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Quando, em 2015, o Brasil reconheceu o direito

do setor. Afinal, pressupunha-se que um direito

social do cidadão ao transporte público, houve

social inquestionável e legítimo seria o argumen-

grande expectativa do setor por uma mudança

to irrefutável para alçar o transporte público por

drástica no tratamento que o poder público sem-

ônibus ao lugar de destaque nas prioridades da

pre destinou ao transporte coletivo urbano por

agenda pública da mobilidade urbana.

ônibus. Mais do que isso, houve quase uma cer-

Infelizmente, não foi o que aconteceu. Pas-

teza de que o ônibus teria, enfim, a tão desejada

sados quatro anos desde a promulgação da

qualidade que o passageiro almeja e merece.

Emenda Constitucional 90/2015, pouco mudou.

O acréscimo na redação do artigo 6º da Cons-

O compromisso assumido pela sociedade bra-

tituição, incluindo o transporte como um direito

sileira ainda não se traduziu em políticas que

social, tal qual educação, saúde e segurança, en-

priorizem de maneira efetiva o transporte públi-

tre outros direitos lá inscritos, parecia ser a respos-

co em relação às opções individuais de desloca-

ta a inúmeras investidas que o setor fez, ao longo

mento motorizado.

de quase 30 anos, às autoridades competentes.

Apesar disso, o setor não f icou de braços

Era a possibilidade de encontrar uma saída

cruzados. Mesmo enf rentando condições ad-

para a grave crise enf rentada com a perda de

versas, traduzidas por uma redução de 25,9% dos

produtividade do ônibus, a preocupante queda

passageiros pagantes no período de 2013 a 2017,

de passageiros e o ultrapassado modelo tarifário

se esforçou para manter o nível e a oferta dos
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serviços, colhendo ao final de 2018 um resultado

Essa proposta setorial reconhece o papel fun-

positivo que sinaliza a possibilidade de interrup-

damental e insubstituível desempenhado pelo

ção do ciclo de queda de demanda observado

transporte público na mobilidade urbana, condi-

nos últimos cinco anos. O desempenho setorial,

ção que qualifica o setor como merecedor de mais

principal objeto deste Anuário – ao qual a NTU se

atenção e recursos, hoje praticamente restritos

dedica há exatos 25 anos, na coleta e registro de

ao valor das tarifas arrecadadas dos passageiros

dados – apontou uma leve recuperação da de-

pagantes. O documento materializa a incansável

manda em relação ao ano anterior, de 3,6%.

busca por soluções e transfere para quem de direi-

Vale ressaltar que fatores sazonais, como um
número maior de feriados em 2017, interferiram

to a obrigação de executar ações em prol do passageiro, detentor do direito social ao transporte.

na amostra, que indica mais uma estabilização

Enquanto entraves históricos seguem à espe-

do que uma reversão do processo de perda de

ra de uma solução, novos embates têm surgido

passageiros. Na realidade, a retomada do cresci-

e exigido maior vigor e comprometimento para

mento só virá com avanços na concretização de

que o setor possa avançar. É o caso das ferra-

medidas que deem ao transporte público por

mentas tecnológicas digitais, que têm seduzido

ônibus a prioridade necessária e lhe devolvam a

usuários e não usuários do transporte público

eficiência perdida.

com suas facilidades, embora extrapolando, em

O setor fez a sua parte durante o ano passado,

certos casos, os limites da legalidade, oferecendo

ao contribuir para um minucioso diagnóstico da

concorrência desleal por meio de opções cole-

mobilidade urbana, com foco no transporte co-

tivas que afrontam as regras estabelecidas nos

letivo por ônibus, contendo as sugestões para o

contratos de concessão.

Brasil atender às demandas sociais por um trans-

Esses desafios têm estimulado as empresas

porte mais eficiente e sustentável. O conjunto de

de ônibus a inovarem e se reinventarem. Novas

propostas foi entregue aos novos governantes

opções estão surgindo, como o caso dos serviços

eleitos no início deste ano.

coletivos sob demanda por aplicativos, em fase

A publicação Construindo Hoje o Amanhã

de teste em cidades como Goiânia (GO) e São

– Propostas para o transporte público e a mobili-

Bernardo do Campo (SP), que complementam a

dade urbana sustentável no Brasil (disponível em

rede básica de transporte público.

www.antp.org.br e www.ntu.org.br) é o resultado do

A busca pelo novo e pelo legítimo direito de

esforço conjunto de especialistas, gestores pú-

competir em pé de igualdade no atual cenário da

blicos e operadores do serviço, fruto de criterioso

mobilidade conectada move o setor para o futu-

estudo acerca dos principais entraves do modo

ro. É lá que o COLETIVO – Programa de Inovação

ônibus e dos impactos decorrentes desses desa-

em Mobilidade Urbana (www.coletivo.org.br), re-

fios estruturais históricos na mobilidade urbana,

cém-lançado pela NTU, contribuirá para devolver

com reflexos diretos da deterioração do principal

ao passageiro, ou melhor, ao cliente do ônibus

modal de transporte do país – responsável por

urbano, a dignidade perdida com a falta de priori-

85,7% das viagens realizadas por meio do trans-

zação desse transporte. E também ajudará a con-

porte coletivo urbano no Brasil.

quistar o direito social não efetivado, na prática.

Construindo Hoje o Amanhã contém suges-

Histórias de sucesso, empenho e motivação

tões organizadas em cinco grandes programas

não faltam ao setor, mas sua situação atual, que

considerados essenciais para se construir um

ora expomos em números, mostra que ainda

transporte público de boa qualidade, com trans-

falta às autoridades públicas enxergar a mobili-

parência e preços acessíveis aos passageiros. As

dade urbana no Brasil de forma integrada, pla-

propostas estão detalhadas na sequência (ver

nejada, aberta ao novo, como um direito, de fato,

página 10).

de cada cidadão.
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Por

Marcos Bicalho dos Santos
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CONSTRUINDO
HOJE O AMANHÃ
PROPOSTAS PARA O
TRANSPORTE PÚBLICO E
A MOBILIDADE URBANA
SUSTENTÁVEL NO BRASIL
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A proposta Construindo Hoje o Amanhã, lan-

Os cincos programas que compõem a pro-

çada no último mês de março pela Associação

posta podem ser resumidos em uma única ban-

Nacional de Transportes Públicos (ANTP) repre-

deira que representa, de fato, o anseio da grande

senta o alinhamento de propostas dos diversos

parcela da população brasileira que utiliza dia-

segmentos responsáveis por prover e desenvol-

riamente esse serviço público essencial para a

ver o transporte público urbano no Brasil, visan-

vida nas cidades:

do a uma grande transformação da realidade
atual desse serviço público essencial para a vida
nas cidades e sua efetivação como direito social
dos cidadãos brasileiros conforme preceitua
nossa Constituição Federal.

“POR UM TRANSPORTE
PÚBLICO COM QUALIDADE,
TRANSPARÊNCIA E PREÇOS
ACESSÍVEIS AOS PASSAGEIROS.”

Participaram desse esforço as prefeituras
municipais, representadas pela Frente Nacional

Para atingir esse objetivo maior e avançar con-

de Prefeitos (FNP); os órgãos públicos gestores,

cretamente no atendimento ao preceito cons-

representados pelo Fórum Nacional de Se-

titucional, é fundamental que os cinco progra-

cretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade

mas sejam implementados em paralelo, visto

Urbana; as empresas operadoras de ônibus,

que eles estão inter-relacionados e são interde-

representadas pela Associação Nacional das

pendentes em seus objetivos e benefícios.

Empresas de Transportes Urbanos (NTU) e as

A seguir se apresenta uma visão sintética da

ONGs que defendem o setor, representadas

proposta, apontando os principais objetivos e

pela ANTP, que coordenou os trabalhos.

benefícios de cada programa:

Foto: Acervo Metra
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1

PROGRAMA EMERGENCIAL DE
QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
PARA O TRANSPORTE PÚBLICO
URBANO POR ÔNIBUS

3

PROGRAMA PADRÕES
DE QUALIDADE PARA O
TRANSPORTE PÚBLICO BRASILEIRO
Objetivos: Aumentar e monitorar a quali-

Objetivos: Implantar quase 9.000km de vias

dade dos serviços de transporte público por

prioritárias para os ônibus urbanos em 112 cida-

ônibus por meio de investimentos na inf raes-

des brasileiras com população superior a 250

trutura, equipamentos e sistemas inteligentes,

mil habitantes, incluindo fiscalização eletrônica,

melhorar os processos e controles e capacita-

qualificação dos pontos de parada e disponibili-

ção dos recursos humanos em gestão, opera-

zação de informações aos usuários. Investimen-

ção e atendimento, com acompanhamento por

tos de R$ 18,7 bilhões do Orçamento Geral da

índices padronizados.

