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O brasileiro trabalha, produz e se encontra.
Cuida da família, administra a rotina, cumpre
seus compromissos. E quer chegar longe.
Por isso, faz do presente a batalha diária para
alcançar o que deseja. Quando tudo isso
acontece, uma coisa é certa:
tem o movimento do transporte.
O transporte move a indústria, o agronegócio,
o comércio. O transporte move o futuro.
O transporte move a vida.
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Nesta edição

S ET
OUT

Meio do caminho
Quando se fala em priorização para o transporte coletivo,

que, assim como o transporte público é o princi-

a primeira imagem que vem à cabeça é a de sistemas BRT,

pal elemento na construção de futuras cidades

corredores para ônibus ou faixas exclusivas com veículos

inteligentes, eficientes e humanas, o planejamento

levando rapidamente um grande número de passageiros,

urbano e os investimentos nas cidades atuais é

enquanto ao lado os motoristas que optaram pelo trans-

precondição para um transporte funcional, que

porte individual padecem nos congestionamentos. Apesar

atenda de fato às expectativas da população. Nesse

do alcance ainda limitado no Brasil, a imagem é real; onde

contexto, a infraestrutura é apenas uma das muitas

foram implantadas, tais vias fizeram enorme diferença

dimensões do problema maior — a crise que o setor

na vida de milhões de pessoas, devolvendo a elas um dos

atravessa —, cujos desdobramentos se refletem

bens mais preciosos: o tempo.

também na esfera da insegurança jurídica, no mo-

Embora verdadeira, a imagem é incompleta. A me-

delo falido de custeio do serviço, na falta de confor-

lhoria da infraestrutura para o transporte público coletivo

to, na questão da transparência das informações e

não passa apenas pelas vias onde trafegam os ônibus, mas

decisões, na incapacidade ou impossibilidade dos

inclui também seu entorno. Calçadas, pontos de parada,

órgãos gestores em implementar as políticas públi-

passarelas, terminais de embarque e desembarque —

cas necessárias, apenas para citar os mais eviden-

com ou sem integração física — são tão importantes quan-

tes. Tudo junto culminando no enorme potencial,

to vias exclusivas, pois deles depende a possibilidade de

ainda longe de ser alcançado, do transporte como

os passageiros efetivamente acessarem o serviço.

direito social e instrumento de inclusão social.

De que vale ter uma frota com 100% dos veículos do-

A única certeza é que desafios complexos

tados de elevador para embarque de cadeirantes se não

(como a recuperação e o fortalecimento do trans-

há rampas de acesso ou mesmo calçadas adequadas nos

porte público coletivo) não serão resolvidos com

pontos de ônibus? Como fazer integração temporal, se

ações pontuais, descontextualizadas e desconti-

potenciais linhas alimentadoras estão fisicamente sepa-

nuadas, por maior que seja o esforço dos operado-

radas das linhas troncais por muretas ou grades, como

res ou a boa vontade do poder público concedente.

é comum nas grandes cidades, obrigando passageiros a

Soluções verdadeiras e duradouras virão somente

darem longas voltas ou mesmo arriscarem suas vidas para

quando propostas amplas e consistentes forem

continuarem a jornada?

adotadas em toda a sua extensão e em todos os

Ao abordar a questão, aparentemente trivial, dos pon-

níveis, a exemplo do documento setorial “Cons-

tos de embarque e desembarque no contexto da infraes-

truindo Hoje o Amanhã”. Se ficarmos no meio do

trutura necessária para um transporte
Início da
matéria

de qualidade, esta edição busca lembrar

caminho, não chegaremos a lugar algum.
Boa leitura!
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Opinião

“COMPLIANCE”:
Conformidade ou
comportamento?
— com Francisco Christovam

de 90, mas só por volta do ano 2000, com o início das

grama de conformidade”, é uma expressão

rupção, principalmente nas empresas estatais, e da

língua portuguesa, foi definido como “pro-

que, nos últimos dez anos, foi incorporada ao
linguajar empresarial e, em especial, às cláu-

sulas dos contratos entre empresas da iniciativa privada e empresas do setor público.

operações de desmantelamento de esquemas de corpromulgação da Lei Federal nº 12.846/13 (Lei An-

ticorrupção), os programas de conformidade foram
incluídos na rotina das empresas brasileiras.

É importante destacar que Programa de Confor-

Com a criação das agências reguladoras,

midade não se aplica somente às relações empresa-

Central Americano (Federal Reserve Sys-

empresas; mas também no cumprimento de toda a

no começo do século passado, e do Banco

tem), nos anos de 1913, surgiu a necessidade

de se estabelecer regras e práticas para disci-

plinar a forma como os executivos dos órgãos

riais bilaterais, envolvendo executivos e técnicos das
legislação aplicável às empresas, em especial da legislação trabalhista, tributária e fiscal.

Em São Paulo, com o processo licitatório que cul-

estatais e das instituições privadas deveriam

minou com a contratação, por concessão, de empresas

assuntos reservados ou estratégicos. O Com-

transporte coletivo público de passageiros, o Poder

se portar, em particular na discussão de

pliance foi aprimorado ao longo dos anos e, no

final da década de 70, também nos Estados

Unidos, foi criada uma Lei Anticorrupção –
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).
ED. 41

No Brasil, o tema ganhou destaque na década

comply” que, em tradução livre, na

privadas para a prestação e exploração do serviço de
Concedente exigiu que as futuras concessionárias,
no prazo de um ano após a assinatura dos contratos,
desenvolvessem seus respectivos Programas de Con-

formidade, “consistente em mecanismos e procedi-

NTUrbano
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Compliance, do verbo em inglês “to
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os objetivos do Programa e criação de controles internos

para garantir confiabilidade e responsabilidade nos relatórios e demonstrativos disponibilizados pela empresa.

Nesse contexto, duas questões se destacam: a obrigação

do órgão contratante de também desenvolver um Programa de Conformidade semelhante ou até mais detalhado

do que aquele que será apresentado pelas futuras conces-

sionárias; e a necessidade de certa padronização dos Programas a serem levados à aprovação do Poder Concedente.
Nesse sentido, seria muito mais lógico estabelecer políticas

gerais, diretrizes específicas e objetivos estratégicos de um
Programa de Conformidade para o setor dos transportes,

para que cada empresa possa, em seguida, detalhar como
deseja implantar e conduzir o seu próprio Programa.

A Associação Nacional das Empresas de Transpor-

tes Urbanos – NTU está desenvolvendo, com esse objeti-

vo, uma Política Nacional de Integridade e Conformidade

para o transporte público urbano por ônibus, que poderá

servir de referência para suas empresas associadas e
entidades filiadas implantarem seus programas de Compliance, observando padrões comuns para todo o setor.

A adoção do conceito e da prática de Compliance, em

A

empresas nacionais e estrangeiras, tem mostrado que não

mentos internos de integridade, auditoria e incentivo
à denuncia de irregularidades e na aplicação efetiva
de código de ética e de conduta, políticas e diretrizes

com objetivo de detectar e sanar desvios, fraude, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a Administração Pública, tudo em prestígio à Lei Federal nº
12.846/13 (Lei Anticorrupção)”.

Esse Programa deverá conter, no mínimo, um

Código de Ética e de Conduta, representando o

comportamento esperado de todos os empregados e
dirigentes das concessionárias, incluindo princípios

e valores da empresa, proibição de oferta de vantagem

indevida a servidores públicos, proibição de fraudes
em licitações e contratos com a Administração Pública e garantia de atualização periódica.

Além disso, o Programa precisará abranger meca-

nismos para a detecção de irregularidades, criação de

se trata apenas da elaboração de um rol de obrigações

ou de um manual de ética ou de conduta, que mudam a
forma como a organização se relaciona com o mercado e

com outras instituições. Agir de maneira correta com as

empresas do seu setor de atuação, respeitar as regras e
procedimentos definidos e praticados pelo mercado e se

relacionar com clientes, parceiros, fornecedores e autoridades com respeito e correção, têm relação direta com as
crenças e valores da própria organização, com o modelo
de governança adotado e com o padrão de comportamento praticado pelos seus técnicos e executivos.

FRANCISCO CHRISTOVAM
é presidente do Sindicato das Empresas
de Transporte Coletivo Urbano de
Passageiros de São Paulo – SPUrbanuss;
vice-presidente da Federação das
Empresas de Transportes de Passageiros

canais de denúncia, integração da área de conformidade com as demais áreas da empresa, estabelecimen-

to da proibição de retaliação aos denunciantes de boa-

-fé, comprometimento da alta direção da empresa com

NTUrbano

do Estado de São Paulo – FETPESP e
da Associação Nacional de Transportes
Públicos – ANTP; membro do Conselho
Diretor da NTU e da Confederação
Nacional do Transporte – CNT.
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Entrevista

A “solução”
que só piora
o problema
Na capital paulista, o “Uber Juntos” atrai mais usuários do transporte
coletivo do que convence pessoas a deixar o carro em casa. Para o
pesquisador e consultor em transportes urbanos Leandro Corrêa,
o transporte integrado é o caminho para a mobilidade sustentável
— com Leandro Corrêa

ED. 41

Um estudo feito pelo GAESI (Grupo de

A modalidade funciona em São Pau-

Tecnologias de Automação e Gestão

lo há um ano e promete viagens com pre-

de Processos), da Escola Politécnica da USP, e

ço 35% menor do que o UberX, opção de

pela empresa Quest Inteligência constatou que

transporte individual. Isso porque, no

62% dos usuários do Uber Juntos vieram do

Uber Juntos, diferentes passageiros po-

transporte público. A pesquisa ouviu 351 pes-

dem dividir o mesmo carro embarcando

soas em viagens realizadas no centro da capital

ou desembarcando ao longo do trajeto,

paulista, com o objetivo de traçar um perfil dos

que pode ainda sofrer desvios antes de

usuários da nova modalidade de transporte

chegar ao seu destino para acomodar as

com características coletivas do aplicativo.

diferentes rotas dos usuários.

NTUrbano

{A} Aurora72 + Vector Tradition/Shutterstock.com; {B} nrqemi/Shutterstock.com
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Na prática, no entanto, segundo os dados, as viagens feitas no Juntos costumam
ter uma média de 1,4 passageiro. A mostra
revela ainda que os clientes usam a modali-

Percebe-se uma concorrência desleal
contra o transporte público com
a chegada do Uber Juntos?

O que podemos extrair da pesquisa é que o nível de

dade em média 3,8 vezes por semana, têm

concorrência financeira da ferramenta Uber Juntos sai do

em média 31 anos e 45% deles utilizam o

patamar onde a busca é pelo passageiro do carro individual

aplicativo para ir ao trabalho. Em entrevista

e entra no nível de preço do transporte público. Um dado

à Revista NTUrbano, o consultor na área de

importante é que praticamente metade dos deslocamentos

transportes urbanos Leandro Corrêa, do GA-

tem o custo inferior a duas tarifas do transporte público em

ESI/USP, avalia que o serviço por aplicativo

São Paulo, e a média geral é levemente superior a isso, se

não traz demanda para o transporte público,

consideramos que o serviço permite que você divida o valor

ao contrário do que afirma a empresa. “Da

com outra pessoa. Vamos ter um nível de preço muito

forma que está hoje, o Uber é um transporte

próximo (do transporte público), com condições de presta-

de porta a porta, sem integração nenhuma

ção de serviço totalmente diferentes. Agora, se considerar-

com o sistema de transporte público”.

mos o nível de ocupação dos carros versus o “desconto”

Integração que começa a ser testada na
região metropolitana de São Paulo, conforme recente anúncio do governo do Estado,
mas que poderá trazer consequências de
curto, médio e longo prazo à mobilidade
urbana, segundo Leandro Corrêa. “Quando

anunciado pela Uber de até 50% em relação a modalidade
normal, acho que há campo para estudo neste sentido.
A pesquisa observou se há uma tendência de

crescimento dessa modalidade de transporte?

Sim, o estudo compara como o usuário se deslocaria

substituímos uma viagem de transporte

nesse mesmo trajeto antes de conhecer e utilizar a ferra-

público por uma viagem de transporte indi-

menta Uber Juntos, e depois pergunta como ele realizaria

vidual, quebramos a cadeia de sustentabili-

esse mesmo deslocamento no futuro sem a opção do Uber

dade no transporte”.

Juntos. Comparando os dois resultados, vemos que depois

Confira a íntegra da entrevista:
O que o estudo propõe?

Propõe estudar o usuário do

de utilizar a ferramenta o usuário passa a ter uma aderência ao canal digital, saímos de uma consideração de
utilização de cerca de 53% para praticamente 90%. Por
outro lado, a quantidade de novos usuários é baixa em

serviço Uber Juntos, identificando seu

relação ao total, a maioria absoluta é de usuários recorren-

perfil, as configurações dos deslocamen-

tes, que usam a ferramenta e são fidelizados. É a migração

tos realizados, os motivos que levam ao

do analógico para o Digital.

uso dessa ferramenta, avaliações de
qualidade e comparativas com o transporte público. A pesquisa mostra os resulta-

A CONCORRÊNCIA
FINANCEIRA DO UBER
JUNTOS SAI DO PATAMAR DO
CARRO INDIVIDUAL E ENTRA
NO NÍVEL DE PREÇO DO
TRANSPORTE PÚBLICO.

dos do serviço Uber Juntos em São Paulo,
claro que como um framework que pode
ser utilizado em qualquer outra localidade, mas, para se ter um retrato específico
de cada situação, o ideal é que sejam
desenvolvidas mais pesquisas locais,
gerando mais comparativos e diferentes
bases de análises.

NTUrbano
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Apesar da grande demanda do serviço, há

De acordo com a pesquisa,

consequências para a mobilidade urbana?

