

boleto, com o crédito

acompanhar on-line a

sendo disponibilizado

movimentação dos coletivos,

em até duas horas.

o tempo de chegada até a

O app traz também

parada desejada e verificar as

a função de buscar

linhas que passam em cada

rotas, linhas, trajetos,

ponto. O objetivo é trazer

horários, preços e a

mais praticidade, conforto

distância das viagens.

e segurança ao cliente do

Novas atualizações

transporte coletivo porto-

estão previstas com a

Catálogo do Centro de
Documentação e Memória da NTU

alegrense. O monitoramento

adição de pagamento

dos veículos é feito em

por aproximação

parceria com o app

através de QR Code.

Lançado durante o Seminário Nacional da NTU, o

CittaMobi. Já disponível na

Disponível para App

Catálogo traz um capítulo sobre a história do transporte

App Store e no Google Play.

Store e Google Play.

PUBLICAÇÃO

e o acervo de peças em miniatura atualmente expostas
no Centro de Documentação e Memória Eurico Divon
Galhardi (CDMEDG), na sede da entidade em Brasília
(DF). São 555 miniaturas de veículos variados, 161
selos, 21 louças, 44 fichas e 79 vales-transportes
que cobrem desde os primórdios da mobilidade
até os dias atuais. Disponível para download em
HTTPS://WWW.NTU.ORG.BR/NOVO/UPLOAD/
PUBLICACAO/PUB637008801526498902.PDF .

Anuário
NTU 2018-2019
PUBLICAÇÃO

Nacional, traz dados atualizados do

Entrevistas
do Seminário
Nacional NTU

desempenho do transporte público no país, além

O canal da NTU no YouTube realizou diversas entrevistas

de balanços dos investimentos feitos em mobilidade

com figuras importantes do transporte público brasileiro

urbana, publicações, eventos e campanhas realizadas

durante o Seminário Nacional. Os entrevistados falam

pela entidade ao longo do último ano. Disponível e

de temas como qualidade, crescimento e inovação do

A nova edição do Anuário NTU,
também lançada durante o Seminário

HTTPS://WWW.NTU.ORG.BR/NOVO/UPLOAD/PUBLICACAO/
PUB637020043450950070.PDF .

ED. 40

VÍDEO

transporte público. Assista em:

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/

CHANNEL/UCCVO7G8DLJUFUUS-DL3QNQQ .
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SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO
18 A 25 DE SETEMBRO

e

patia
Colocar-se no
lugar do outro
vai muito além
do respeito,

torna o trânsito
mais seguro!

PARCEIRO

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

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

coletivo@ntu.org.br
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