União no prazo de 4 anos.

Benef ícios: Oferecer viagens mais rápidas

Benef ícios: Aumentar a velocidade opera-

com maior regularidade na oferta, redes otimi-

cional dos ônibus com redução dos tempos de

zadas com integração modal, sistemas de infor-

viagem e dos custos dos serviços, melhorar a re-

mação e melhor tratamento aos passageiros,

gularidade da oferta e reduzir a emissão de po-

melhorar o conforto em estações, terminais e

luentes, representando melhoria da qualidade

veículos e reduzir a emissão de poluentes.

de vida para todo o público das cidades abrangidas, o que significa 42% da população brasileira
ou mais de 87 milhões de pessoas.
Os benef ícios monetizados representam
cerca de R$ 11,5 bilhões por ano, dos quais R$ 8
bilhões referem-se à redução das horas perdidas pelos usuários durante as viagens.

2

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO
DO CUSTEIO DO TRANSPORTE
PÚBLICO COLETIVO URBANO

4

PROGRAMA TRANSPORTE
PÚBLICO BRASILEIRO
COMO INSTRUMENTO
DE SUSTENTABILIDADE E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Objetivos: Recuperar parcela dos usuários
excluídos por motivos econômicos e transformar o ambiente do transporte público em lugar
de convivência e desenvolvimento social.
Benef ícios: Promover a inclusão social e

Objetivos: Cobrir até 50% dos custos do

disponibilizar fontes de informação e formação

transporte público urbano com receitas extra-

para os usuários durante as viagens, tornando

tarifárias originadas de desoneração tributária,

esses momentos mais produtivos e agradáveis.

contribuições do transporte motorizado individual e cobertura de gratuidades e benefícios
tarifários com os orçamentos públicos.
Benef ícios: Reduzir as tarifas públicas co-

5

PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA
PARA O TRANSPORTE PÚBLICO

Objetivos: Disponibilizar para toda a socie-

bradas dos passageiros com a inclusão social de

dade informações claras e detalhadas sobre os

pelo menos 10 milhões de brasileiros que dei-

sistemas de transporte público por ônibus, en-

xaram de usar o transporte público por falta de

globando a oferta e a demanda dos serviços, as

condições econômicas.

receitas auferidas e os custos envolvidos.

Esse programa benef iciará cerca de 1.700

Benef ícios: Reconstruir a conf iança da so-

municípios brasileiros que possuem transporte

ciedade nos agentes públicos e privados que

público urbano organizado, totalizando uma

atuam no setor, aumentar o conhecimento so-

população superior a 154 milhões de pessoas ou

cial sobre as características do serviço e melho-

75% da população brasileira.

rar os métodos de gestão.
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Por

André Dantas
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A INOVAÇÃO COMO
RESPOSTA PARA
OS DESAFIOS
DO SETOR
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Foto: Samuel Santos

Existe a perspectiva de que podemos usar técnicas de inovação para desenvolver pessoas,
serviços e processos voltados para uma realidade

AVANÇOS TECNOLÓGICOS
RECENTES E AS “SOLUÇÕES”
PARA A MOBILIDADE URBANA

sustentável do transporte público urbano. Essa
perspectiva decorre da observação de todo o

Nos últimos 10 anos, os avanços nas telecomu-

processo de transformação que vem ocorrendo

nicações e na capacidade de processamento e

nos últimos anos em outros setores econômicos

armazenamento de dados criaram um ambien-

e também na mobilidade urbana. Atores não

te propício ao advento de novas “soluções” para

tradicionais, como as empresas de tecnologia

a mobilidade urbana. As startups buscam criar

inovadoras ou startups, desenvolvem “soluções”

formas diferentes de atender a seus clientes,

que reinventam a forma de oferecer serviços indi-

com base no entendimento da natureza de seus

vidualizados de mobilidade e, assim, conquistam

anseios e no desenvolvimento de interfaces atra-

uma parte significativa do mercado. Diante das

tivas e eficientes. Para tanto, exploram ao máxi-

condições atuais e da constatação de que o mo-

mo a coleta e a transmissão de dados por meio

delo de negócio atual não se manterá indefini-

de smartphones conectados à internet. No caso

damente, muitas empresas operadoras de trans-

da mobilidade urbana, tais startups tornaram-

porte público já vislumbram as potencialidades

-se, rapidamente, marcas mundialmente conhe-

da inovação na superação dos desafios do setor.

cidas, porque possuem atributos diferenciados
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como forma de pagamento, disponibilidade em

“capturar” o cliente e com ele desenvolver rela-

tempo real e flexibilidade. Assim, conquistam

ções comerciais que extrapolam a realização de

clientes descontentes com os serviços prestados

uma viagem origem-destino em um modo de

por outros modos de transporte.

transporte qualquer. Objetivam, assim, inter-

Em alguns casos, essas empresas de tec-

mediar e/ou proporcionar negócios baseados

nologia se benef iciaram de lacunas regula-

no processamento do perfil do cliente – muito

tórias no que diz respeito a explorar relações

além, por exemplo, do pagamento de uma tari-

trabalhistas, tributárias e administrativas que

fa por um percurso realizado. Essa abordagem

proporcionam vantagens consideráveis em

segue aquela empregada por outros gigantes

relação aos atores tradicionais da mobilidade

da tecnologia como Google, que deixou de ser

urbana. Dessa forma, as soluções, via de regra,

uma ferramenta de busca e disponibilização

maximizam o benefício do indivíduo (cliente),

de informações pela internet para ser uma pla-

explorando intensamente todos os recursos

taforma de publicidade e relacionamento com

existentes (espaço e infraestrutura).

bilhões de clientes.

Apesar de atuarem na área de mobilidade,

Além do lucro para as empresas de tecnolo-

o modelo de negócio dessas empresas de tec-

gia, principalmente daquelas de caráter disrupti-

nologia não se resume a proporcionar o acesso

vo, o enfoque nas “soluções” de mobilidade urba-

ef iciente às atividades urbanas. Na verdade,

na voltadas para o indivíduo gera consequências

a maioria dessas startups usa o problema da

adversas e que ainda não foram totalmente com-

mobilidade urbana como um instrumento para

preendidas. No curto prazo, já se observa uma
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série de relatos sobre as ineficiências provocadas,

Como exemplo e evidência dessa situação

tais como o aumento dos congestionamentos,

preocupante, o estudo dos impactos dos servi-

acidentes e poluição. Ademais, essas “soluções”

ços de transporte por aplicativos na mobilidade

disruptivas já têm impactado negativamente no

urbana, publicado nesta edição do Anuário NTU,

enfraquecimento das redes de transporte pú-

quantif ica a perspectiva dos prejuízos sociais

blico coletivo, pois incentivam o transporte indi-

dessas “soluções”. Considerando as simulações

vidual e, consequentemente, aceleram o círculo

para várias cidades de portes diferentes e os im-

vicioso da mobilidade urbana (mais automóveis

pactos econômicos e ambientais, constatou-se

geram mais congestionamentos e aumentam

que os prejuízos variam signif icativamente à

o tempo de viagem, o que produz elevação nos

medida que há a transferência das viagens do

custos, que são repartidos com um número cada

transporte público coletivo para o transporte

vez menor de usuários do transporte coletivo e

individual por aplicativos. No caso de São Pau-

que retroalimentam o círculo com mais atrati-

lo (SP), para uma perda de 5% da demanda do

vidade para automóveis) e, assim, produzem a

transporte coletivo, haveria o impacto negativo

perspectiva de um futuro sombrio.

da ordem de R$ 5 bilhões.