Uber Juntos possuem bilhete

certa ociosidade no uso. Isso pode trazer

Consequências de curto, médio e longo prazo. Quan-

do substituímos uma viagem de transporte público por uma
viagem de transporte individual, quebramos a cadeia de
sustentabilidade no transporte. Isso significa dizer que

mais de 70% dos usuários do
único. Quais os motivos da

preferência pelo Juntos em
vez do transporte público?

O resultado da pesquisa NPS (Net

temos mais poluição gerada por passageiro por quilômetro,

Promoter Score) mostra que praticamente

mais acidentes, maior pressão de custos no transporte

60% das razões apontadas pelos usuários

público, maior ocupação de espaço nas vias gerando mais

“promotores” do serviço é o preço;

trânsito, problemas sociais, enfim, todo o pacote de

depois, com cerca de 20% temos confor-

problemas trazido pelo uso do carro individual. É seguir na

to/comodidade. Na comparação da

direção oposta do que precisamos.

viagem com o transporte público os dois

Que alternativas o senhor aponta para trazer

de volta os passageiros ao transporte público?
Acreditar que o transporte público irá trazer o

atributos mais bem avaliados são conforto
e tecnologia. Pode-se então dizer que
preço, conforto e tecnologia são os pilares
da preferência do usuário.

mesmo nível de conforto do transporte individual é
utopia. Os exemplos bem-sucedidos de sustentabilidade
em transporte ao redor do mundo apontam para uma
regulamentação eficiente dos diferentes modais e orientada ao transporte público, de forma a evitar e coibir,
quando possível, essa competição do público com o
privado, do individual com o coletivo. Claro que para isso
os sistemas de transportes devem ser robustos e possuir

O TRANSPORTE DEVE SER
PLANEJADO COMO UM TODO,
CONTEMPLANDO TODAS AS
OPÇÕES E DEFININDO ONDE,
QUANDO E COMO CADA UM VAI
DESEMPENHAR SEU PAPEL.

qualidade compatível com a demanda. Outro ponto é
investir no canal digital, trabalhar em formas e modelos
que permitam que o usuário se veja no controle do
serviço, ou seja, trabalhar nessa migração do modelo
“analógico” para o “digital”.
O Uber Bus usa a mesma tecnologia do
Juntos e promete chegar nos próximos
meses ao Brasil. O senhor acredita

que pode haver uma potencialização
do problema com o novo serviço?

A tecnologia não é um problema; na verdade, a

pesquisa aponta que depois do conforto, tecnologia é o item
mais bem avaliado pelos usuários. O Uber Bus pode ser um
problema se não houver uma regulamentação adequada e
se o foco for o passageiro do transporte público, porque
isso vai aumentar as pressões de custo no sistema público,
aumentando a competição público versus privado e forçando as administrações públicas a decidir entre cortar serviços
ou aumentar recursos.
ED. 41
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O senhor acredita que no futuro

Que alternativas o senhor sugere

o Uber Juntos pode ser uma

para a mobilidade urbana?

integração ao sistema de transporte

Mobilidade sustentável, e quando falo em

público? Qual a melhor solução?

sustentabilidade, acredito que temos que avaliar isso

espaço sim para diferentes modais, para

social. Não adianta uma solução fantástica que não se

modelos híbridos, para soluções integradas,

sustente financeiramente. A mobilidade tem que ser

mas acredito que para isso acontecer deve

inclusiva, abrangente, justa e eficaz, temos que

haver regulamentação e planejamento. O

conectar os modais, focar na jornada do passageiro

transporte deve ser planejado como um todo,

como um todo. Algumas cidades têm trabalhado com o

contemplando todas as opções e definindo

conceito do individual financiar o coletivo, particular-

onde, quando e como cada um vai desempe-

mente acho este é um bom caminho para que o

nhar seu papel. Da forma que está hoje o Uber

transporte público possa ter uma participação cada vez

é um transporte de porta a porta, sem integra-

maior na matriz de mobilidade. Acredito também que

ção nenhuma com o sistema de transporte

no futuro a tecnologia de empresas como a Uber, 99,

público. Em São Paulo, a última pesquisa OD

Lyft, Cabify, entre outras, possa ser agregada ao

(Origem-Destino) do metrô apontou que 92%

transporte público, criando um modelo híbrido onde o

das viagens realizadas por aplicativos não se

usuário e a cidade são os maiores beneficiados.

conectam com nenhum outro modal.

Seria a migração para o transporte público digital.

Eu, pessoalmente, acredito que há

como um todo, nas esferas econômica, ambiental e

LEANDRO
CORRÊA
é pesquisador do GAESI/
USP, sócio da empresa
Quest Inteligência e
consultor na área de
transportes urbanos.
Atualmente estuda
sustentabilidade em
transportes urbanos e
sistemas inteligentes de
transportes no programa de
Estudos Urbanos da Simon
Fraser University (SFU) em
Vancouver – BC – Canadá
e na área de Sistemas de
Potência na Universidade
de São Paulo (Poli/USP), sob
coordenação do professor
Eduardo Mario Dias.
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Embarque e desembarque do BRT de
Brasília (DF) na Rodoviária do Plano Piloto.

Capa

15

“O caminhar é o primeiro alimentador do transporte público.

PARADA
QUE FAZ
FALTA

Então, o cuidado que temos de ter com calçadas, infraestrutura,
cobertura, é imprescindível. Costumo dizer que o primeiro desafio
de uma administração pública de transporte é colocar o serviço na
agenda política principal, e a infraestrutura de apoio e acesso vem
junto”, afirma o engenheiro civil Romulo Orrico, que atua em pesquisas de planejamento, economia e regulamentação de redes de
transporte, e já foi secretário de Administração do Estado do Rio
de Janeiro e subsecretário de Transportes da cidade do Rio.
Assim, é impossível falar em melhoria do serviço sem considerar a importância da chamada infraestrutura de embarque e
desembarque, que inclui justamente pontos de ônibus, terminais e
calçadas. Buscar fontes de financiamento para a operação, baixar
a tarifa e investir em BRTs e faixas exclusivas para ônibus são pontos-chave. Mas também é fundamental garantir acesso confortável

Terminais, pontos de ônibus e
calçadas são fundamentais para
uma experiência de qualidade
no transporte público. Debate
sobre priorização do transporte
público, gestão ideal e fontes
de custeio é urgente

e seguro nas plataformas dos terminais e ao longo do trajeto, sem
deixar de lado as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
“A parte de infraestrutura de transporte no Brasil ainda é muito
deficiente. A falta de investimento público permanente nessa área
tem representado um grande atraso na melhoria do sistema. Faltam recursos, e o que é disponibilizado normalmente vem por meio
de financiamento, mas os municípios, responsáveis por organizar o
serviço, não têm condições de endividamento para tomar empréstimos”, lamenta o presidente executivo da Associação Nacional das

{A} rafastockbr/Shutterstock.com; {B} Divulgação RMTC; {C} Prefeitura de Fortaleza; {D} MuchMania/Shutterstock.com

Empresas de Transportes Urbanos (NTU), Otávio Cunha.
Uma pessoa decide jantar fora. Escolhe o res-

Segundo levantamento realizado pela entidade junto à sua rede

taurante e vai até o local, mas, logo na entrada,

de contatos técnicos de empresas associadas, há 194 terminais

é surpreendida por uma poça d’água. Com dificuldade,

e seis estações de integração em 17 municípios. As cidades com

supera o obstáculo e chega à recepção descoberta,

maior número dessas estruturas são Natal e São Paulo, com 28 uni-

onde é informada sobre o tempo de espera e obrigada

dades cada; Rio de Janeiro, com 25; e Curitiba e Goiânia, com 21

a aguardar debaixo da garoa e do frio. Quando, final-

cada. A gestão dessas estruturas varia entre poder público, iniciati-

mente, é convidada a entrar, dá de cara com um am-

va privada ou associações. E é aí que chegamos a um dos principais

biente sujo, com paredes quebradas e mesas defeituo-

impasses: quem deve, realmente, cuidar desses terminais?

sas. Alguns buracos no telhado são notados. A comida,
entretanto, é boa. Saborosa e temperada na medida.
Tendo em vista tudo o que a pessoa vivenciou, do

Operadoras
de transporte

momento em que saiu de casa até a chegada do prato,
é possível afirmar que ela teve uma boa experiência?

Para Otávio Cunha, antes mesmo de responder a essa pergunta, é

Certamente não. O mesmo ocorre no transporte pú-

preciso preencher duas lacunas presentes na concepção de terminais

blico. Não adianta oferecer aos passageiros ônibus

no país. A primeira é um planejamento mais eficaz da operação: “Em

novos, confortáveis e limpos se o caminho até o veículo

Brasília, por exemplo, o BRT Sul possui bom pavimento e estações

for cheio de barreiras e inconvenientes, tais como

bem construídas, mas que vivem abandonadas porque não há ali-

ausência de calçadas, terminais confusos e mal proje-

mentação de linhas. Os ônibus lotam no Gama (ponto inicial da rota) e

tados, e pontos de parada depredados ou expostos à

vão direto para o centro. Isso sem falar nas estações inacessíveis para

insegurança e às variações do clima.

o usuário. É um bom projeto de engenharia, mas não de transporte”.
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Já a segunda brecha diz respeito à previsão, ainda no projeto, da manutenção das estruturas, que deve ser feita correta-

B

mente ao longo do tempo. “O problema é que os investimentos
são feitos apenas num primeiro momento, para inaugurar. Uma
coisa é a obra, outra coisa é a prestação do serviço. Tem que
cuidar dos veículos e dos espaços, e os custos são elevados,
precisam ser calculados e previstos no projeto”, recomenda o
presidente executivo da NTU.
Em Goiânia (GO), quem cuida dessa gestão é o RedeMob
Consórcio, formado por cinco empresas operadoras do sistema de transporte na capital e na região metropolitana. O contrato com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) passou a valer em 2008. As obras de infraestrutura
dos terminais ficam com a CMTC, enquanto a administração
e a manutenção são do consórcio. Desde então, houve revitalização de estações antigas e construção de novas na rede,
composta por 18 municípios com 283 linhas integradas. Uma
realidade diferenciada, onde é possível percorrer até 100 km
com um único bilhete.
Ao assumir os 21 terminais, o RedeMob melhorou a gestão,
com segurança eletrônica e física — em comunicação direta com
a Secretaria de Segurança Pública via rádio, telefone e sistema

Mas, se há avanços, também existem dificuldades.

on-line —, limpeza, ordenação de filas, display com informações

Além da queda de cerca de 30% na demanda nos úl-

em tempo real e organização do comércio, com a retirada de 2,3

timos cinco anos, e da perda de fluidez — ônibus que

mil camelôs e pesquisas com o público para definir que serviços

antes faziam 10 viagens, hoje realizam seis ou sete

seriam permitidos. Além disso, 16 terminais ganharam bicicletá-

—, as empresas operadoras enfrentam a barreira

rios. Balanço final: queda na insegurança e salto na satisfação.

dos altos custos. O uso de 3% da receita na gestão dos

Em 2005, pesquisa da CMTC evidenciou reclamações em re-

terminais, previsto na licitação, não se concretizou.

lação aos terminais e aos ônibus. Já na última consulta realizada,

Segundo o RedeMob, a manutenção de toda a estrutu-

em 2016, não houve queixas sobre terminais. “Antes disso, o po-

ra compromete 7% da arrecadação, mais que o dobro.

der público tinha condições de manter, mas, com as concessioná-

Atualmente, o consórcio trabalha em um processo

rias, ganhamos qualidade em segurança, higiene, conforto e ma-

para rever o contrato com a CMTC, que aguarda os da-

nutenção contínua. Os terminais se tornaram um novo cartão de

dos para tomar providências.

visita para o transporte coletivo de Goiânia”, afirma o presidente
da CMTC, Benjamin Kennedy.

No que diz respeito às calçadas e abrigos dos pontos de ônibus, o problema é um pouco mais complexo,

Num sistema em que apenas um terminal chega a receber 400

já que a responsabilidade não é concentrada, mas

mil pessoas diariamente, a conquista é inegável. Assim como os

sim de cada região metropolitana. Ao todo, há 6,6 mil

benefícios para a população. “Terminais são importantes para

pontos de parada e somente metade com abrigos. Boa

baratear as viagens. Temos integração muito alta, pessoas que

parte está deteriorada ou vandalizada. O consórcio

fazem até cinco trajetos pagando somente uma passagem. E

tem feito manutenção em 20 estruturas para servirem

nosso foco é o transporte público, tanto que colocamos pouco

de modelo e os municípios estão implantando abrigos,

comércio. Por um lado, ganhamos menos receita complementar,

mas ainda há muito a ser feito. O mesmo ocorre com

mas por outro oferecemos um ambiente confortável para o servi-

as calçadas. Apesar da construção de calçadas com

ço principal”, ressalta o diretor executivo do RedeMob Consórcio,

acessibilidade no corredor da Avenida T-7, a maioria

Leomar Avelino Rodrigues.

ainda não dispõe dessa facilidade.

ED. 41

NTUrbano

Capa

17

feita por 11 empresas urbanas e seis metropolitanas. O fim do comércio de ambulantes foi apenas uma das medidas tomadas pela
Socicam, que também tornou os terminais mais limpos, seguros
e organizados. Tudo isso com o mesmo recurso utilizado anteriormente pela prefeitura, de R$ 2 milhões mensais. Além disso,
o poder público ampliou e reformou dois terminais. Nos demais,
ocorreram pequenas reformas.
As mudanças foram aprovadas, conforme mostra uma pesquisa do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros
do Estado do Ceará (Sindiônibus) feita em 2017 com 1.190 passageiros para avaliar a percepção sobre a qualidade dos terminais, a
segurança e os serviços oferecidos. Desse total – sendo a maioria
dos deslocamentos por motivo de trabalho ou estudo –, 90% considerou que os terminais facilitam o deslocamento pela cidade.
Quesitos como tempo de espera na parada, tempo de viagem,
segurança, conforto, lotação e qualidade do serviço foram bem-vistos pelo público.
Terminal Bandeirantes – Goiânia (GO).

“A pesquisa revelou um apreço muito grande da população
pelos terminais. Fortaleza vinha passando por um cenário de violência muito forte. Então, ao chegar aos terminais, os passageiros
enxergavam um oásis, pois se sentiam mais seguros. Já é cultural o

Empresas
especializadas

uso desses espaços. Às vezes as pessoas podem até fazer um trajeto mais funcional, mas optam por ir aos terminais, até porque há
serviços”, comenta o presidente do Sindiônibus, Dimas Barreira.

Distante de Goiânia, Fortaleza (CE) implantou seu sis-

Serviços que poderiam ser mais bem explorados, segundo

tema integrado, com sete terminais e tarifa única, em

Dimas. Apesar de as lojinhas de conveniência, lanchonetes e afins

1992. A gestão e manutenção dos terminais ficaram a

serem importantes para o público que transita pelos terminais, o

cargo da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza

potencial desses espaços pode ser muito superior. Prova disso é o

(Etufor) até o final de 2015, quando a Socicam — uma

shopping Parangaba, que se firmou economicamente em tempo

empresa especializada em gestão integrada de espaços

recorde. Inaugurado ao lado do terminal de mesmo nome, com

públicos em infraestrutura de mobilidade, com experi-

ligação direta por passarela, o shopping virou exemplo de empre-

ência em administrar estruturas rodoviárias, de portos

endimento bem-sucedido.

e aeroportos —, por exemplo, assumiu o serviço.
Além de melhorar a gestão dos terminais, a contra-

C

tação da empresa permitiu que profissionais da Etufor
ficassem 100% focados em mobilidade urbana. “Com
apenas um mês, conseguiram o que não alcançamos
em 20 anos, chegando a 85% de avaliação positiva. E
liberamos cerca de 300 funcionários para cuidar da
operação do sistema, intervindo em linhas com filas
grandes e colocando ônibus reserva, em vez de ficar
de olho em camelôs”, comemora o vice-presidente da
Etufor, Antonio Ferreira.
O sistema da capital cearense atende um milhão
de pessoas por dia, com a operação de 2,1 mil veículos

Terminal Messejana – Fortaleza (CE).
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Agora, o desafio é integrar cada vez mais. Com a adoção do

A união de forças, como fica claro, está ligada à uni-

bilhete único a partir de 2011, Fortaleza implantou, em 2013, a

dade na administração. Segundo o superintendente da

integração temporal — que, ao contrário da integração física, em

ANTP, Luiz Carlos Néspoli, o Branco, a fragmentação

que é preciso passar pelo terminal para fazer mais de um trajeto

da competência de construir e fazer a manutenção e a

com uma só passagem, permite a conexão entre as linhas em

gestão das vias públicas, com divisões dentro da própria

qualquer ponto de parada, dentro de determinado espaço de

estrutura das prefeituras, é um problema. “Seria impor-

tempo. No caso da cidade, o passageiro pode usar mais de um

tante que os assuntos intimamente relacionados com a

ônibus no intervalo de duas horas.

mobilidade urbana, como o tráfego geral, a sinalização

No início, entretanto, a integração só podia ser feita em sentido

de trânsito, os sistemas de transporte e as calçadas (o

único. A adesão foi baixa. Então veio o reconhecimento biométrico

que inclui abrigos de pontos de parada), ficassem sob

e a redução das fraudes. Passou a ser permitido ir para qualquer

uma mesma gestão centralizada da mobilidade urbana,

sentido com apenas uma passagem, dentro de duas horas. “As 15

com foco nas pessoas que ali circulam”, recomenda.

mil integrações por dia saltaram para 120 mil. Essa é uma grande

Esse foco também precisa existir ao se pensar os

política, que possibilita vários usos para o serviço de transporte e

critérios para instalar terminais e pontos de parada:

com bons retornos ao público, mas, em Fortaleza, não serviu para

analisar a concentração da população e das constru-

esvaziar terminais. As pessoas querem viajar direto ou integrar via

ções em determinadas áreas é essencial, sem deixar

terminal. É cultural, elas gostam”, observa Dimas Barreira.

de lado a demanda e o perfil de cada cidade. Ao plane-

Em relação aos pontos de ônibus e às calçadas, a capital do Ce-

jar a integração, a dúvida é entre a física (feita nos ter-

ará ainda tem muito a melhorar — assim como todo o país. Por lá,

minais) e a temporal (em qualquer ponto, com bilhete

são seis mil pontos, entre abrigos completos, de concreto, tubulares

único). Para o presidente executivo da NTU, essa é uma

feitos com acrílico, e também aqueles sinalizados somente com uma

situação em que uma opção não anula a outra.

placa afixada ao poste. O objetivo é buscar a integração entre os

“A integração temporal é mais interessante porque

cerca de 100 km de faixas exclusivas e investir mais em calçadas, que

consegue otimizar o deslocamento da pessoa, elimi-

precisam melhorar em termos de acessibilidade. Embora pratica-

nando percursos negativos. O passageiro não precisa ir

mente 100% dos ônibus tenham elevadores, nem sempre as pessoas

ao terminal se ele está num ponto em que pode seguir

com mobilidade reduzida conseguem chegar ao ponto de parada.

direto. Está provado que um modelo só com terminais
fixos é contraproducente, mas a integração física tam-

Existe
modelo ideal?

bém é importante; portanto, o ideal é combinar, dar
opções aos passageiros”, defende Otávio Cunha. O engenheiro civil Romulo Orrico concorda: “Não existe um

Diante de tantas possibilidades no universo dos terminais e dos

padrão, mas sim um olhar voltado para a população”.

pontos de ônibus, são muitos os questionamentos sobre os cami-

O mesmo vale para os pontos de parada. Há una-

nhos mais indicados. O que é consenso é a necessidade de plane-

nimidade quanto à distribuição dessas estruturas com

jamento e união de forças. Planejamento para reorganizar a rede de

foco na experiência do usuário, evitando longas cami-

transporte, pensando nos trajetos e nas integrações de forma inteli-

nhadas, por exemplo. Limpeza e segurança também

gente. Em municípios grandes e médios, consultorias ou empresas

são critérios básicos. Já os serviços de comunicação e

públicas com equipes especializadas podem ajudar nos projetos.

informação aos passageiros requerem uma discussão

Já os pequenos podem contar com seminários, congressos,

mais aprofundada. Se, de um lado, o conceito de smart

workshops e cursos promovidos pela Associação Nacional de

cities — que propõe tecnologias como quiosques de

Transportes Públicos (ANTP). No momento, a entidade promove

consulta e Wi-Fi em todos os pontos — é uma meta

o Guia Básico de Gestão para a Melhoria da Qualidade do Serviço

mundo afora, no Brasil ainda há debates. “Colocar na

de Ônibus. O objetivo é sensibilizar gestores públicos e privados

rua é um desafio em termos de custos, vandalismo e

sobre o tema, com destaque para o desenho da rede e programa-

manutenção por intempéries do tempo”, pontua o pre-

ção dos serviços, que devem ser feitos de acordo com as particu-

sidente do Sindiônibus, Dimas Barreira, que considera

laridades de cada cidade.

a informatização por meio de aplicativos mais eficaz.
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PRINCIPAIS
ATRIBUTOS DE
UM TERMINAL
DE ÔNIBUS:

Quem deve
pagar a conta?
Como toda e qualquer discussão em torno do transporte público coletivo, é impossível não considerar o
fator financeiro. Em um sistema com queda constante
de demanda e dificuldades para sustentar a operação
e realizar investimentos, dinheiro importa, e muito.
Quanto à infraestrutura de embarque e desembarque,
cabe primeiro retomar a pergunta feita no início da
matéria: quem deve, realmente, cuidar dos terminais?
O superintendente da ANTP acredita que a discussão não é sobre o mais competente na missão — poder
público ou iniciativa privada —, mas sim sobre a participação de cada um no processo. “A facilidade do ente
D

Embarque
em nível e
acessibilidade

privado em gerenciar os recursos na quantidade e no
prazo necessários é maior, por todas as restrições que
cercam a administração pública”, exemplifica Branco.
Um caminho que tem sido considerado é o das
Parcerias Público-Privadas (PPP). Mas não é qualquer

Pagamento antecipado –
diminui o tempo de embarque
e o tempo total de viagem

PPP, e sim a modalidade de concessão patrocinada,
em que o poder público utiliza recursos do orçamento
para complementar a remuneração do parceiro priva-

Interseções controladas
por semáforos inteligentes
– melhoram a velocidade

do, pelo fato de as tarifas cobradas da população não
serem suficientes para dar retorno ao serviço. Um bom
exemplo já ocorre na concessão das rodovias, na qual
as empresas recebem o pedágio e uma contrapartida

Informações (linhas e horários
dos ônibus) em tempo real
para os passageiros

adicional da administração pública.
“Considerando a incapacidade dos municípios de
fazer esses investimentos, um modelo de PPP em que
o empresário seja responsável pelas obras, manuten-

Veículos
modernos

ção e operação do serviço, e o poder público amortize
o investimento, poderia agilizar a melhoria do transporte no país. Em um contrato de 15 anos, o município

Estações fechadas,
bem iluminadas
e seguras

teria esse prazo para ressarcir. Mas não seria uma
concessão como a que temos hoje, e sim uma com segurança jurídica maior”, destaca Otávio Cunha.
Nas capitais goiana e cearense, tal modelo já vem

Na avaliação de Romulo Orrico, é importante personalizar os

sendo pensado. Em Fortaleza, o bom trabalho com

pontos de ônibus. “Cidades mais quentes e mais frias deveriam ter

uma empresa privada à frente da gestão dos terminais

abrigos diferentes. Sempre de acordo com a realidade de cada pú-

levou a Etufor a realizar uma licitação para credenciar

blico, inclusive em relação às informações. Hoje, essa comunica-

empresas a apresentar um Procedimento de Mani-

ção é primária, quando existe. Quem não conhece a rotina ali, não

festação de Interesse (PMI). Assim, três companhias

vai usar o transporte público. Ou facilita a vinda de mais pessoas,

receberam o direito de fazer estudos sobre a viabilida-

ou o sistema vai perder a utilidade”, alerta o engenheiro civil.

de de uma PPP na atual gestão. Esses estudos foram
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concluídos e indicaram que sim, a parceria entre o poder público e
a iniciativa privada é vantajosa.

Para o presidente do Sindiônibus, Dimas Barreira,
a criação de fontes de financiamento a partir do priva-

Agora, o processo está em fase de conclusão para aprovação

do é mais do que justa: “O transporte individual é o cla-

na prefeitura e lançamento da concorrência. “O estudo de mode-

ro exemplo da falência do coletivo. É conveniente para

lagem mostrou, inclusive, que quatro terminais são edificáveis, ou

quem usa e inconveniente para todos. Os passageiros

seja, podem ser ampliados e ter uso residencial ou comercial, por

custeiam o transporte público, a gratuidade de todos e

exemplo”, explica Antonio Ferreira, vice-presidente da Etufor.

pagam impostos, enquanto o veículo particular onera

“Entendo que as PPPs são uma saída para desenvolver o Brasil em

a cidade. É uma relação muito invertida. A rede precisa

um ritmo mais acelerado e liberar o poder público para investir

de financiamentos cruzados para baratear a tarifa e

em outras áreas, como saúde e educação. Não há recursos para o

incentivar o uso”.

governo fazer tudo”, complementa.
Em Goiânia, a CMTC também estuda a possibilidade de uma
PPP. A previsão é que, assim como em Fortaleza, a capital de
Goiás faça um chamamento para que empresas analisem a viabilidade de uma parceria público-privada. “Apesar de a gestão atual
funcionar bem, queremos verificar vias para atrair mais recursos
para o sistema. Passar para a iniciativa privada, com exploração

Construindo
Hoje o Amanhã
O documento setorial “Construindo

de shopping e outras categorias não relacionadas ao transporte,

Hoje o Amanhã”, lançado em março de 2019,

pode ser interessante”, ressalta Benjamin Kennedy.

traz propostas para o transporte público e a

Mas de onde viriam os recursos que o poder público repassaria

mobilidade urbana sustentável no Brasil, e,

às empresas como complemento nessas PPPs? Entre as opções que

claro, não poderia deixar de fora a infraestrutu-

têm trazido esperança ao setor está a elaboração de uma proposta

ra. Um dos programas propostos prevê ações

de emenda à Constituição que possibilite uma cooperação mais

para priorização do ônibus no sistema viário,

efetiva entre governos federal, estadual e municipal, para criação de

com investimentos em faixas exclusivas,

um fundo nacional para mobilidade urbana. Tudo isso foi debatido

corredores junto a canteiros centrais, e em

em audiência pública da Subcomissão Especial de Mobilidade Ur-

sistemas BRT com estações de grande porte

bana, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa

(ver Infraestrutura, pág. 40). Nesses projetos

(CDH), presidida pelo senador Acir Gurgacz (PDT-RO).

deve-se considerar o entorno, visando

A proposta do setor é criar um fundo que banque 50% dos custos

melhorar o acesso à rede de transporte.

de operação, mas também surgiu, do próprio Senado, a sugestão de

Os benefícios são inúmeros: aumento da

um segundo fundo, este para infraestrutura em geral, que incluiria

velocidade comercial, redução dos conges-

pontos como saneamento básico e transporte. “Com esse recurso, a

tionamentos, redução no consumo de com-

tarifa média, que gira em torno de R$ 4, cairia para R$ 2, o que atrai-

bustível, na emissão de poluentes e também

ria muitos passageiros. Se o fundo de infraestrutura for aprovado

nos custos operacionais — portanto, na tarifa.

também, estaremos no melhor dos mundos”, diz Otávio Cunha.