Foto: Luana Lopes
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ENCARANDO O DESAFIO
E A OPORTUNIDADE

lidade dos atores tradicionais. Durante muitos
anos, apesar de todas as dificuldades, a competição pelo mercado foi acirrada, mas os atores

Tendo em vista todo o agravamento da crise da

privados (operadores dos serviços) adotaram

mobilidade com a adoção de “soluções” tecno-

mudanças pontuais que lhes permitiram a so-

lógicas que têm acentuado o papel do individual

brevivência econômica. Todavia, a situação atual

em detrimento do coletivo, surge o desaf io:

exige uma atitude mais agressiva e ambiciosa.

desenvolver novos serviços e modelos de ne-

Com a compreensão do desafio e da oportu-

gócios que, ao mesmo tempo, sejam economi-

nidade, a NTU estabeleceu o conceito do pro-

camente sustentáveis e gerem benefícios para

grama COLETIVO de inovação, que tem o pro-

a sociedade em termos de preço, qualidade e

pósito de tornar a mobilidade um propulsor

transparência. Esse desafio é significativo, pois

do desenvolvimento das pessoas nos centros

depende da capacidade de transformar a rela-

urbanos. Por meio da inovação e focado nas de-

ção cliente-prestador de serviços sem a comple-

mandas dos clientes e necessidades das pesso-

ta liberdade da regulamentação existente e ne-

as, o COLETIVO agregará os atores ligados ao

cessária, que garante a universalidade do direito

tema para criar um ecossistema que promova

de ir e vir para todos os segmentos sociais.

soluções inovadoras para o transporte público

A oportunidade é aproveitar as caracterís-

e assim se torne um hub nacional de inovação.

ticas locais, que permitem a adoção de solu-

Vislumbra-se que essa iniciativa contribuirá

ções em escala por meio de soluções criativas

para que o setor avance rumo à competitividade

e transformadoras. No processo de inovação, a

voltada para a geração de valor.

concepção de uma ideia, o desenvolvimento de

Desenvolvido sob a supervisão do Conselho

um protótipo de produto ou serviço e a aplica-

de Inovação da NTU, o conceito do COLETIVO foi

ção/validação na prática dependem fundamen-

divulgado no dia 7 de maio de 2019 em evento

talmente da base de clientes. É comum obser-

de lançamento em Brasília. Na primeira fase

var que ideias se transformam em serviços, mas

do COLETIVO, o enfoque será na formação de

que não obtêm resultados sustentáveis porque

parcerias estratégicas, na promoção de ativi-

a base de clientes para validação é reduzida. No

dades, e no fomento de relações positivas entre

caso do setor de transportes públicos, o proces-

os atores do ecossistema para a captação de

so de inovação já se inicia com uma massa de

ideias e propostas inovadoras. Neste ano, várias

usuários/clientes muito grande e conhecida.

atividades estão previstas para estabelecer o

Todavia, essa base é pouco explorada. Então,

compromisso com os atores e parceiros poten-

mesmo que um protótipo seja testado e os re-

ciais do COLETIVO. Dentre elas, destacam-se:

sultados não correspondam às expectativas, as

o 1º. Desafio do COLETIVO, para ideias e proje-

técnicas de inovação atuais indicam que rapida-

tos inovadores; o evento de Hackinnovation; a

mente deve-se aprender com os erros, modifi-

pré-incubação de ideias, talentos e startups;

car e testar novamente na base existente. Quan-

as mentorias, oficinas temáticas; os eventos de

to maior for a base de clientes/usuários, melhor

melhores práticas; e o Dia da Inovação.

serão o aprendizado e a validação de soluções
realmente inovadoras.
Obviamente, não é uma tarefa simples enfrentar o desafio de transformação da menta-

No longo prazo, o COLETIVO é um importante instrumento de transformação, baseado
na constatação de que é preciso inovar sempre
para sobreviver e até expandir os negócios.
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Por

André Dantas

Por

Filipe Leonardo Cardoso
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OS IMPACTOS
DOS SERVIÇOS DE
TRANSPORTE POR
APLICATIVOS NA
MOBILIDADE URBANA
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A mobilidade urbana e os serviços de transportes,

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

especialmente o modo individual e compartilhado, vêm se transformando completamente

A evolução tecnológica nos últimos 10 anos

nos últimos anos, seja em termos de avanços

mudou completamente a forma como en-

provenientes da tecnologia, seja em disrupção

tendemos os diversos serviços e produtos

do modelo de negócios. Essa transformação, que

considerados “tradicionais”. As mudanças

tem como base o uso de aplicativos, transcendeu

aconteceram nos diversos níveis do negócio,

o deslocamento individual e passou a impactar

desde o relacionamento com os clientes, agora

diretamente no transporte público e no conceito

entendendo os requisitos necessários para am-

de deslocamento nas cidades. Isso provocou, por-

pliar e/ou fidelizar o público-alvo, até o modo

tanto, prejuízos para o transporte público coletivo

de fornecer o serviço e/ou produto, reestrutu-

em termos de aumento de custos operacionais e,

rando completamente o modelo de negócios.

o mais importante, de redução dos passageiros e

Quando se trata de livre mercado (Business to

subsequente majoração das tarifas públicas.

Customer – B2C), essa evolução acontece natu-

Fundamentalmente, o transporte sob de-

ralmente e, muitas vezes, independentemente

manda por aplicativos gera um número adicio-

de regulação e diretrizes públicas. Entretanto,

nal de automóveis trafegando no sistema viário,

quando os novos serviços promovidos pela

o que resulta em maior nível de congestiona-

tecnologia afetam os serviços públicos ou de

mento, acidentes e emissão de poluentes. São

interesse público, tornam-se necessários a

mais veículos nas ruas, transportando de forma

avaliação e o acompanhamento detalhado dos

ineficiente, sem segurança e causando diversas

possíveis impactos e externalidades.

externalidades negativas. Este artigo tem como

Especificamente na mobilidade urbana, sur-

objetivo estimar e avaliar os impactos do trans-

giram diversos serviços compartilhados, com

porte sob demanda individual e compartilha-

sistemas de propulsão alternativos e respon-

do na mobilidade urbana. As seções a seguir

sivos à demanda, por exemplo. A priori, esses

abordam os principais conceitos, o cálculo dos

serviços surgiram com o propósito de solucionar

impactos e a discussão sobre a influência dos

problemas pontuais, apoiando-se na concepção

serviços de transporte por aplicativos.

da mobilidade sustentável.

Foto: Hellen Tôrres/NTU
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O Transporte Individual Responsivo à Demanda (transporte por aplicativos), por exemplo,

nais da frota e dos veículos, bem como falta de
conhecimento do órgão gestor e da sociedade.

que ampliou significativamente a operação de

Já para o transporte individual, destacam-se

serviços no Brasil nos últimos anos, surgiu como

duas características no transporte sob deman-

benefício para uma parcela exclusiva da popula-

da: serviço motivado apenas pelo lucro e ope-

ção, promovendo acesso a veículos individuais

ração dos veículos executada por um único

compartilhados para realizar trajetos outrora

fornecedor de serviços. Vale ressaltar que esses

feitos por veículos particulares. Entretanto, os

serviços individuais não estão sendo introdu-

primeiros estudos sobre a temática apontam

zidos como parte da mobilidade urbana, mas

que, além desse público-alvo, também houve

como serviços independentes, desconectados

transferência de passageiros de modos mais

da rede de transportes da cidade, sendo assim,

sustentáveis para o transporte por aplicativo, o

potencialmente, concorrentes aos serviços já

que acarretou diversas externalidades negativas

existentes, como no caso do transporte público,

à mobilidade urbana, inclusive às cidades.

hoje um serviço essencial às cidades.
Além dos serviços tradicionais de “táxis”,

2. O TRANSPORTE SOB DEMANDA

também se consolidaram os serviços baseados
nos conceitos de economia compartilhada

O transporte sob demanda surgiu a partir da

(ridesharing) e serviço porta-a-porta (door-to-

década de 1980 como um serviço flexível com-

-door trips), em que as viagens não possuem iti-

plementar ao transporte público convencional.

nerários nem tarifas fixas. Nesse cenário, a UBER

O transporte flexível (flexible transport services)

mantém-se líder do mercado em todo o mundo.