Mesmo com tantas vantagens, o superinten-

Também há movimentação na esfera municipal. Em Goiás,
municípios e Estado discutem a implantação de um fundo de desoneração do serviço, o chamado Fundão. Seriam R$ 240 milhões

dente da ANTP aposta no convencimento
como o maior obstáculo do programa.
“Um dos primeiros desafios é convencer

anuais oriundos do emplacamento e licenciamento de veículos

a sociedade e parte dos gestores públi-

particulares para investimentos em operação e infraestrutura.

cos da importância de via exclusiva para

Por ora, há uma minuta de projeto de lei que ainda não foi enca-

o ônibus nas cidades brasileiras. Poucos

minhada para a assembleia legislativa. “Mas já passou da hora de

sabem que a velocidade média comercial

termos também um fundo nacional. Como o transporte público

gera impacto no custo final e, por sua

é um direito social desde 2015, e o Congresso ainda não atentou

vez, na tarifa”, observa Branco.

para a criação desse fundo?”, questiona Benjamin Kennedy.
ED. 41
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Parada obrigatória

NTU desenvolve política nacional
de compliance para o setor
Em outubro de 2019 a NTU deu os primeiros

passos para o desenvolvimento de uma Política de Integridade e Conformidade (Compliance) para servir de

orientação e referência para empresas associadas e entidades filiadas implantarem seus próprios programas.

O trabalho está sendo desenvolvido por uma con-

sultoria especializada, contratada dentro do Convênio
NTU/ANTP, que prevê o desenvolvimento de vários
trabalhos de interesse do setor.

Essa iniciativa é a primeira ação concreta para

implantação do Programa de Transparência para o
Transporte Público, que faz parte da proposta setorial

“Construindo Hoje o Amanhã – propostas para o transporte público e a mobilidade sustentável no Brasil”.

Indicadores

Aumento salarial
dos motoristas
O salário médio mensal

dos motoristas foi de R$ 2.143,91

Levantamento da NTU (2019) comprova que em um

período de 24 anos, entre 1995 e 2019, a variação acumulada
dos salários dos motoristas foi 146,1% superior ao IPCA do

mesmo período (veja gráfico abaixo). Isso revela que tradicionalmente os reajustes salariais garantiram à mão de obra

ganhos reais acima da inflação. Os dados de variação do
IPCA utilizados têm como fonte o IBGE.

em 2018, o que representa um au-

SALÁRIO DOS MOTORISTAS X IPCA (1995-2019)

mento de 4,7% em relação a 2017.

com o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo-IPCA

(IBGE), que é o índice de inflação oficial utilizado pelo Banco
Central, os salários dos motoris-

500%
Variação acumulada (%)

de ônibus. Comparativamente

558,4%

600%

O custo da mão de obra tem peso

de até 50% no cálculo da tarifa

Leia mais sobre esse assunto na seção Opinião, PÁGINA 8.

412,3%

400%
300%
200%
100%
0%
1995 - 2019

tas tiveram reajuste médio 1,2

Período

ponto percentual superior.

Salários motoristas
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Mobilidade coletiva

Transporte
compartilhado é
coletivo ou individual?
MARCOS
BICALHO
DOS SANTOS

Mobilidade Urbana, os novos serviços de viagens com-

é engenheiro civil e

Brasil, como Uber Juntos e 99 Compartilha, configuram

De acordo com esses conceitos expressos na Lei de
partilhadas sob demanda por aplicativo, lançados no

Mestre em Engenharia

transporte coletivo de passageiros, pois têm pagamentos

Atualmente é diretor

individualizados por pessoa e atendem diversas origens e

Administrativo e

destinos na mesma viagem.

Institucional da NTU.
A

Os serviços sob demanda por aplicativo não estão
sujeitos a qualquer tipo de regulação operacional. Por

Desde a introdução da definição de serviços de trans-

essa razão, concentram a atuação nas viagens de curta

porte sob demanda por aplicativo na Lei de Mobilidade

distância e nos horários de maior demanda, subtraindo

Urbana (Lei 12.587/2012), lá denominados de “transporte

das redes públicas a parcela mais rentável, essencial para

remunerado privado individual de passageiros”, a dúvida so-

subsidiar as operações deficitárias em linhas longas e ho-

bre como classificar o termo transporte compartilhado ocupa

rários de pouca demanda.

espaço nas cabeças pensantes de especialistas do setor. A

Redes de transporte público coletivo não podem ser

nova definição inclui o conceito de transporte individual para

submetidas à concorrência predatória, sob pena de so-

a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas.

frerem desequilíbrio econômico-financeiro e perda da

Isso é aceitável? É tecnicamente correto?

qualidade dos serviços. Por isso a legislação, além de obri-

A mobilidade urbana não pode ser tratada como uma ci-

gar à realização de processos licitatórios para concessão

ência exata, pois estamos tratando das necessidades de des-

desses serviços públicos, submete a operação da rede à

locamento de pessoas, que têm hábitos e comportamentos

pesada regulação estatal.

diversos. Assim, esses conceitos teóricos colocados na letra

Sob o olhar da lei está claro que a exploração de ser-

fria da lei têm que ser confrontados com a realidade do ir e vir

viços compartilhados sob demanda por aplicativo, desa-

da população, no dia a dia nas cidades.

trelada da rede de transporte público coletivo e realizada

Se uma viagem for realizada de táxi, serviço classificado na

sem contrato de concessão ou permissão, é totalmente

Lei de Mobilidade Urbana como transporte público individual,

ilegal. Se não houver esse entendimento por parte das

ou mesmo se for uma viagem individualizada, feita por meio de

autoridades competentes, as redes de transporte público

aplicativo, e se essas forem realizadas por uma família, por gru-

coletivo estarão fadadas ao desmonte, com graves conse-

po de amigos, ou por colegas de trabalho, neste caso é aceitável

quências para as classes sociais carentes e para a qualida-

dizer que se trata de transporte individual compartilhado.

de de vida da população.

Ocorre que essas viagens têm características específicas,

A persistir a atual liberdade para a operação desse tipo

que permitem classificá-las como tal: na maioria dos casos

de serviço coletivo de transporte, corre-se o risco de fazer

têm a mesma origem e o mesmo destino e a tarifa é sempre

a sociedade reviver o caos urbano que muitas cidades ex-

única e total para cada serviço prestado. Essa situação é to-

perimentaram no passado, com o crescimento assustador

talmente diferente da do transporte coletivo, no qual a tarifa

do transporte ilegal, realizado por vans, mas agora em

é individual por pessoa e a combinação origem/destino tam-

dimensões muito maiores, turbinadas pela tecno-

bém pode ser uma decisão de cada passageiro.

logia dos aplicativos.
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de Transportes.

itstransdata.com
/SomosTransdata

clicou > pagou > passou!
Simples assim.

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

Mada2209

Assista e veja como funciona.
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ALEXANDRE PELEGI
jornalista especializado em
transportes, editor da Revista da
ANTP – Associação Nacional de
Transportes Públicos, e sóciodiretor do Diário do Transporte.

TECNOLOGIA NOS SISTEMAS
DE TRANSPORTE PÚBLICO –
PODE MUITO, MAS NÃO PODE TUDO
Parece claro que a chave para qualquer cidade que busca a
inteligência tecnológica na gestão está num cidadão participativo,
que tenha capacidade de interagir com seu ambiente.
Uma matéria publicada pelo jornal Va-

lor Econômico em 2017, portanto há dois

anos, descrevia a tecnologia como um fator que

pode favorecer uma maior integração entre os

modais de transporte. De lá até hoje isso não só

Para ilustrar sua afirmação, Cerdeira deu um exem-

plo: “Não adianta nada interligar uma ciclovia municipal com a malha ferroviária estadual se o trem proibir a
bicicleta dentro dos vagões”, ele explica.

Esse pequeno exemplo demonstra o muito que falta

se tornou o óbvio ululante, como diria Nelson

para que os sistemas de transportes possam conversar

trado o alerta feito na época pelo coordenador

logia sozinha não resolverá isso.

Rodrigues, como já ficou sobejamente demonsdo Centro de Tecnologia e Sociedade da Fun-

entre si em benefício do cidadão que os utiliza. E a tecnoAlém das diversas instâncias de poder, é importante

dação Getúlio Vargas (FGV-Rio), Pablo Cer-

lembrar as recentes concessões de serviços de transporte

urbano entre Estado e prefeituras devem ser

lação de poder entre dois entes, concessionário e poder

deira: as regulamentações para o transporte
uniformes para o sucesso das interligações.

ED. 41

público de massa, que têm levado à criação de uma reconcedente, inédita até agora na experiência brasileira.
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Em um artigo escrito para o site da ANTP em 2013, Plínio

O uso de tecnologias nas cidades pressupõe, de

Assmann destacava essa relação inédita:

saída, um engajamento coletivo: de um lado cida-

gal e contratualmente corresponsáveis, somente poderão

públicas transparentes e adequadas à rapidez com

“Poder concedente e concessionário, além de serem le-

exercer seus compromissos enquanto ambos conhecerem e

acompanharem, passo a passo, as operações do sistema e

dãos ávidos por informação e, de outro, máquinas
que a informação circula.

Imaginar-se que as cidades tornar-se-ão mais

suas ‘caixas de reclamações’ virtuais. D’ora em diante cada

inteligentes por obra e graça da tecnologia é não

elas não têm hora, não têm recipiente, não usam papel. Elas

das equipes profissionais que atuam na outra pon-

vez mais virtuais. Pela moderna tecnologia de informação
são sempre. Também a atual TI permite, sem grande dificuldade, a identificação de usuários num trem retido em condição de emergência e dialogar com eles de per si, coisa que

o operador, quando este houver, ou o CCO, não podem fazer
individualmente”, escreve Assmann.

Essa intensa relação entre poderes, instâncias e sis-

temas, tem na tecnologia uma forte aliança, mas jamais a
solução mágica.

A inteligência tão decantada por aqueles que se entu-

siasmam com soluções fantásticas precisa estar presente
na gestão pública. Uma pesquisa coordenada no Brasil em
2016 pelo CEAPG-FGV EAESP, e na Espanha pelo Centro de Inovação do Setor Público da PwC e do IE Business

levar em conta a urgente e necessária adaptação

ta desse novelo: o servidor público. A tecnologia

tem um limite. Ela é ferramenta, jamais solução.

Dependendo da forma como a usamos, ela pode
nos trazer problemas em vez de melhorias.

Aplicativos como Waze e similares, que visam

facilitar a vida de motoristas, não resolvem os

nós do trânsito. Pelo contrário, apenas indicam
como fugir deles e, quando muito, permitem que

o trânsito (para seus usuários) se torne um pouco
menos ruim. O Waze serve ao automóvel, e não se

preocupa, nem é sua missão, “cuidar” do transporte coletivo.

O que vemos hoje é um movimento desigual

School, apontou ser voz corrente entre cidadãos, gestores e

e que, por isso mesmo, precisa ser combinado: a

as prefeituras — o protagonismo na condução do processo de

puxa as mudanças nas diversas esferas da ad-

especialistas que deve ser do poder público — destaque para
transformação das cidades inteligentes.

Será que essa percepção mudou desde então? Creio sin-

ceramente que não.

Parece claro que a chave para qualquer cidade que bus-

ca a inteligência tecnológica na gestão está num cidadão

participativo, que tenha capacidade de interagir com seu
ambiente. A isso se deve somar a transformação digital das
cidades, condição sine qua non para se atingir a tão necessária sinergia social e tecnológica de onde (se espera) possa
emergir a tão propalada inteligência, capaz de transformar

velocidade da tecnologia, ao mesmo tempo que
ministração pública, precisa simultaneamente

tornar-se aliada e auxiliar nesse processo. O pro-

tagonismo das prefeituras municipais só poderá
ser bem-sucedido se, desde o início, os gestores

souberem lançar mão da inteligência dispersa na

sociedade. A começar aprendendo a ouvir e inter-

pretar os diversos canais pelos quais os cidadãos

se manifestam. Em uma frase, tomar decisões
com base em dados.

Como explica Plínio Assmann em seu artigo,

essa junção em ações de desenvolvimento urbano.

“ao usuário do Metrô interessa que o serviço seja

brasileiras, com o advento do Bilhete Único, já se pode saber

mente, tratado igualmente e orientado igualmen-

Apesar dos modernos aplicativos, em muitas cidades

o ônibus utilizado por cada cidadão, bem como o local e o

horário de cada viagem. Essa é apenas uma simples conse-

o melhor e um só. Que seja transportado igualte seja quem for o operador das linhas que usa”.

Em tempo: Plínio Assmann, além de fundador

quência da quantidade de dados produzidos por esses siste-

e primeiro presidente da Associação Nacional de

dores de programas (profissionais e amadores) a condição

sidente da Companhia do Metropolitano de São

mas, que no limite permitem a pesquisadores e desenvolveessencial para produzir aplicativos os mais variados, que
facilitam o dia a dia do cidadão.
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Transportes Públicos (ANTP) em 1977, foi prePaulo durante a construção e início da operação da primeira linha.
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TRANSPORTE-SE PARA O FUTURO.
O mundo gira rápido, e o transporte público tem que avançar, apresentando
tecnologias disruptivas para transformar a experiência do passageiro.

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

CIT-SBE

Bilhetagem
eletrônica

CIT-IMAGE
Biometria
facial

CIT-SAO

Gestão e
rastreamento

Telemetria

Monitoramento
e dirigibilidade

CITY Mídia

Publicidade
embarcada

BUS zoom
Filmagem
indexada

CIT-SIU

Informações
para o cliente

KIM+

App de recargas
com + benefícios

QR Code

Praticidade e
comodidade
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Transporte sob demanda:
nova tendência?
Serviços flexíveis de mobilidade urbana surgem como
complemento aos sistemas convencionais de ônibus coletivo

ED. 41

Os mercados de diversos segmentos estão

O passageiro solicita a viagem informando sua lo-

se movimentando para buscar inovações

calização e o destino desejado, e a plataforma direcio-

e outras formas de solucionar problemas antigos,

na qual veículo irá atendê-lo. Apesar das semelhanças,

assim como otimizar estratégias atuais. Com o

o modelo que está sendo criado para o transporte pú-

desenvolvimento digital, o acesso a produtos e

blico tem um objetivo que vai além da necessidade do

serviços ficou mais rápido e flexível no atendimento

conforto do usuário. Ele só faz sentido se for capaz de

da demanda dos usuários e, claro, a mobilidade

otimizar a rota, reduzindo o custo do passageiro trans-

urbana também vem acompanhando essas novas

portado por quilômetro rodado.

tendências. Exemplo disso é o surgimento de sis-

O investimento inicial em tecnologia também precisa

temas alternativos, complementares ao modelo

ser considerado. Serviços desse tipo exigem o desen-

tradicional e com alta tecnologia agregada, como

volvimento de pelo menos três plataformas digitais: um

é o caso dos serviços de transporte sob demanda.

aplicativo para o usuário, um para o motorista e uma pla-

Diferente das redes tradicionais com horários

taforma de gerenciamento do serviço. Por trás de tudo

e rotas preestabelecidas e planejadas, o sistema

isso existe um algoritmo que faz a otimização da rota. É

on demand funciona como um serviço reativo,

através dessa inteligência que os passageiros recebem a

atrelado totalmente à demanda dos usuários.

indicação do veículo que irá atendê-los e o motorista é di-

Em uma plataforma digital que conecta o usuário

recionado ao cliente. Outra funcionalidade característica

ao operador do veículo, o transporte coletivo

dos serviços sob demanda é a reserva de assento no veí-

on demand nasce com características muito pa-

culo. No momento em que um usuário confirma sua soli-

recidas ao modelo de oferta dos aplicativos de

citação, o sistema reserva uma vaga, impedindo que ou-

transporte individual.

tro passageiro ocupe o mesmo lugar no trecho escolhido.
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O mais importante é que o novo serviço seja incorporado à rede

Segundo a diretora executiva da Metra,

pública de transporte de passageiros de forma a evitar a concorrência

Maria Beatriz Setti Braga, o objetivo é atrair

predatória e com o objetivo maior de trazer novos passageiros para o

mais clientes para o transporte coletivo e me-

transporte coletivo.

lhorar a mobilidade urbana e o meio ambiente.
“Criamos um serviço diferenciado e exclusivo

Iniciativas
pelo mundo

que alia os benefícios do transporte coletivo
em relação ao transporte individual, tais como
redução da emissão de poluentes e do con-

Muitos países já entraram na era da mobilidade inteligente e usam a tec-

gestionamento, com as vantagens de o usuário

nologia como forma de diminuir os fluxos de carros nas vias. Um exemplo

otimizar o seu tempo”.

vem de Cingapura, onde um projeto-piloto de transporte coletivo on de-

Segundo o diretor de Operações da UBus,

mand já substitui parte das rotas de ônibus de baixa demanda. O serviço

Victor Gonzaga, a inteligência de pesquisa

entrou em operação em dezembro de 2018 atendendo finais de semana,

do sistema é realizada através de cálculos de

em rotas e horários específicos.

área de geolocalização utilizando os pontos de

Em Sidney, na Austrália, o serviço é usado para cobrir o início e o final

origem e destino informados no momento da

das jornadas, de forma integrada aos serviços oferecidos pelos operado-

pesquisa, a partir da localização das rotas, que

res locais de ônibus. O serviço de ônibus sob demanda também está dis-

são desenhadas no mapa utilizando polígonos

ponível em Dubai. Para usá-lo, o usuário precisa baixar o aplicativo e re-

matemáticos e recursos de Interface de Progra-

servar o assento; em seguida, o ônibus seguirá até a parada mais próxima

mação de Aplicativos (API) de terceiros.

do passageiro. Detalhe: a viagem é grátis quando o usuário se registra.

A atualização em tempo real do trajeto do
transporte para o passageiro e motorista é re-

Exemplos
brasileiros

alizada em duas etapas: uma do aplicativo contido dentro do veículo, o qual é responsável por
enviar informações de geolocalização para um

Um dos exemplos desse novo serviço sob demanda no Brasil vem da opera-

sistema de gerenciamento interno, e outra do

dora Metra de São Paulo, que criou em parceria com a empresa de tecnolo-

aplicativo do passageiro, que apresenta para o

gia UBus um exclusivo serviço de transporte coletivo urbano sob demanda

usuário as informações atualizadas.

via aplicativo. A rota passa pelo corredor que liga a cidade de São Bernardo

Com o app baixado no celular, o usuário deve

do Campo à região da Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, novo eixo

fazer a solicitação para o endereço desejado e

empresarial da capital paulista. A linha seletiva 376-SBC da empresa é a

colocar o ponto de partida. O aplicativo verifica

primeira a oferecer um transporte urbano diferenciado, com a compra de

a rota, dá as opções de marcação de assento,

passagem via aplicativo e veículos de última geração; os ônibus contam com

informa horário do embarque e dá uma previsão

os mais avançados recursos tecnológicos, como entretenimento a bordo

do desembarque e valor da passagem. Ao entrar

via streaming, Wi-Fi de banda larga, tomadas USB em todas as poltronas,

no ônibus, o usuário valida a sua passagem com

ar-condicionado e assentos que podem ser escolhidos e reservados.

a leitura de um QR Code, que fica disponível na
entrada do veículo, através do aplicativo. Simul-

B

taneamente as informações aparecem para o
motorista em um tablet anexado ao painel do
veículo, por meio do qual ele acompanha todos
os dados relacionados à viagem.
Para Milena Romano, vice-presidente da
UBus, o lançamento da parceria entre o aplicativo e a Metra foi fundamental para inspirar
Serviço de transporte coletivo sob demanda em São Bernardo do Campo.
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o setor e mostrar que é possível pensar em
soluções de tecnologia para ajudar a resolver
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a questão da mobilidade no país. “O transporte on demand está

A Empresa 1 estuda formas de adaptação do pro-

ganhando cada vez mais espaço, e fazer isso em grande escala é

duto ao mercado brasileiro. A proposta é viabilizar a

uma ótima solução para o problema de mobilidade nas grandes

integração do sistema de bilhetagem eletrônica com

cidades do mundo. No final, quem ganha é o passageiro”, diz.

soluções de transporte sob demanda, permitindo que,

Em Goiânia, a HP Transportes Coletivos lançou, em parceria

além do pagamento com cartão de débito e crédito, o

com a empresa internacional de tecnologia Via, o CityBus 2.0, um

usuário use os próprios cartões do transporte público

serviço de transporte complementar sob demanda por aplicativo

para custear o serviço.

de celular. Em cinco meses de operação, mais de 38 mil pesso-

“Apesar do grande potencial, entendemos que,

as se cadastraram para usar o transporte. Uma pesquisa da HP

pelo menos na maioria das cidades, o on demand não

revelou que quase todos os clientes migraram do uso de carros

é capaz de sobrepor toda a estrutura do modelo tra-

próprios ou de aplicativos de transporte individuais para o novo

dicional. Ele vem para substituir parte das rotas fixas

modelo coletivo. O serviço foi o primeiro da América Latina a in-

por um serviço mais flexível, principalmente nos casos

troduzir um sistema de ônibus sob demanda totalmente flexível,

em que os veículos circulam com a demanda muito

operado por uma empresa de transporte público.

abaixo da sua capacidade. É a chance de oferecer um

O algoritmo da Via conecta, em tempo real, vários passageiros indo na mesma direção, criando um serviço de transporte

transporte mais acessível, seguro e dinâmico”, explica
o diretor comercial da Empresa 1, Romano Garcia.

acessível e conveniente. Considerando as variadas solicitações

Bikes por
demanda

de viagens, possíveis rotas, locais de embarque e desembarque e
assentos disponíveis por veículo, o algoritmo calcula milhões de
viagens possíveis em menos de um segundo.
Isso permite que a plataforma mova um grande volume de

As bicicletas compartilhadas também são um exemplo

passageiros, usando uma fração do número de veículos utilizados

de serviço de transporte sob demanda que auxiliam na

por outros serviços sob demanda. O roteamento inteligente do

micromobilidade, com possibilidade de integração com

algoritmo possibilita que os clientes sejam embarcados e desem-

o transporte público. A ideia de implantar o sistema de

barcados em um fluxo contínuo, com desvios mínimos de rota para

bicicletas compartilhadas da empresa Serttel surgiu a

acomodar outros passageiros. O modelo implantado na capital de

partir do Vélib’ — serviço de bikes elétricas da França.

Goiás será adotado em breve em várias outras cidades brasileiras.

As primeiras estações foram inauguradas em 2009 no

O diretor de Relações Públicas da Via, Andy Ambrosius, afirma que a construção de um transporte confiável é um desafio fundamental que deve ser enfrentado. “Felizmente, várias cidades
líderes da América Latina estão se adaptando rapidamente para
enfrentar os desafios do transporte público e estão explorando
como o transporte sob demanda pode alcançar os mesmos benefícios ambientais e de redução de congestionamentos do transporte de massa por uma fração do custo”.
Outras empresas já trabalham no aprimoramento de tecnologias para a mobilidade urbana. É o caso da Empresa 1, que
apresentou recentemente ao mercado uma solução de transporte sob demanda já utilizada nos Estados Unidos e Canadá.
O produto foi originalmente desenvolvido pela Trapeze NA, empresa que faz parte do Grupo Volaris, ao qual a Empresa 1 está
atualmente ligada. A solução se baseia em mais de duas décadas
de experiência em tecnologia para mobilidade e ITS da Trapeze,
garantindo uma ferramenta robusta de planejamento de viagens, segundo a empresa.
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Rio de Janeiro, tornando-se o primeiro serviço da modalidade

“Por ser em tempo real, o sistema tem um algoritmo

na América Latina. Após alguns anos de dificuldades tecnoló-

por trás que identifica estatísticas de ocorrências e gera in-

gicas e financeiras, a empresa conseguiu o patrocínio do Banco

formações relevantes para a manutenção, como também

Itaú, que reformou todo o sistema e lançou o BikeRio, sucesso

para a operação. Por meio do sistema, a gente também

de viagens na cidade carioca que lançou um novo olhar sobre a

identifica os picos de estação cheia ou vazia e os locais

implementação de bicicletas públicas no país. “Ninguém tinha

onde precisam ter mais estações ou estações menores

feito nada disso até então. Com isso a gente cresceu e foi para

para que o sistema não fique com falha de entrega de bici-

as cidades da Copa do Mundo e depois para as cidades das

cletas”, explica Ângelo Leite.

Olimpíadas”, conta o presidente da Serttel, Ângelo Leite.

Desafios
da regulação

Atuando em diversas cidades brasileiras e também no México e no Equador, a empresa desenvolveu um BackOffice nas
bicicletas públicas que acompanha em tempo real toda a operação dos projetos. Nas estações existe um software que roda

A mobilidade tende a mudar consideravelmente nos pró-

em uma CPU gerenciando todas as travas e as posições de

ximos anos, e esta mudança certamente incluirá a inser-

bicicletas. As bases têm um chip no pino de travamento que,

ção de inovações digitais no transporte. As tecnologias já

quando conectado, identifica a localização da bike, a que ho-

estão aí, prontas para deixar o transporte mais eficiente,

ras foi retirada ou devolvida e para qual usuário foi destinada.

seguro e sustentável. O on demand é um forte instrumento

Quando uma bicicleta é solicitada pelo usuário no aplica-

capaz de contribuir para a atualização e o planejamento

tivo, o mesmo se conecta com o sistema que está nas nuvens

da mobilidade urbana, mas é importante reconhecer que

e identifica se o usuário tem permissão para pegar a bike. O

legislações ultrapassadas podem ser um obstáculo para

servidor se comunica então com a estação e verifica como

a inclusão do novo tipo de serviço, como enfatiza o diretor

está a situação das bicicletas disponíveis, autorizando a CPU

comercial da Empresa 1. “Os órgãos reguladores precisam

da estação a liberar a trava que controla o veículo. Essa trava

avançar na conciliação das novas tecnologias com o mo-

é acionada, a bicicleta é retirada e, em seguida, a CPU verifica

delo de concessão em vigor. Do lado dos operadores e da

se a bicicleta foi efetivamente levada pelo usuário. Daí, é dada

indústria, é necessário ampliar os escopos de integração

a baixa na estação até que a bike seja conectada novamente

dos recursos e serviços já ofertados e planejar a incorpo-

naquele ou em outro lugar.

ração das novas tecnologias que favorecem a melhoria de
qualidade do serviço”, pontua.
Para o presidente da Serttel, o governo tem o papel
fundamental de fazer as modificações nas regulamentações e acompanhar as mudanças tecnológicas para melhorar a mobilidade do país. Ele diz ainda que o mercado
de transporte brasileiro e latino-americano, com intenso
congestionamento de tráfego e infraestrutura desatualizada ou sobrecarregada — física e digital —, exige soluções de trânsito inovadoras que repensem radicalmente
o transporte.
“A construção de um transporte confiável é um desafio
fundamental para muitas cidades brasileiras. À medida
que as cidades crescem, fica difícil continuar a desenvolver transportes públicos acessíveis e eficientes. Atender
parte da população com rotas fixas de ônibus de baixa
frequência, somente para dizer que todo residente tem
acesso ao transporte público, não parece que seja
uma solução”, conclui Ângelo.
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Por onde trafega
nosso COLETIVO
Programa de inovação setorial para o transporte
público coletivo amplia atividades, que vão
desde a incubação de projetos à disseminação da
cultura de uma mobilidade coletiva nas cidades

ED. 41

O COLETIVO - Programa de Inovação em Mobi-

O primeiro e único programa de inovação se-

lidade Urbana anda com a agenda cheia. Entre

torial para a mobilidade urbana no Brasil funciona

setembro e novembro seus representantes participa-

como um espaço dedicado ao desenvolvimento

ram de vários eventos, como o Fórum Sistema de Trans-

de ideias, processos, produtos e serviços voltados

porte Coletivo, realizado pelas Empresas de Ônibus de

para melhorar o sistema de transporte coletivo

Curitiba e Região Metropolitana (Setransp), em Curitiba

urbano brasileiro. Trabalha também na criação

(PR), e o 33° Congresso da Associação Nacional de

de uma rede de inovação em mobilidade urbana,

Pesquisa e Ensino em Transportes (ANPET), na cidade

reunindo operadores, gestores públicos, fornece-

de Balneário Camboriú (SC). No final de novembro, o

dores, especialistas e usuários do serviço.