é definido por meio de alguns atributos especí-

Em 2015, a UBER, que surgiu em 2008, já havia

ficos variáveis: rota, veículo, agendamento das

realizado mais de 1 bilhão de viagens. Em 2016, o

viagens, passageiros e o sistema de pagamen-

serviço era ofertado em 480 cidades (70 países),

to (cobrança de tarifa).

com mais de 50 milhões de usuários ativos (13

A operação eficiente de uma frota rentável

milhões no Brasil), mais de 1,5 milhão de mo-

de veículos sob demanda gera três desaf ios

toristas, 50 mil no Brasil. Em 2019, a UBER teve

principais:

estimado o valor de mercado em US$ 70 bilhões.

i.

quais passageiros devem ser atendidos
por veículo (roteamento);

ii. a que horas cada passageiro deve ser apanhado (agendamento); e
iii. quanto de cada passageiro deve ser co-

3. O IMPACTO DO
TRANSPORTE RESPONSIVO
À DEMANDA INDIVIDUAL NO
TRANSPORTE PÚBLICO

brado (tarifa).
Conceitualmente, se concebido como parte
No transporte público, os atuais serviços

da rede de transporte das cidades, o serviço

sob demanda disponíveis (dial-a-ride services)

sob demanda poderia até ser aplicado como

visam principalmente ao nicho de transporte

sistema alimentador do transporte público e

de idosos e deficientes, núcleo rural, bem como

aumentar a capilaridade de oferta que outrora

regiões de baixa demanda. O transporte público

não era alcançada (em rotas flexíveis). Esses im-

flexível enfrenta obstáculos que incluem estru-

pactos são mais bem percebidos especialmen-

turas institucionais que não favorecem a flexi-

te nos sistemas troncais de transporte público

bilização dos serviços; ausência de políticas e re-

(corredores, BRT, metroferroviário etc.), em que

gulamento específico; barreiras econômicas de

o transporte sob demanda pode alimentar es-

financiamento de tarifas; e barreiras operacio-

ses eixos estruturais.
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Entretanto, o que se notou na atuação do
serviço de transporte sob demanda (em todo o

idêntico ao declínio nos embarques diários de
transporte público em Nova Iorque (580 mil).

mundo), principalmente quando esses serviços
fazem parte de um sistema de transportes com
dois ou mais operadores sob demanda, é que o
transporte público é impactado negativamen-

4. O TRANSPORTE PÚBLICO
COLETIVO E A MOBILIDADE
URBANA SUSTENTÁVEL

te, perdendo demanda e faturamento. Há, na
verdade, não mais uma concepção de comple-

No contexto da mobilidade urbana sustentável,

mentaridade, mas uma sobreposição de serviço

o transporte público, juntamente com o trans-

e uma disputa por usuários nos deslocamentos

porte ativo (caminhada, bicicleta etc.), é a base

mais rentáveis (curtas distâncias), comprome-

que sustenta qualquer política pública de trans-

tendo o equilíbrio econômico-f inanceiro dos

porte eficiente, tanto no que se refere aos deslo-

sistemas de transportes.

camentos dos cidadãos, quanto no que se refere

Os resultados de estudos norte-americanos

ao desenvolvimento do espaço urbano.

mostraram que as viagens diárias do transpor-

Segundo a ANTP, quase 50% de todos os des-

te coletivo podem ser comprometidas pelos

locamentos motorizados no Brasil são feitos por

baixos preços de deslocamentos provenientes

meio do transporte coletivo. São, em média, 18,3

da concorrência dos serviços sob demanda.

bilhões de viagens por ano, que garantem acesso

Logo, há troca de modo nas principais viagens

às atividades básicas como ir ao trabalho ou estu-

realizadas, especialmente nas de curtas e mé-

dar. Entretanto, quando se dá prioridade e se in-

dias distâncias.

centiva a mobilidade individual em detrimento

Ainda nesses estudos, destacam-se que os

do coletivo, surgem problemas inerentes à infra-

operadores do modo individual estão destruin-

estrutura limitada disponível nas cidades. O cres-

do o transporte público nos EUA. Quando a

cimento desordenado de serviços responsivos à

operação das empresas Uber e Lyft tomam uma

demanda agravou os problemas de mobilidade

cidade, por exemplo, o serviço sob demanda

das cidades, já que a crescente frota de automó-

(em aplicativos) diminui, em média, o número

veis torna as vias ainda mais congestionadas. O

de passageiros ferroviários em 1,29% a.a. e o

problema é potencializado quando usuários de

número de passageiros de ônibus em 1,7% a.a.

transportes mais sustentáveis, como o transporte

O efeito pode ainda ser ainda mais signif i-

coletivo, migram para o transporte individual.

cativo quando avaliado o impacto cumulativo e

A questão da mobilidade urbana e dos novos

em determinadas viagens (curtas distâncias e

serviços por demanda criou um novo desafio às

na região central das cidades). Estima-se que a

políticas ambientais e urbanas, principalmente

Uber e Lyft reduziram em 12,7% os passageiros

em um cenário de limitações das políticas públi-

de ônibus em San Francisco desde que entra-

cas de transporte coletivo. A resposta tradicio-

ram no mercado em 2010.

nal aos problemas de congestionamento, por

O impacto nas cidades vai além do sistema

meio do incentivo aos automóveis nas vias, por

de transporte público, mas atinge principal-

exemplo, estimula o uso do carro e gera novos

mente a mobilidade urbana e diversos outros

congestionamentos, alimentando um círculo

segmentos. O impacto imediato é o aumento

vicioso responsável pela degradação da quali-

signif icativo de automóveis nas ruas, o que

dade do ar, pelo aquecimento global e compro-

agrava o problema dos congestionamentos nos

metimento da qualidade de vida nas cidades

centros urbanos. Em Nova Iorque, por exemplo,

(aumento signif icativo nos níveis de ruídos,

as viagens diárias de Uber e Lyft cresceram de

aumento do tempo de viagens, degradação do

60 mil para 600 mil de 2015 a 2018. Isso é quase

espaço público, atropelamentos e estresse).

25

5. O CUSTO DOS SERVIÇOS
DE TRANSPORTE SOB
DEMANDA NAS CIDADES

sões dos sistemas de transporte público. Cada
valor apresentado na Figura 1 é o resultado da
soma de três diferentes impactos: 1) impactos
ambientais (monetização dos poluentes emiti-

Visando avaliar o impacto do transporte sob

dos), 2) impactos em saúde e segurança viária

demanda em cinco cidades brasileiras distin-

(custo com acidentes e óbitos no trânsito) e 3)

tas, a NTU estimou os custos relativos à perda

impactos econômicos (custo de oportunidade).

de demanda do transporte público para o servi-

Para uma transferência média de 3% de pas-

ço individual ou coletivo por demanda (transfe-

sageiros do transporte coletivo para o transporte

rência modal).

sob demanda, o impacto seria de aproximada-

As cidades representam não somente as es-

mente R$ 3,13 bilhões, podendo alcançar mais

pecificidades regionais de operação, mas, prin-

de R$ 5,4 bilhões, caso o número de passageiros

cipalmente, as diferentes estruturas e dimen-

perdidos seja maior (10%).

FIGURA 1
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Além do cálculo dos impactos apresenta-

maiores que os atuais, caso o impacto na de-

dos na Figura 1, estimou-se também o impacto

manda seja de 10% (Figura 2). Isso significa que

adicional viário nas cidades (aumento dos

além dos congestionamentos diários já provo-

congestionamentos pelo transporte sob de-

cados pela atual limitação viária, o impacto dos

manda), que no exemplo de São Paulo (com 3%

aplicativos individuais por demanda acarreta-

de perda de demanda do transporte coletivo)

ria congestionamentos adicionais às cidades

é da ordem de 76km (ocupando três faixas das

que podem variar, dependendo do porte da

vias nos dois sentidos). A cidade de São Paulo

cidade (frota do transporte público) e da trans-

pode alcançar congestionamentos até 254km

ferência modal provocada.