COLETIVO participa do II Desafio COR, do Centro de

Criado em maio deste ano pela Associação

Operações do Rio, ajudando a desenvolver soluções

Nacional das Empresas de Transportes Urbanos

tecnológicas para aprimorar a gestão dos impactos das

(NTU), o COLETIVO nasceu como resposta a

mudanças climáticas no sistema de ônibus no município

um cenário adverso. Entre abril de 2018 e abril

do Rio de Janeiro. E o interesse só tem aumentado.

de 2019 um total de 12,5 milhões de brasileiros
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deixaram de se deslocar por ônibus urbano, uma redução

Primeiro
desafio

de 4,3% na demanda segundo levantamento anual da Associação. Um fenômeno agravado pelo surgimento recente de
várias novas tecnologias de mobilidade, como os serviços de

A nova abordagem inspirou o 1º Desafio do COLETIVO,

transporte por aplicativo.

competição realizada entre julho e agosto que escolheu

Diante desse cenário, o setor percebeu que precisava re-

as melhores e mais inovadoras soluções para alguns dos

cuperar o tempo perdido. E que o caminho para essa mudança

desafios enfrentados pelo transporte público. Foram

era a inovação e a tecnologia, que passaram a ser vistas não

recebidos 36 projetos voltados para a mobilidade urbana

apenas como aliadas na recuperação das empresas opera-

nas cidades, dos quais quatro serão capacitados no hub

doras do transporte público, mas também da própria mobili-

de inovação do COLETIVO durante seis meses, processo

dade das cidades – a começar por uma reflexão sobre a forma

que colocará as startups selecionadas em contato com

como as pessoas se relacionam com os modos de transporte.

agentes importantes do mercado e fornecerá o apoio ne-

O presidente do Conselho de Inovação da NTU, Ed-

cessário para o desenvolvimento dos projetos.

mundo Pinheiro, explica que as cidades não vão suportar a

A ideia, segundo a coordenadora do programa, Maria

mobilidade baseada em modos individuais, cujo aumento só

Luiza Machado Santos, é disponibilizar também capacita-

intensifica o caos no trânsito, entre outros impactos negati-

ção para as outras startups que se inscreveram no Desafio.

vos. Por isso, avalia que para manter a qualidade de vida ur-

“Vamos começar a disponibilizar conteúdo para as star-

bana é imprescindível investir em soluções coletivas, como

tups que estão engajadas com a gente. Foram 36 projetos.

propõe a iniciativa lançada. “Todas as inovações disponíveis

O que vamos fazer com eles agora? Oferecer capacitação.

visam a modos individuais e não à mobilidade coletiva e sus-

É uma forma de estarmos conectados a eles”, ressalta.
Entre os projetos inscritos no Desafio, 66% (23 pro-

tentável, mas o Programa COLETIVO pretende mudar essa

postas) foram apresentados como iniciativa individual,

realidade”, pontua.
O consultor, mentor e acelerador de startups Cileneu

o que indica que as soluções propostas não estão sendo

Nunes ressalta que o setor não pode ficar de fora da inovação

concebidas sob a ótica da cocriação e multidisciplinarida-

tecnológica. “É preciso uma disruptura, que já está aconte-

de, mas ocorreram sob o ponto de vista e expertise de um

cendo. O Uber é um exemplo dela. Chegou, sem se preocupar

único profissional. As demais inscrições (34%) foram reali-

com as regras; as questionou e começou a ganhar dinheiro.

zadas por startups já atuantes ou empresas consolidadas

Depois foi se adequando às exigências. Ou o transporte cole-

e conhecidas no mercado de mobilidade urbana.

tivo faz parte dessa transformação ou vai ser atropelado por

O eixo Centro-Oeste/Sudeste concentrou quase todos

ela. Por isso, o Programa COLETIVO é tão importante para o

os projetos inscritos (27 dos 34 projetos). Foram inscritos

setor. Os empresários de ônibus e os gestores públicos preci-

seis projetos do Nordeste e dois projetos do Sul do país. As

sam ver o passageiro como um cliente e, não, como um usuá-

cidades de Brasília (DF) e São Paulo (SP) lideraram as ins-

rio ou um passageiro, que passa. Não, ele é um cliente”.

crições, com seis e 11 projetos respectivamente.

Inscrições por região
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Dos projetos inscritos, 21 têm foco exclusivo na mobilidade urbana coletiva, enquanto os

Áreas de atuação dos projetos

demais 14 projetos dividem o público-alvo com

Bilhetagem
eletrônica

os usuários do transporte individual (motorizado ou não). Entretanto, nesses casos, as soluções são sinérgicas e benéficas ao transporte
coletivo. Essa é, inclusive, a premissa fundamental do COLETIVO. As soluções propostas
têm, principalmente, foco nos passageiros do

to com o cliente.

28

Educação

11

21
Fidelização
de clientes

13
23

7

Sistema de informação
ao usuário

0
18

Equipamentos
embarcados

Veja os projetos que
serão pré-incubados

Telemetria

13

Relacionamento
com o usuário

transporte público como usuário final, a exemplo de sistemas de informação e relacionamen-

Meios de
pagamento

Outros

Monitoramento
de frota

11

12
14

17

Infraestrutura de
transporte urbano

18

Automatização
de processos

Operação

Redução
de custos

AREJABUS
Salvador (BA)
É um sistema de ventilação parcialmente natural que usa o movimento do ônibus
para promover conforto térmico e qualidade
do ar. É dividido em três partes: dispositivo de
exaustão, janelas venezianas de encaixe fácil e
sistema que aciona exaustores quando o
veículo está parado. Tem baixo consumo

A MOBILIDADE URBANA SÓ VAI SER
SUSTENTÁVEL COM O TRANSPORTE COLETIVO
COMO PROTAGONISTA; ENTÃO, QUALQUER OUTRA
INICIATIVA DE MOBILIDADE QUE ESTEJA FALANDO
O CONTRÁRIO DISSO NÃO É SUSTENTÁVEL.
― Maria Luiza Machado Santos,
coordenadora do COLETIVO

enérgico. Foi criado para reduzir o desconforto das altas temperaturas no interior do
veículo a um custo menor que a refrigeração

O futuro do
COLETIVO

convencional, com ar-condicionado.

I.ONMOBILE
Brasília (DF)
Plataforma para a mobilidade coletiva

Em setembro o COLETIVO foi um dos destaques da Arena ANTP, evento realizado em São Paulo, que teve como
tema “Mobilidade Urbana: novos caminhos, desafios antigos”. O programa organizou uma mesa de diálogo para

compartilhada que coloca o passageiro como

debater o transporte coletivo como principal solução

principal tomador de decisão. O modelo

para o alcance da mobilidade urbana sustentável, tema

considera a operação com pontos de

central das discussões. “Estamos escutando a sociedade

embarque/desembarque e horários de saída,

e vamos desenvolver soluções com base nessas deman-

porém com itinerários flexíveis e que

das. É hora de o transporte público voltar a ter protago-

respondem à demanda. O passageiro

nismo”, conta Maria Luiza.

escolhe os pontos de embarque/desembar-

Segundo a coordenadora, a divulgação no evento da

que disponíveis e o horário que pretende usar

ANTP aumentou a visibilidade do programa. “Abriu cami-

o serviço, sendo notificado da proximidade

nho para o engajamento dos agentes do ecossistema, para

do veículo e do local para embarque.

que seja criado um ambiente fértil à inovação na mobilidade urbana. Estamos no caminho certo”, conclui ela.
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Parcerias

Apresentação do COLETIVO
durante o Fórum Sistema de
Transporte Coletivo, realizado
pelas Empresas de Ônibus de
Curitiba e Região Metropolitana
(Setransp), em Curitiba (PR).

No início de novembro, o I Fórum de Parceiros do
COLETIVO, realizado na capital paulista com o
apoio da Federação das Empresas de Transportes
de Passageiros do Estado de São Paulo (FETPESP),
reuniu empresas e entidades engajadas na iniciativa para definir as atividades que serão implementadas em 2020.
As entidades parceiras participam ativamente da Rede de Inovação de Mobilidade Urbana e
garantem a continuidade do programa, podendo
em troca acessar os benefícios do processo de ino-

Como parceiros Institucionais, que participam de ações de enga-

vação. São três categorias de parceria: Conteúdo,

jamento e contribuem no desenvolvimento de projetos, o COLETIVO

Patrocinador e Institucional.

já tem o apoio da Frente Nacional de Prefeitos (FNP); do Instituto

O parceiro de Conteúdo participa de ativida-

MDT - Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de

des de capacitação, discussão técnica e produção

Qualidade para Todos; da Associação Nacional de Transportes Públi-

de conteúdo para o COLETIVO. Nessa categoria,

cos (ANTP); da Associação Nacional de Pesquisas e Ensino em Trans-

o programa já conta com as empresas Cittati e

portes (ANPET); e do Instituto WRI Brasil.

ITTS Digital.

Para Cristina Albuquerque, gerente de Mobilidade Urbana do

Já a Mercedes-Benz, a Praxio e a Caio Tecno-

WRI Brasil, iniciativas como essa são muito bem-vindas. “O COLE-

logia apoiam o programa como Parceiros Patro-

TIVO tem potencial de auxiliar a conectar inovações de mobilidade

cinadores, contribuindo financeiramente com as

com os operadores de ônibus do país, fomentando que os serviços

ações do programa e participando dos projetos

de ônibus prestem cada vez mais um serviço de melhor qua-

de inovação.

lidade,” resume.

Arena ANTP, São Paulo (SP).
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O futuro do transporte
coletivo urbano em debate
Nos últimos três meses (agosto, setembro e outubro de 2019)
várias audiências públicas discutiram redução da tarifa, modelos
de financiamento e os efeitos da concorrência dos serviços de
transporte individual por aplicativo sobre o transporte público
O transporte público coletivo brasileiro voltou a ser

nômica Aplicada (IPEA), os moradores das nove principais

tema frequente de audiências públicas realizadas no

regiões metropolitanas do país comprometem cerca de

Congresso Nacional. Os temas discutidos envolvem tarifa,

15% dos seus salários com tarifas do transporte coletivo.

subsídios, impacto do transporte por aplicativos no setor e a

O mesmo estudo afirma também que os gastos com as

criação de um fundo nacional de transporte. A NTU teve parti-

passagens aumentaram 30% nos últimos seis anos para

cipação em todas elas.

famílias com renda per capita de até meio salário mínimo.

A primeira, realizada pela Subcomissão Temporária sobre

Foi sugerida ainda a criação de um fundo nacional do

Mobilidade Urbana, ligada à Comissão de Direitos Humanos

transporte coletivo e a elaboração de uma proposta de

e Legislação Participativa (CDH) do Senado Federal, ocorreu

emenda à Constituição que possibilite uma integração

no dia 16 de agosto e debateu possíveis soluções para a re-

mais eficaz entre Governo Federal, Estados e Municípios.

dução da tarifa e outras questões relacionadas ao transporte

No mês seguinte, Gurgacz apresentou a Emenda n° 35 à

público. A NTU foi representada pelo diretor administrativo e

PEC 110/2019, que trata da Reforma Tributária no Senado

institucional da entidade, Marcos Bicalho dos Santos.

Federal, propondo a criação desse fundo. A PEC da Re-

Na ocasião, o presidente da audiência, senador Acir Gur-

forma Tributária encontra-se em análise na Comissão de

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

Constituição e Justiça do Senado Federal, cujo relator é o

aos passageiros. Segundo dados do Instituto de Política Eco-

Senador Roberto Rocha (PSDB/MA).
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Alinhamento com
o Governo Federal

Audiência realizada no dia 16 de setembro, na
Comissão de Infraestrutura do Senado Federal.

Já na audiência realizada no dia 16 de setembro, na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, o assessor
especial do Ministro do Desenvolvimento Regional (MDR),
Jean Carlos Pejo, apoiou medidas alinhadas com o documento setorial para melhoria do ônibus urbano e sinalizou
apoio à desvinculação entre a tarifa pública (paga pelo
passageiro) e a tarifa de remuneração (paga pelo poder
público às empresas operadoras), bem como o uso de
subsídios públicos e receitas extratarifárias para custear a
tarifa de remuneração.

Os apps e o transporte
público urbano

Pejo propôs também um Fundo Nacional do Transporte
Coletivo Urbano, vinculado à reforma tributária que trami-

Em outubro, foi a vez da Comissão de Viação e Transportes da

ta no Congresso, para a gestão desses valores. Além disso,

Câmara dos Deputados debater, em audiência pública, o impacto

foram propostas outras ações como o financiamento da in-

dos serviços de transporte individual por aplicativo no sistema de

fraestrutura viária com recursos de bancos internacionais,

transporte público. Uma pesquisa patrocinada pela Universidade

o custeio das gratuidades com recursos de políticas seto-

de São Paulo (USP) apontou que 62% dos usuários de aplicativos

riais e a participação dos estados com parte dos recursos

da modalidade compartilhada vieram do transporte coletivo.
‘‘O estudo aponta que o uso do transporte remunerado

arrecadados com IPVA e licenciamento de veículos.
Otávio Cunha, presidente executivo da NTU, partici-

por aplicativos está tirando mais passageiros do transporte

pou do evento e afirmou que o transporte público vive uma

público do que convencendo as pessoas a deixar o carro em

crise sem precedentes. Ele traçou o cenário atual do modal

casa’’, disse o deputado federal Mauro Lopes (MDB-MG), um

que, segundo ele, já transportou 60 milhões de passageiros

dos autores do requerimento para a realização da audiência.

por dia, na década de 1990, e hoje transporta cerca de 40

Na avaliação de Otávio Cunha e de empresários do setor,

milhões. Além da perda de demanda, Cunha destacou a

pesquisadores, especialistas e gestores públicos presentes na

redução da velocidade operacional, que já foi de 25 km/h e

ocasião, os serviços de transporte sob demanda por aplicati-

agora não passa de 13 km/h, o que implica grande perda de

vo degradam o transporte coletivo, em especial as modalida-

produtividade para o setor. Segundo ele, um dos principais

des de viagens coletivas, como o Uber Juntos.

desafios hoje é mudar a percepção da sociedade sobre a ta-

Para o presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos em Mobilidade Urbana, Rodrigo Tortoriello,

rifa, que aumenta, mas não gera melhorias no serviço.
“Temos desafios que precisam ser enfrentados”, enfa-

as empresas de transporte por aplicativo deveriam contribuir

tizou. Ele listou os cinco programas do documento setorial

para a manutenção da infraestrutura urbana: ‘‘Se cada corri-

Construindo Hoje o Amanhã, que asseguram a reversão

da de aplicativo em Porto Alegre contribuísse com R$ 1 para

dos principais gargalos do serviço.

custear o transporte público, e isso entrasse como uma recei-

Para o autor do requerimento para a realização da

ta acessória, a nossa tarifa cairia de R$ 4,70 para R$ 4,30.’’

audiência, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), existe a

O deputado Mauro Lopes encerrou a audiência pedindo

necessidade de um transporte público de qualidade:

apoio dos parlamentares à apresentação de emenda à PEC 45,

‘‘O transporte público urbano é fundamental na vida das

ligada à reforma tributária, visando à criação do Fundo Nacional

pessoas que dependem desse meio de locomoção e nós

para Financiamento do Transporte Público. Em 10 de outubro, a

temos que criar alternativas, no sentido de dar ao trans-

PEC 45 recebeu a Emenda n° 200, que institui um fundo para o

porte público uma melhor condição para que o cidadão se

transporte público coletivo urbano e de caráter urbano “visando

sinta valorizado e respeitado, e fazer com que se achem

reduzir as tarifas pagas pela população brasileira, com a

mecanismos para se reduzir o preço dessa tarifa’’.

participação da União, Estados e Municípios”.
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Além de
transportar
pessoas
Em setembro e outubro a NTU, empresas e entidades
ligadas ao transporte coletivo realizaram ações
e campanhas educativas relacionadas ao setor.
Iniciativas incluem a Semana Nacional do Trânsito,
o Dia Mundial Sem Carro e o Outubro Rosa

Neste ano, a Semana Nacional do Trânsito do Sest

coletivo vai além de apenas transportar pas-

Senat teve como tema a palavra ‘‘Empatia’’. O objetivo

a sociedade, empresas de ônibus de todo o Brasil se

ta ou pedestre, se colocasse no lugar do outro e agisse

sageiros. Conscientes da importância que têm para
engajam em questões sociais e promovem, com frequ-

ência, campanhas e atividades de conscientização de

clientes e funcionários. Em setembro, durante a Semana Nacional do Trânsito, a NTU se juntou ao Serviço
Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat) para promover

uma grande campanha setorial de conscientização da
direção defensiva voltada para os motoristas do setor.

era fazer com que cada agente do trânsito, seja motoris-

com respeito: “A nossa escolha em trabalhar, nesta
campanha, com esse público foi justamente pela repre-

sentatividade dele e pela capacidade de disseminação
da informação sobre a segurança do trânsito. Quere-

mos que eles atuem de forma mais consciente e levem a

nossa mensagem para a sociedade”, disse Nicole Goulart, diretora executiva nacional do Sest Senat.

Já como parte das ações relacionadas ao Dia Mun-

Ao todo, foram realizados mais de 60 mil atendi-

dial Sem Carro (22 de Setembro), a NTU, em parceria

passageiros nas 148 unidades operacionais do Sest

-Americana da Saúde e a Organização Mundial da

mentos a profissionais do transporte rodoviário de
Senat espalhadas por todo o país. Os participantes

receberam atendimento em saúde bucal; aferição de
pressão arterial e curva glicêmica; aulas de alonga-

mento, com foco na prevenção de doenças da coluna

e orientação sobre a boa postura corporal; além de
informações sobre alimentação saudável e os riscos
relacionados ao álcool e outras drogas. Vans do Pro-

grama CNT/Sest Senat de prevenção de acidentes

percorreram o Brasil para levar orientações sobre
saúde e trânsito seguro.
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com a ONU Meio Ambiente, a Organização PanSaúde (OMS), deu continuidade à campanha ‘‘Sem

Carro é Melhor’’, lançada em 2018, que visa chamar a
atenção de motoristas para opções além do transporte
individual motorizado, como o transporte público —

que transporta mais pessoas, ocupa menos espaço
nas vias, polui menos e reduz os congestionamentos

—, a bicicleta ou simplesmente a locomoção a pé. A
campanha foi disponibilizada para todas as 464 em-

presas associadas e 78 entidades filiadas à NTU para
que pudesse ser replicada em escala nacional.
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{A} Arquivo Sogil

A preocupação do setor de transporte público
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(SP), também adesivou seus coletivos de rosa. Outras
empresas do grupo também aderiram à campanha
com suas respectivas páginas web decoradas na cor

rosa e divulgação de mensagens nas redes sociais,

além de faixas, banners e distribuição de laços rosas

e azuis para os colaboradores, em referência também
ao Novembro Azul, de combate ao câncer de próstata.

Já o Consórcio BRT do Rio de Janeiro (RJ) rea-

lizou ações em conjunto com a Secretaria Estadual
de Saúde oferecendo maquiagens e cortes de cabelo
às passageiras — que poderão doar suas madeixas —

além de tatuagens temporárias do laço rosa. Outra
ação, dessa vez em parceria com a Secretaria Muni-

cipal de Assistência Social e Direitos Humanos, promoveu atividades como oficinas de turbantes, tranças
e distribuição de materiais informativos. Foi disponi-

bilizada também a exposição ‘‘A mulher e o câncer de
mama no Brasil’’, organizada pelo Instituto Nacional
de Câncer (INCA).

Em Gravataí (RS), a Sogil decorou sua frota com

laços rosas. A empresa trabalhou em duas frentes de

Outubro
Rosa

conscientização: na interna, foram distribuídas fitas

A campanha Outubro Rosa, que tem como objetivo

conscientizar e alertar as mulheres quanto à prevenção e ao diagnóstico do câncer de mama e do câncer

de colo do útero, também foi tema de várias ações rea-

rosas para os uniformes dos colaboradores além de

informativos sobre o tema. Na externa, os usuários foram conscientizados com fitas nos ônibus e por
meio de publicações nas redes sociais.

lizadas pelo setor.

Em Manaus (AM), o Grupo Eucatur Urbano pro-

moveu, pelo oitavo ano consecutivo, ‘‘Uma Viagem

contra o Câncer de Mama’’, em que um ônibus articulado rosa circulou com colaboradores distribuindo

material informativo, laços rosas e camisas para as
passageiras mulheres. A empresa também fixou fotos

de três colaboradas que foram diagnosticadas com
câncer de colo do útero e venceram a doença.

“Toda mulher precisa estar com seus exames em

dia, seja a mamografia ou preventivo. Muitas mulheres
deixam de fazer o exame preventivo com um ginecolo-

gista por se sentirem constrangidas, mas é melhor pas-

sar por isso do que passar pelo tratamento de câncer,

que é muito mais doloroso”, disse a cobradora Joelma
Freitas, que se curou de um câncer de colo do útero.

A Transportes Capellini, que faz parte do Grupo

Belarmino e lidera o Consórcio Bus+ de Campinas

NTUrbano
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Cidades anunciam
investimentos
em corredores e
faixas exclusivas
Após longo período privilegiando os modos individuais de deslocamento,
governos começam a tirar do papel projetos de priorização para o
transporte coletivo, em resposta ao caos dos congestionamentos.

Se você vive em alguma cidade grande provavelmen-

Segundo o documento “Construindo Hoje o Amanhã”,

te já ficou preso por horas no trânsito. Os engarrafa-

elaborado pela FNP, ANTP, NTU e Fórum Nacional de Secre-

mentos intermináveis devido ao alto fluxo de veículos nos ho-

tários de Mobilidade, a falta de planejamento desde o início

rários de pico passam um recado claro: as cidades brasileiras

do desenvolvimento dos grandes centros urbanos resultou

padecem de mobilidade urbana adequada e de iniciativas

em problemas que são sentidos até hoje. “Poucas cidades

que priorizem transportes mais inclusivos e sustentáveis.

brasileiras foram planejadas. Mesmo em lugares como Belo
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Horizonte, o desenvolvimento acelerado não

As soluções de priorização mais adotadas por ci-

seguiu as mesmas deﬁnições originais da criação.

dades brasileiras são as faixas exclusivas e corredores

Essa conﬁguração gerou vias mais acanhadas na

para ônibus. Segundo dados da Associação Nacional

sua largura, cujo leito passou a ser objeto da dis-

das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), o Brasil

puta de um crescente aumento dos veículos auto-

tem atualmente uma extensão de 1.515,4 km de faixas

motores no País”, diz o documento.

exclusivas, implantadas em 43 cidades. Os corredores

A disputa pelo tráfego nas grandes cidades,

de ônibus contam com 206 empreendimentos presen-

aliada à falta de investimento em transporte públi-

tes em 63 cidades, resultando em um total de 1.216,4

co, gera a chamada crise da mobilidade urbana. O

km de extensão. Além de 1.671,4 km de corredores de

resultado pode ser sentido em três aspectos prin-

sistemas BRT. Para enfrentar efetivamente o desafio

cipais: demora na espera pelo ônibus, aumento

do trânsito, porém, o total de faixas exclusivas, cor-

da emissão de poluentes e elevação do custo dos

redores e sistemas BRT deveria contemplar cerca de

serviços de transporte público.

mais 9.000 km de obras, distribuídos nas 112 cidades

Atualmente, os principais investimentos dos go-

brasileiras com mais de 250 mil habitantes — essa é

vernos são em modos de deslocamento individuais

a proposta detalhada no documento setorial “Cons-

em detrimento dos modais coletivos. Segundo da-

truindo Hoje o Amanhã”.

dos do Sistema de Informações da Mobilidade Ur-

De acordo com o Instituto de Energia e Meio Am-

bana (Simob) da ANTP, do total de recursos investi-

biente (IEMA), as faixas exclusivas são ideais para o

dos em infraestrutura viária no Brasil em 2016, 78%

estágio inicial da priorização do transporte coletivo,

foram aplicados em transporte individual (TI). Além

além de serem mais economicamente viáveis. “Não se

disso, a grande maioria das cidades brasileiras com

verifica qualquer barreira física, apenas o uso da sina-

mais de 20 mil habitantes ainda não elaborou seu

lização horizontal e vertical para orientar condutores a

Plano de Mobilidade Urbana (PMU), uma obrigação

utilizar as faixas adequadas para cada tipo de veículo.

prevista desde 2012, mesmo após o prazo de ade-

Com implantação e operação simples, essa solução

são ter sido adiado por duas vezes.

mostra-se financeiramente viável a um grande número

De acordo com levantamento realizado pela

de cidades, uma vez que são necessários poucos re-

Secretaria Nacional de Mobilidade e Serviços Ur-

cursos e também pouco tempo para adotá-la”, diz um

banos (Semob), do Ministério do Desenvolvimen-

documento da entidade.

to Regional (MDR), até setembro de 2019, 834

Estudos da NTU, de 2013, mostram que a implan-

municípios declararam possuir um PMU ou estar

tação das faixas é viabilizada em curto prazo (entre 1 e

em processo de elaboração. Desse total, apenas

6 meses), e o resultado atende de imediato às expecta-

313 afirmam já ter produzido o documento, sendo

tivas da população. Além disso, os investimentos são

que 43% possuem mais de 250 mil habitantes e

de baixo custo, variando de R$ 100 mil a R$ 500 mil

79% estão localizados nas regiões Sul e Sudeste.

reais por quilômetro. Os resultados contribuem positi-

Os números refletem o tamanho do desafio en-

vamente para a mobilidade da cidade e são sentidos na

frentado pelos governos, especialmente munici-

redução do consumo de combustível, das emissões de

pais, para garantir aos cidadãos o direito social ao

poluentes e na diminuição do tempo de viagem.

transporte público de qualidade. Segundo espe-

Apesar de grandes benefícios, somente três proje-

cialistas, a busca por melhorias em transporte pú-

tos de priorização do transporte público tiveram sua

blico é a melhor saída para reverter esse quadro.

operação iniciada no Brasil no período 2018-2019 —

A proposta setorial “Construindo Hoje o Amanhã”

um Sistema BRT e uma Faixa Exclusiva em Niterói (RJ),

vai além e aponta a priorização viária para os

e outra Faixa Exclusiva em Curitiba (PR), segundo o

coletivos urbanos como a alternativa de melhor

último Anuário da NTU. Felizmente o cenário começa

custo-benefício em termos de infraestrutura para

a mudar, com anúncios recentes de novos projetos de

a mobilidade urbana.

faixas e corredores exclusivos para ônibus.
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CIDADES COM SISTEMAS DE
PRIORIZAÇÃO DE ÔNIBUS NO BRASIL
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estados

cidades*
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Cidades voltam a
priorizar o coletivo

exclusivas. Além disso, o programa de metas prevê, para o biênio 2019/2020, a requalificação de 43,4 km de corredores ou
faixas exclusivas de ônibus em mais doze vias.