FIGURA 2

Congestionamentos adicionais pelo transporte sob demanda (em km)
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

com aquelas ofertadas pelo transporte público
(sobreposição de serviço, especialmente em

É inegável a mudança que os serviços por aplica-

linhas mais rentáveis e em regiões mais vulnerá-

tivos trouxeram nos últimos anos, independen-

veis, como no centro das cidades).

temente do setor da economia avaliado. As mu-

Essas externalidades negativas do transpor-

danças, em muitos casos, foram transformadoras

te sob demanda podem alcançar, na cidade de

e fizeram com que os atuais serviços também

São Paulo, por exemplo, o prejuízo anual de R$

se adaptassem aos novos desejos dos usuários,

3,13 bilhões. Os impactos negativos dos serviços

já que a percepção e os requisitos da população

de transportes sob demanda transcendem os

também se modificaram. No caso da mobilida-

problemas de mobilidade em si e têm reflexo

de urbana, os “antigos” serviços flexíveis foram

também na saúde pública, segurança viária,

adaptados e contaram com a introdução da tec-

economia e no aumento de poluentes locais.

nologia para ganhar escala e alcançar um maior

Essas externalidades vão de encontro a

número de clientes. Todavia, esses “novos” servi-

quaisquer boas práticas de políticas urbanas

ços (sob demanda) foram concebidos de forma

para o desenvolvimento de cidades sustentá-

desconexa às redes de transportes existentes.

veis. Entre os cenários avaliados, o prejuízo anual

Por ser uma inovação disruptiva, o trans-

às cidades pela prioridade dada aos serviços sob

porte sob demanda iniciou a operação sem

demanda por automóveis em detrimento do

regulamentação específ ica. Após o início da

transporte público coletivo pode chegar a mais

operação, o processo de regulamentação no

de R$ 5,4 bilhões/ano. Isso é especialmente

Brasil considerou apenas a cobrança de taxas

percebido quando esse serviço, por meio de

para uso do sistema viário (que pode variar de

viagens compartilhadas, disputa diretamente

1 a 7% do valor cobrado nas viagens, de acordo

com o transporte público coletivo das cidades. O

com cada cidade). Entretanto, é importante

transporte público coletivo, além de ser um direi-

ressaltar que a natureza desse tipo de serviço

to garantido pela Constituição Federal no Brasil,

é de interesse público e carece de autorização

tem um papel estruturante no funcionamento

detalhada e específ ica, principalmente, para

das cidades, que deve ser protegido e privilegiado

evitar prejuízos às cidades e minimizar os

em relação ao transporte individual motorizado

impactos negativos no pleno funcionamento

(seja compartilhado ou não) para garantia de des-

de um serviço público essencial para a mobili-

locamentos inteligentes e sustentáveis.

dade urbana e desenvolvimento das cidades: o
transporte público coletivo.

A inovação, tecnológica ou em modelo de
negócios, é uma importante e indispensável fer-

A introdução dos serviços de transporte sob

ramenta para desenvolvimento da mobilidade

demanda não solucionou (ou sequer minimi-

urbana, mas em momento algum pode-se con-

zou) os problemas de mobilidade urbana. Na

trapor aos direitos sociais dos cidadãos brasileiros.

realidade, agravou a situação, além de gerar mais

Colocar em risco os serviços de transporte público

poluição, acidentes e outras externalidades ne-

coletivo não tem apenas um impacto pontual na

gativas. Os impactos percebidos na mobilidade

mobilidade (ainda que já bem significativo), mas

são negativos em dois aspectos: 1) quando se

em toda a cidade (hoje e no futuro). A ferramenta

nota que o volume de viagens por automóveis

da inovação tem o papel fundamental de sem-

cresceu, incentivando viagens cada vez mais

pre auxiliar o coletivo como desenvolvimento

ineficientes; e 2) quando as viagens competem

perene e, sobretudo, sustentável.
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BALANÇO DOS
INVESTIMENTOS
EM MOBILIDADE
URBANA (2009-2019)1

1

Dados e informações atualizados até 31/05/2019.
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Em 2009, a NTU iniciou a coleta de dados e

questões sensíveis para a saúde da população

informações sobre os empreendimentos de

agravaram-se, principalmente a ocorrência de

mobilidade urbana em todo o país. A entidade

acidentes com elevação do número de vítimas

estruturou um processo e criou procedimentos

do trânsito e o aumento dos níveis de poluição3.

que permitem o monitoramento do cenário

A retomada dos investimentos há dez anos,

nacional dos projetos de inf raestrutura, equi-

sinalizada pela implementação da Matriz de

pamentos e insumos dos diferentes modos de

Responsabilidades da Copa do Mundo 2014,

deslocamento, desde a fase de ação preparató-

PAC 2-Mobilidade Grandes Cidades, PAC 2-Mo-

ria até o início da operação. Desde a edição do

bilidade Médias Cidades, além do fortalecimen-

Anuário NTU lançada em 2012, é publicado um

to de iniciativas municipais de financiamento,

artigo com os maiores destaques e a análise

foi aclamada por toda a sociedade. A população

do tema. Ao longo dos anos, o banco de dados

vislumbrava melhorias expressivas na mobili-

criado pela NTU tornou-se referência nacional

dade urbana, principalmente no transporte pú-

para consulta por técnicos que atuam na área

blico. Os anúncios públicos dos programas indi-

da mobilidade urbana, pesquisadores de uni-

cavam a disponibilização de um total de R$ 151,7

versidades, profissionais de órgãos públicos e

bilhões para realização de obras de mobilidade.

representantes de fornecedores.

O país teria a oportunidade de prover e melhorar

A iniciativa de criação e manutenção do ban-

a infraestrutura de transporte e a qualidade dos

co de dados sobre investimentos foi motivada

deslocamentos urbanos, ao agregar eficiência

pela interrupção por um período de mais de

operacional e sustentabilidade. Entretanto, so-

20 anos – compreendido entre a aprovação da

mente 9,4% (R$ 14,2 bilhões) dos recursos foram

Constituição Federal, em 1988, e o ano 2010 –, no

efetivados em projetos que saíram do papel e

qual as cidades brasileiras não tiveram acesso

estão em operação atualmentei.

a recursos signif icativos para implantação de

Além da questão do baixo nível de aproveita-

projetos de mobilidade. A ausência de recursos

mento dos recursos disponibilizados, a análise

para financiamento de obras foi determinante

dos anos recentes também expõe duas situa-

para a precarização do transporte público e

ções preocupantes para o futuro da mobilidade

a motorização das cidades2. Como resultado,

urbana: a paralisação da evolução dos projetos

2

No período de 1994 até 2017, o transporte público por ônibus teve uma redução de 50,3% da demanda de passageiros equivalen-

tes transportados (NTU, 2019).
Dados do Denatran (2019) revelam que a frota de automóveis aumentou 175% desde o ano 2000, passando de 20 milhões para 55
milhões de unidades nos dias atuais. No mesmo período, a frota de motocicletas passou de 6 milhões para aproximadamente 27 milhões, representando um acréscimo superior a 570%.
3

De 2010 a 2015, o número de mortes em decorrência de acidentes de trânsito no Brasil, que vinha aumentando constantemente

desde 2000, se manteve entre o valor absoluto máximo de 44.812 em 2012 e o mínimo de 38.615 em 2015 (DATASUS/SIM, 2015). De acordo com dados divulgados pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), o Brasil é o quarto país que mais mata no trânsito;
nos últimos 20 anos, morreram mais de 662 mil pessoas em acidentes desse tipo, que representam um custo anual de R$ 56 bilhões.
Em relação à emissão de poluentes, um estudo do Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA) revela que os carros, responsáveis
pelo transporte de 30% das pessoas, emitem 71% dos gases poluentes decorrentes de todos os modos de transporte nas cidades.
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que foram apresentados e a inexistência de pro-

a evolução do total de projetos ativos nas cidades

gramas de f inanciamento com recursos rele-

brasileiras no período de 2017 até 2019 é pouco

vantes . A falta de programas de financiamento

signif icante. Atualmente existem 706 empre-

foi provocada pela descontinuidade das iniciati-

endimentos de mobilidade urbana ativos, uma

vas citadas e pela não implementação de novas

elevação de 12% em relação ao ano de 2017 (632)

ofertas de custeio de projetos4.

e de 3% comparativamente com 2018 (691). Após

ii

O estancamento dos projetos também é con-

um crescimento acelerado até 2017, desde então

firmado pelo monitoramento feito pela NTU em

o ritmo de elaboração e operacionalização de

seu banco de dados. Os resultados apontam que

projetos reduziu-se fortemente (Figura 1).

FIGURA 1

Empreendimentos de mobilidade urbana: projetos ativos (2017-2019)
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Fonte: Governo Federal (Ministérios gestores dos programas de financiamento) e Mídia.