São Paulo (SP) é uma das cidades que pretendem investir

Segundo a SPTrans, “o serviço de transporte coletivo públi-

na priorização: durante o evento Arena ANTP, realizado

co, organizado em rede, integrado e com tarifa módica é o único

em setembro de 2019, o analista de políticas públicas de

meio de transporte que pode ser universalizado, com baixos

mobilidade da Secretaria de Mobilidade e Transportes

impactos ambientais e altos impactos econômicos e sociais,

de São Paulo, Luan Ferraz Chaves, informou que a cidade

garantindo o acesso de todos os habitantes às oportunidades

pretende expandir seus corredores de ônibus para 565 km

que a cidade oferece. Nesse cenário estratégico, os corredores

de extensão até 2028.

são instrumentos fundamentais para garantir a priorização de

Segundo a SPTrans, São Paulo conta atualmente com 12

circulação dos ônibus estruturais no sistema viário e, dessa for-

corredores de ônibus municipais que, somados, têm 129,1

ma, constituir-se, em parceria com os sistemas de transporte

quilômetros de extensão total, além de um corredor me-

sobre trilhos (Metrô e CPTM), no suporte físico que organiza e

tropolitano com 15 km de extensão. Além dos corredores, a

estrutura toda a rede de atendimento do transporte coletivo”.

cidade possui 519 quilômetros de faixas exclusivas que be-

Por sua vez, Joinville (SC) planeja expandir seus corredores

neficiam, em conjunto, cerca de 10 milhões de passageiros

de ônibus para 60 km no total. Segundo a prefeitura da cidade,

por dia. A cidade possui cerca de 17 mil km de vias.

a meta é que até o fim de 2020 a cidade tenha 35 km a mais de

Os corredores são utilizados por cerca de 240 linhas

corredores do que os 25 km atuais. Os bairros que receberão os

municipais com um total de 2.700 veículos, representando

empreendimentos são da região Central, Norte e Sul da cidade.

21% da frota total em operação. Entre 2017 e 2018 foram

A prefeitura ressaltou ainda que a implantação dos novos

também requalificados 45 km de corredores ou faixas

corredores depende da requalificação de vias que já estão em
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andamento. E que esses empreendimentos trarão benefícios para

no deslocamento — o que pode atrair novos passageiros

a população porque “proporcionam melhor mobilidade do siste-

e qualificar o atendimento para quem já é usuário. Outro

ma do transporte coletivo”.

ponto importante a ser destacado é que as faixas exclusi-

A capital do Mato Grosso, Cuiabá, também tem percebido

vas garantem maior regularidade na velocidade média de

bons resultados após a implantação de faixas exclusivas. Em

operação do transporte e, consequentemente, na pon-

2017 a cidade inaugurou 14 km dessas faixas, mas as operações

tualidade do cumprimento dos horários” diz a empresa.

só começaram em 2018, após diversas campanhas de conscientização dos motoristas e da população em geral.

Segundo a assessoria de imprensa da EPTC, os benefícios também podem ser sentidos na redução dos

De lá para cá, o transporte público da cidade passou a ter 30%

custos dos serviços e na sustentabilidade da cidade.

mais agilidade em alguns casos, de acordo com o secretário de

“As reduções dos tempos de deslocamento possibili-

Mobilidade Urbana de Cuiabá, Antenor Figueiredo. Além disso,

tam a otimização dos recursos operacionais emprega-

a cidade conseguiu manter o mesmo número de viagens e dimi-

dos para execução das viagens (frota e pessoal), uma

nuir em 15% o número de ônibus. Segundo Figueiredo, as faixas

vez que é possível realizar um determinado conjunto

trouxeram melhorias para a capital. “Isso significa que foi possível

de viagens com um menor número de veículos. Isso re-

remanejar os veículos conforme as demandas de outras linhas. O

flete direto no cálculo tarifário e no gasto da população

saldo é extremamente positivo, tanto para a administração, quan-

com transporte. Além disso, investir na qualificação

to para a sociedade”.

do transporte coletivo permite reduzir as emissões de

O secretário diz ainda que pretende expandir as faixas para
outras vias. “Estudamos a viabilidade de implantação nas ave-

poluentes, melhorar a segurança no trânsito e a qualidade de vida da população”.

nidas João Gomes Sobrinho, Trabalhadores e Fernando Correa,

Para a EPTC, o maior desafio é conscientizar a

que são vias com fluxo bastante intenso em Cuiabá. Nesses ca-

população da importância de adotar medidas de

sos, a maior dificuldade diz respeito à largura das avenidas, por

incentivo ao transporte coletivo em detrimento do

isso os nossos setores de Trânsito e Transporte ainda estão nessa

transporte individual. De acordo com a última pesqui-

fase de estudos”, conta.

sa realizada pelo município (Fonte EDOM: 2003), 25%
dos deslocamentos eram realizados pelo transporte

Pioneirismo em
faixas exclusivas

individual, 43% com o uso do transporte público e 32%
a pé, bicicleta ou outro modo. A estimativa atual é que
o transporte individual responda por 34% dos desloca-

A capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, é uma das pioneiras em

mentos, com redução do transporte público para 31%

investir em faixas exclusivas para melhoria do transporte coletivo.

e os demais meios como a pé, bicicleta ou outro modo

A primeira foi inaugurada ainda na década de 1970. Atualmente, a

de deslocamento somando 35%.

cidade conta com 17 km de faixas exclusivas e com uma frota com-

A empresa reforça ainda que os esforços para

posta por 1.544 ônibus que transportam, em média, 840 mil passa-

reverter o cenário da mobilidade urbana no Brasil de-

geiros todos os dias. E o número de faixas vai mais que dobrar.

pendem não apenas dos governos, mas da população

Segundo o Projeto de Priorização do Transporte Coletivo,

em geral, que deveria escolher o ônibus como meio de

divulgado pela prefeitura em setembro de 2019, a cidade vai im-

transporte devido à sua capacidade de transportar até

plantar mais 22 km de faixas exclusivas em 16 trechos da Capital

treze vezes mais pessoas que o transporte individual

até março de 2020.

com o uso da mesma infraestrutura.

De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circula-

“É preciso reverter esse cenário (atual) para garan-

ção (EPTC), de Porto Alegre, a estimativa é que as novas faixas

tir a mobilidade da cidade, pois não há espaço viário e

exclusivas proporcionem uma redução em média de 9% no tempo

nem investimentos suficientes para suportar o acrés-

de percurso nos horários de pico, além de trazer mais segurança

cimo de automóveis no trânsito. A população precisa

para os usuários.

compreender que, sem a adoção dessa medida, é

“Diariamente 450 mil usuários serão beneficiados com redução
dos riscos de acidentes, mais agilidade nas viagens e menos tempo

NTUrbano

impossível obter uma mobilidade eficiente na
cidade”, finaliza.
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Pelo mundo

Japão

A

Toyota prepara ônibus elétrico
para as Olimpíadas de Tóquio
Pioneira no conceito de carros elétricos, a

Toyota se move para apresentar soluções também
para o transporte coletivo. Como parte do objetivo

de reduzir em 90% a emissão de poluentes em seus
veículos até 2050, a montadora japonesa pretende

introduzir 100 ônibus elétricos do modelo Sora na
região metropolitana de Tóquio, visando os Jogos
Olímpicos e Paralímpicos de 2020.

Toyota é elevar a autonomia do ônibus a 1.000 km até 2025.

que incorpora uma célula de combustível de hi-

bustíveis Toyota (TFCS) — originalmente desenvolvido

O veículo conta ainda com o Sistema de Células de Com-

O Sora conta com a tecnologia Full Cell Bus,

para o carro Mirai — e aparatos como controle de frenagem

drogênio ao motor elétrico de 114 kW, cuja auto-

e um dispositivo que detecta a aproximação das paradas.

nomia pode chegar a até 750 km. A expectativa da

Alemanha

B

Berlim inicia testes com ônibus autônomos
A empresa alemã BVG iniciou testes gratuitos com micro-ônibus autônomos que cobrem o pequeno trecho
de 600 metros que liga a linha de metrô U6 até o lago

Tegel, em Berlim. Os veículos, de fabricação da francesa EasyMile, têm velocidade máxima de 15 km/h.

Luxemburgo

‘‘Os ônibus autônomos são uma adição inte-

ligente aos nossos grandes ônibus amarelos, por

Transporte público gratuito
no combate à poluição

exemplo, em áreas com vias estreitas e limites de
velocidade rigorosos’’, declarou o presidente da

BVG, Sigrid Nikutta. O executivo disse ainda que

ção do ar, o primeiro-ministro luxemburguês, Xavier
Bettel, aboliu a cobrança de tarifa em trens, bondes e
ônibus do pequeno país europeu de 602 mil habitan-

os coletivos autônomos são um complemento ao
sistema de transporte público da capital alemã.
C

tes. Luxemburgo segue o exemplo da Estônia, que foi
o primeiro país a estabelecer a gratuidade do trans-

porte coletivo para todos os seus habitantes em 2018.
A medida pretende também fazer com que a

população local utilize os coletivos e deixe o carro em
casa: Luxemburgo é o país mais motorizado da União
Europeia, com uma média de 6,2 carros para cada

10 habitantes, além dos veículos franceses, alemães
e belgas que cruzam sua fronteira diariamente.
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{A} Divulgação Toyota; {B} Divulgação; {C} Deustch Welle

Com o objetivo de reduzir o trânsito e a polui-
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NTU recomenda

Nossas
dicas

BBF –
Bus Brasil Fest
EVENTO

Trazendo ônibus novos e antigos, a BusBrasil
Fest, considerada a maior exposição de
ônibus da América Latina, chega à sua 13ª
edição. O evento reunirá profissionais,

Botão de
Incidência Grave

empresários, admiradores do transporte e

Os usuários do transporte público

país. A BBF será no dia 1º de dezembro,

de Maceió agora podem denunciar

das 11h às 17h, na Praça Charles Miller,

casos de violência nos coletivos

em frente ao estádio do Pacaembu (Paulo

com o Botão de Incidência

Machado de Carvalho), Zona Oeste

Grave (BIG), que está disponível

de São Paulo. A entrada é gratuita.

APP

pessoas que buscam entender a evolução
da mobilidade em São Paulo e no resto do

no aplicativo CittaMobi. O BIG
dispõe de várias categorias de
incidentes a serem denunciados,
como assalto à mão armada,
violência, assédio sexual e outros.
As denúncias são repassadas pela
Superintendência Municipal de
Transportes e Trânsito (SMTT) para
a Secretaria de Segurança Pública
(SSP). O CittaMobi está disponível
na App Store e Google Play.

APP

Starbus

Passageiros de Teresina
e Região Metropolitana
voltaram a contar com o app

Guia Básico de Gestão
Operacional para Melhoria da
Qualidade do Serviço de Ônibus
PUBLICAÇÃO

Starbus, que disponibiliza

Lançado durante a Arena ANTP,

em tempo real as linhas

o ‘‘Guia Básico de Gestão

e horários dos ônibus da

Operacional para Melhoria da

capital Piauiense. É possível

Qualidade do Serviço de Ônibus’’

também verificar as paradas

é um manual com diversas ações

mais próximas e acompanhar

operacionais e de gestão que

o trajeto dos veículos. O

podem auxiliar na melhoria do

aplicativo está em fase de

transporte público em todo o país.

testes e as informações serão

Vários aspectos são abordados na

disponibilizadas

publicação, como a qualidade dos
veículos, capacitação profissional

gradativamente aos
usuários. Disponível

e estruturação das redes de transportes no cenário atual, entre outros.

para Google Play.

Faça o download da publicação no site:
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WWW.ANTP.ORG.BR

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

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

coletivo@ntu.org.br

Hub Coletivo

Movendo
vidas para
transformar
o futuro.

As pessoas estão no centro de tudo o que fazemos.
Há 40 anos, a Volvo trabalha com paixão e inovação
para desenvolver soluções seguras e de qualidade.
São 4 décadas transformando o futuro do nosso país.

www.volvo.com.br
No trânsito, dê sentido à vida.