4

A Lei Orçamentária Anual (LOA n° 13.808/2019) aprovou o Orçamento Geral da União para o ano de 2019 da ordem de R$ 3,38

trilhões, dos quais somente R$ 707 milhões foram destinados ao transporte público coletivo, incluindo ônibus e modais metroferroviários. Os dados estão divulgados no site do Governo Federal e foram confirmados pela Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana
(Semob) após consulta da NTU.
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Outro fato lamentável é que entre os projetos

Dentre os empreendimentos em operação,

ativos verif icados em 2019, menos da metade

destacam-se aqueles para priorização do trans-

(42%) iniciou sua operação, de modo que aten-

porte público por ônibus. Juntos, sistemas BRT,

desse à população usuária e gerar benef ícios

corredores e faixas exclusivas representam

para a sociedade. Uma outra parcela, que repre-

55,0% do total dos projetos em operação. Ao

senta 19% do total, está com as obras em anda-

longo de uma década de monitoramento dos

mento; e 39% encontram-se nas fases iniciais, até

dados, os projetos que visam à priorização dos

mesmo de ação preparatória para detalhamen-

modos de transporte coletivo por ônibus sem-

to dos projetos básicos e executivos (Figura 2) .

pre sobressaíramiii.

5

FIGURA 2

Empreendimentos de mobilidade urbana: status atual (2019)
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5

É preciso registrar que algumas cidades começam a retomar os projetos de priorização do transporte coletivo. Aracaju (SE), Be-

lém (PA), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e São Paulo (SP) são bons exemplos. Mais informações sobre o que essas cidades estão
promovendo podem ser consultadas na edição nº 38 da Revista NTUrbano.
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A evolução dos empreendimentos em re-

ção pelos usuários (Figura 3). Essa situação

lação ao status também é mínima. Os dados

indica que, apesar do baixo crescimento

revelam que no ciclo 2018-2019 somente três

do número total, não está havendo nem

projetos iniciaram operação, considerando

mesmo uma evolução dos projetos em

todos os modais. Desde 2017 foram apenas 11

andamento para finalização das obras e

empreendimentos disponibilizados para utiliza-

início de operação.

FIGURA 3

Empreendimentos de mobilidade urbana: histórico
das intervenções operacionalizadas (2009-2019)
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Consequentemente, o montante de recur-

da quilometragem das obras de priorização do

sos devidamente aproveitados, ou seja, desti-

transporte público (Figura 5) . Os projetos que

nados às intervenções já operacionalizadas, en-

entraram em operação no último ano foram um

contra-se estagnado (Figura 4). Essa paralisação

sistema BRT e uma faixa exclusiva em Niterói

também é verif icada ao se avaliar a evolução

(RJ) e outra faixa exclusiva em Curitiba (PR).

FIGURA 4

Empreendimentos de mobilidade urbana: histórico dos
investimentos em intervenções operacionalizadas (2009-2019)
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Particularmente em relação aos projetos de

serem projetos ligados a obras de rápida execu-

priorização do transporte público por ônibus, ca-

ção, os dados do monitoramento revelam que

racterizados pela necessidade de baixa interven-

a situação atual é extremamente preocupante.

ção urbana em termos de exigência de grandes

Existe hoje um total de 248 empreendimentos já

desapropriações, menor demanda de recursos

iniciados, entre sistemas BRT, corredores e faixas

comparativamente com os outros modos (prin-

exclusivas ainda não operacionalizados. Como

cipalmente metrô, VLT e monotrilhos), além de

demonstrado na Figura 6, são projetos travados6.

Empreendimentos de priorização do transporte público

FIGURA 6

por ônibus: situação atual dos projetos travados (2019)
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6

Somente R$ 348 milhões foram destinados pela Lei Orçamentária Anual (LOA n° 13.808/2019) para a implantação de empreendi-

mentos de transporte público coletivo, ou seja, 0,01% do orçamento total.
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Juntos, esses empreendimentos somam

pios com população acima de 250 mil habitantes,

2.743,2 quilômetros7 com potencial para estar

a um custo total de R$ 18,7 bilhões, resultaria em

em operação em 75 cidades do país, atendendo

benefícios anuais estimados em R$ 11,5 bilhões,

diariamente a milhões de brasileiros nos deslo-

por meio dos seguintes benefícios geradosiv:

camentos diários. A reativação desses empre-

•

camente no que é pertinente ao detalhamento

Aumento da velocidade operacional dos
ônibus;

endimentos, no sentido de qualificá-los tecni•

Ganho de tempo para os usuários de
transporte coletivo;

de projetos básicos e executivos para torná-los
exequíveis, além da obtenção e destinação de

•

Redução do consumo de diesel;

recursos para a realização das obras e o início

•

Redução da poluição atrelada à redução
do consumo de diesel;

das operações, é fundamental para os usuários
do sistema de mobilidade e toda a sociedade.

•

bus; e

A operacionalização desses projetos representa um conjunto de ações com potencial para

Redução do custo operacional dos ôni-

•

Migração de demanda dos automóveis
para os ônibus.

resultar, de modo decisivo, em uma melhor organização do trânsito, na redução do número de acidentes com mortos e feridos, como também da
emissão de poluentes e de doenças respiratórias.

Aceitar o cenário atual de completa paralisação dos projetos é uma decisão que permitirá

Em sintonia com esse propósito, o ‘Programa

um regresso a um passado não tão distante, no

Emergencial de Qualificação da Infraestrutura

qual a sociedade conviveu com a ausência de

para o Transporte Público Urbano por Ônibus’ é

investimentos por um longo período e, por isso,

um excelente exemplo dos benefícios que a priori-

as pessoas foram submetidas às consequências

zação do transporte coletivo pode proporcionar. A

negativas provocadas por um baixo nível de

iniciativa é proposta pela Associação Nacional dos

serviço. Em contraposição, temos uma base de

Transportes Públicos (ANTP), em parceria com a

projetos que representa a possibilidade de dar

Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), o Fórum Na-

um salto de qualidade dos serviços e, como des-

cional de Secretários e Dirigentes Públicos da Mo-

monstrado anteriormente, colher resultados

bilidade Urbana e a NTU. No trabalho foi demons-

bastante signif icativos para todos ao melho-

trado que a implantação de 8.899km de sistemas

rarmos a qualidade de vida nas cidades. Cabe à

BRT, corredores e faixas exclusivas em 111 municí-

sociedade brasileira escolher.

7

Do total de 248 sistemas BRT, corredores e faixas exclusivas, só foi possível obter a informação sobre a extensão prevista de 145

empreendimentos até a data de atualização dos dados para este artigo. Os demais não divulgaram essa informação. Ou seja, o potencial de quilometragem a ser operacionalizada pode ser ainda maior.

i - Outras informações podem ser consultadas no Anuário NTU 2016-2017 (2017).
ii - A Revista NTUrbano esmiúça, na sua edição 37, toda a Lei Orçamentária Anual (LOA nº 13.808/2019) na reportagem ‘Só 0,01% do
orçamento federal para o transporte coletivo urbano’. As informações apresentadas revelam que os recursos destinados ao financiamento de projetos ligados à mobilidade coletiva em 2019 são escassos.
iii - A evolução dos projetos de priorização do transporte público por ônibus pode ser consultada nas edições anteriores do Anuário
NTU: 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017.
iv - O programa e as estimativas dos benefícios estão detalhados na publicação ‘Construindo hoje o amanhã’ (ANTP, 2019).
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1. INTRODUÇÃO

2. OS INDICADORES

Esta seção é publicada desde 1994 e reúne os

São analisados 11 indicadores de 3 áreas funda-

principais indicadores do transporte público

mentais para a compreensão do setor de trans-

por ônibus de nove capitais brasileiras: Belo Ho-

porte público por ônibus:

rizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Porto Alegre-RS, Recife-PE, Rio de Janeiro-

OPERACIONAL

-RJ, Salvador-BA e São Paulo-SP.

•

Demanda de passageiros equivalentes
transportados;

As cidades selecionadas para este estudo
são pouco representativas numericamente no

•

Quilometragem produzida;

universo de 2.901 municípios brasileiros que são

•

Índice de passageiros equivalentes por
quilômetro; e

atendidos por sistemas organizados de transporte público por ônibus (IBGE, 2017). Entretan-

•

Número de passageiros equivalentes
transportados por veículo por dia.

to, juntos, os nove sistemas equivalem a 32,5% da
frota total de ônibus urbanos e 34,1% da demanda de passageiros que se deslocam diariamente

INSUMOS

em todo o país (NTU, 2019). Evidentemente, a

•

Índice de frota total;

concentração da população urbana em um pe-

•

Idade média da frota; e

queno número de cidades está refletida na ofer-

•

Venda de ônibus e micro-ônibus.

ta de transporte no território nacional.
Com base nesses dados realiza-se o diag-

CUSTOS

nóstico amplo e atual do setor. Com o passar

•

Salários dos motoristas;

dos anos, também se tornou possível analisar

•

Preço médio do óleo diesel;

comportamentos e tendências dos indicadores,

•

Custo por quilômetro; e

uma vez que a série histórica possui quase três

•

Tarifa média ponderada.

décadas. Também é objetivo a viabilização de
estudos técnicos, disseminação e fomento do

2.1. INDICADORES OPERACIONAIS

conhecimento de aspectos estratégicos para a
mobilidade urbana, por parte da NTU e de ou-

2.1.1. PASSAGEIROS EQUIVALENTES

tras instituições que atuam em prol da mobilidade urbana coletiva.

Os dados de abril e outubro revelam uma esta-

As próximas seções dedicam-se à apresen-

bilidade da demanda transportada de usuários

tação dos indicadores, ao registro dos mais

pagantes em 2018 na comparação com 2017.

relevantes pontos extraídos das análises, ao

Entretanto, esse comportamento da demanda

apontamento das conclusões e, por f im, aos

não indica a interrupção da queda observada

agradecimentos àqueles que com seu trabalho

nos últimos 25 anos; também não representa o

tornaram a elaboração desta seção possível.

início de uma fase de crescimento1. Cabe aqui

1

A estabilidade da demanda verificada em 2018 também está relacionada com a quantidade de dias úteis dos períodos analisados.

Em 2017 foram registrados quatro feriados nacionais nos meses de abril e outubro, além de um dia de paralisação nacional contra a
Reforma Trabalhista, todos próximos aos finais de semana. Feriados prolongados impactam na demanda do transporte público. Em
abril e outubro de 2018 somente um feriado nacional foi observado em dia útil.
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registrar que no período 1994-2012 a redução de

2019 para o mesmo grupo de cidade ratifica essa

demanda foi de 24,4%, e entre 2013 e 2017 essa

constatação, pois indica que houve uma redu-

diminuição foi ainda maior, da ordem de 25,9%.

ção de 4,3% na comparação com o mês de abril

Nesse sentido, a análise da demanda de passageiros pagantes transportados em abril de

de 2018. A Figura 1 apresenta os dados de demanda para o período 2013-2019.

Evolução dos passageiros equivalentes transportados

FIGURA 1

por mês no sistema de ônibus urbano (2013-2019)
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2.1.2. QUILOMETRAGEM PRODUZIDA

mico-financeiro dos sistemas, por causa das reduções acentuadas e frequentes dos passageiros

O nível de oferta apresentou pequena oscilação no

equivalentes, em 2018 a quilometragem produzi-

último ano em relação a 2017. É possível verificar na

da foi praticamente mantida no mesmo nível do

Figura 2 que após três anos de adequação da oferta

ano anterior, situação possível principalmente pela

para auxiliar na manutenção do equilíbrio econô-

racionalização das redes de transporte.

FIGURA 2

Evolução da quilometragem produzida mensal
no sistema de ônibus urbano (2013-2018)

250,0

238,7

240,0

234,0

230,0

226,5
222,4
219,4

220,0

215,7
209,9

210,0

207,8
200,9

Quilometragem produzida mensal (em milhões)

200,0

195,4

189,4

190,0

187,4

180,0

170,0

160,0

150,0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ano

Abril

Outubro

(Belo Horizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Porto Alegre-RS, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA e São Paulo-SP)

43

Histórico da quilometragem produzida
Historicamente esse indicador revela que existe um comprometimento com a manutenção do nível de
oferta para atendimento dos usuários. Mesmo com dois períodos de acentuada diminuição de demanda, um
entre 1994 e 2003, outro compreendido entre 2013 e 2017, a oferta do serviço, em momento algum, foi comprometida nos mesmos níveis de perda da demanda.
Essa situação decorre do fato de que a busca pela quantidade e horários de viagens por parte dos clientes
não se altera proporcionalmente com a redução da demanda. Por isso, as iniciativas de adequação da oferta
promovidas pelas empresas operadoras, com anuência dos poderes públicos, foram adotadas com foco
no investimento em tecnologia, formação de equipes de planejamento e treinamento dos colaboradores,
especialmente para a racionalização das redes de transporte, permitindo uma nova configuração das linhas
e novas propostas de programação dos horários das viagens.

2.1.3. ÍNDICE DE PASSAGEIROS
EQUIVALENTES POR QUILÔMETRO (IPKe)

de ambos os anos. O resultado é fruto da estabilidade da demanda e pequena adequação
da oferta do serviço no período. Mesmo com

O principal indicador de produtividade do setor

a elevação do IPKe, o índice médio é o terceiro

aumentou 5,7% de 2017 para 2018, quando se

menor em uma série histórica de 25 anos, como

analisa a média dos meses de abril e outubro

revelado na Figura 3.

Evolução do índice de passageiros equivalentes por

Índice de passageiros equivalentes por quilômetro-IPKe (unid.)

FIGURA 3
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Custo por Km,
IPKe e tarifa

TARIFA =

2.1.4. PASSAGEIROS EQUIVALENTES
TRANSPORTADOS POR
VEÍCULO POR DIA

CUSTO/Km
IPKe

O IPKe tem relação com o valor das tarifas, como está

Esse indicador tem comportamento

ilustrado na fórmula. A redução do indicador de pro-

bastante semelhante ao número de pas-

dutividade provoca o aumento das tarifas.

sageiros equivalentes e ao IPKe. Em todos
eles é possível identificar quatro momen-

Contudo, o cenário atual da maior parte dos muni-

tos na série histórica:

cípios brasileiros atendidos por transporte público por
ônibus é ainda mais desafiador, pois é caracterizado

•

por custos crescentes dos principais insumos, exigin-

1994 até 2001: queda acentuada da
produtividade;

do reajustes tarifários mais significativos.

•

2002-2012: estagnação;

•

2013-2017: retomada da forte redu-

Após um período de quatro anos marcados pela re-

ção; e

dução forte de 12,6% do IPKe entre 2013 e 2017, em 2018

•

2018: estabilização do indicador.

o indicador retornou ao mesmo patamar de 2004, ano
no qual foi interrompida uma drástica queda de 35,3%

No caso dos passageiros equivalentes

constatada desde 1994. Observe-se que nunca houve

transportados por veículo por dia houve

a retomada da produtividade do setor aos níveis regis-

um aumento de 3,2% em relação a 2017

trados na segunda metade da década de 1990.

(Figura 4).

Evolução dos passageiros equivalentes transportados por

FIGURA 4

Passageiros equivalentes transportados
por veículo por dia (unid.)
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Em 2018 os indicadores “demanda de passageiros

2.2. INDICADORES SOBRE INSUMOS

transportados”, “índice de passageiros equivalentes
por quilômetro” e “passageiros equivalentes trans-

2.2.1. ÍNDICE DE FROTA TOTAL

portados por veículo por dia” apresentaram estabilidade. Infelizmente, não houve melhorias impulsio-

Após considerável redução no índice de fro-

nadas por investimentos em infraestrutura voltada

ta total em 2017 (6,7%), o último ciclo anual

para o transporte coletivo por parte do poder público,

foi marcado pela manutenção da f rota de

ou mesmo com a adoção de medidas para restringir

ônibus urbanos no mesmo nível. Não existiu

a circulação de veículos individuais motorizados.

variação relevante em 2018 (Figura 5).
Nos últimos anos o investimento em novos projetos de infraestrutura de mobilidade

E os investimentos em
sistemas BRT, corredores de
ônibus e faixas exclusivas?

urbana por parte dos municípios, estados e

Monitoramento diário da NTU (2019) revela que em

dores de ônibus e faixas exclusivas, mesmo

2019 somente três projetos de priorização do trans-

estas últimas sendo consideradas projetos

porte público iniciaram operação no Brasil, um

caracterizados pelo baixo custo de implanta-

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

ção. Caso houvesse mais projetos dessa na-

e outra Faixa Exclusiva em Curitiba (PR). Na seção

tureza, os operadores poderiam ter realizado

deste anuário que trata do balanço dos investimen-

mais investimentos na aquisição de veículos

tos, é possível conferir o detalhamento da evolução

específ icos para a circulação e potenciali-

dos empreendimentos em mobilidade urbana.

zado a operação em vias prioritárias para o

União foi baixíssimo. Não há recursos para
construção de novos sistemas BRT, corre-

transporte público por ônibus.

FIGURA 5

Índice de frota total do sistema de ônibus urbano (2013-2018)
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2.2.2. IDADE MÉDIA DA FROTA

Destaca-se o fato de que no último ano foi atingida a
maior idade média de toda a série histórica retratada na

A idade média da frota de ônibus em

Figura 6, superior aos picos atingidos após a crise econômi-

2018 foi de 5 anos e 10 meses, quatro

ca nacional enfrentada na segunda metade da década de

meses maior em relação a 2017.

1990. Desde 2011, a frota envelheceu 1 ano e 7 meses.

FIGURA 6

Evolução da idade média da frota do sistema de ônibus urbano (1995-2018)
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Programas de financiamento da frota de ônibus
Atualmente, não existem programas de financiamento de frota de ônibus para o transporte público coletivo
com condições adequadas que permitam aos operadores fazer aquisições de um grande número de veículos.
O REFROTA, por exemplo, operado com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por
meio do Pró-Transporte da Caixa Econômica Federal (CEF), não possui regras de análise de crédito compatíveis com as características e modelos de negócio das operadoras de transporte público. A existência de
programas de financiamento de frota é determinante para a retomada do investimento para aquisição de
novos ônibus e, consequentemente, redução da idade média.
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2.2.3. VENDA DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS NO MERCADO INTERNO

urbano e micro-ônibus foi resultado dos investimentos realizados pelas operadoras, apesar
do complicado momento econômico. Para os

O mercado de ônibus apresentou recuperação

ônibus do tipo urbano, o acréscimo das vendas

das vendas ao longo do ano de 2018. Há dois anos

em relação ao ano de 2017 foi de 38,3%, e para os

as vendas registraram o pior desempenho dos

micros o aumento foi ainda maior, de 61,5%. No

últimos 14 da série de dados coletados (Figura 7).

geral, as vendas evoluíram 44,8%, o que resultou

O aumento da comercialização dos veículos tipo

no melhor ano entre os quatro últimos.

FIGURA 7
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2.3. INDICADORES DE CUSTOS2

Após um curto período de desvalorização, houve o crescimento da remuneração da mão de obra,

2.3.1. SALÁRIO MÉDIO MENSAL
DOS MOTORISTAS

como ilustrado na Figura 8. Desde 2003 não houve
oscilações signif icativas nos valores médios dos
salários dos motoristas nas capitais brasileiras em

Em 2018 o salário médio mensal dos moto-

valores constantes, mas é possível observar que, a

ristas foi de R$ 2.143,91, o que representa um

partir de 2008, existe uma tendência de crescimen-

aumento de 4,7% em relação a 2017. Compa-

to dos salários. Apesar do enfrentamento de duas

rativamente com o Índice Nacional de Preços

grandes crises econômicas nesse período, o setor

ao Consumidor Amplo-IPCA (IBGE), que é o

manteve-se comprometido com a justa remune-

índice de inflação oficial utilizado pelo Banco

ração da mão de obra de acordo com os níveis de

Central do Brasil, os salários dos motoristas

reajustes definidos nas convenções coletivas, ga-

tiveram reajuste médio 1,2 ponto superior. No

rantindo aumentos reais acima do índice inflacio-

mesmo período, a variação acumulada do

nário e, consequentemente, aumento do poder de

IPCA foi de 3,75%.

compra dos trabalhadores do setor.

Evolução do salário médio mensal dos motoristas do

FIGURA 8

sistema de ônibus urbano (1994-2018)/Capitais brasileiras
Em R$ constantes pelo IGP-DI – Dezembro/2018.
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2

Todos os indicadores relacionados com os custos do setor apresentados neste artigo têm todos os valores corrigidos de acordo

com o Índice Geral de Preços/Disponibilidade Interna (IGP-DI).
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A representatividade do valor
da mão de obra nas tarifas

do transporte público por ônibus. Por isso

Estudo da NTU (2017) aponta que somente o

maior no custo total da mão de obra.

os salários dos motoristas têm impacto

custo da mão de obra representa cerca de 50%

Levantamento da NTU (2019) com-

do valor total das tarifas. Nesse item de custo

prova que em um período de 24 anos, en-

são considerados, além dos salários dos moto-

tre 1995 e 2019, a variação acumulada dos

ristas, a remuneração de cobradores, fiscais e

salários dos motoristas foi 146,1% superior

despachantes, os encargos sociais e os benefí-

ao IPCA do mesmo período (veja gráfico

cios definidos nos acordos coletivos firmados

abaixo). Isso revela que tradicionalmente

com os rodoviários. Entretanto, é importante

os reajustes salariais garantiram à mão

destacar que a classe dos motoristas é a mais

de obra ganhos reais acima da inflação.

numerosa e possui os salários mais altos entre

Os dados de variação de custo utilizados

os integrantes desse grupo de trabalhadores

têm como fonte o IBGE.

Salário dos motoristas x IPCA (1995-2019)
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2.3.2. PREÇO DO LITRO DO ÓLEO DIESEL

grandes consumidores, que é a categoria na
qual se enquadram as empresas operadoras de

No último ano o comportamento do preço do

transporte público por ônibus, ficou 9,2% maior

óleo diesel seguiu a tendência verificada desde

em 2018 nas nove capitais analisadas.

2012. O custo do segundo insumo mais repre-

De acordo com a Figura 9, nota-se que o custo

sentativo do setor, responsável por 22% do custo

desse insumo essencial para a operação das em-

total de acordo com dados da NTU (2017), au-

presas poderá ultrapassar o valor mais elevado já

mentou pela quinta vez nos últimos seis anos.

verificado ao longo de toda a série histórica, regis-

Com base nos valores médios dos meses de abril

trado no ano de 2006, caso seja mantida a atual

e outubro, o preço do litro do óleo diesel para

política de preços dos combustíveis do país.

FIGURA 9

Evolução do preço médio do óleo diesel para grandes
consumidores do sistema de ônibus urbano (1994-2018)
Em R$ constantes pelo IGP-DI – Dezembro/2018
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O impacto do custo do
combustível nas tarifas

pelo Governo Federal permite que o preço da

A comparação entre as variações acumula-

dades e em percentuais inferiores às situações

das do IPCA com os preços do óleo diesel e da

verificadas para o óleo diesel.

gasolina seja reajustado em menos oportuni-

gasolina revela uma incompatibilidade entre

Isso é comprovado por dados compila-

as diretrizes das políticas nacionais econômica

dos pela NTU (2019) que revelam que em um

e de mobilidade urbana. Esta última tem como

período de 20 anos (1999-2019) a variação

principal diretriz dar prioridade ao transporte

acumulada do preço do óleo diesel foi 205%

público em detrimento dos meios de desloca-

superior à variação do custo da gasolina. Os

mentos individuais motorizados. Contudo, a

dados de variação de custo utilizados têm

política econômica adotada ao longo dos anos

como fonte o IBGE.
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2.3.3. CUSTO POR QUILÔMETRO

radoras com o objetivo de aumentar a eficiência
do setor para resistir à intensa queda de deman-

A variação do custo por quilômetro do setor

da do mesmo momento da série histórica.

mostrou-se distinta nos meses avaliados na
comparação entre os anos de 2017 e 2018. Em
abril houve um aumento da ordem de 3,8%,

Mão de obra e óleo diesel

uma situação oposta à do mês de outubro, que

Somente as variações de 4,7% e 9,2% dos

apresentou uma pequena redução de 2,4%.

salários de motoristas e do preço do litro do

A Figura 10 demonstra que o custo por quilô-

óleo diesel, respectivamente, deveriam ter

metro tem se mantido em uma faixa que varia

provocado um impacto médio no custo por

de R$ 6,40 e R$ 7,31 desde o ano de 2003, mo-

quilômetro da ordem de 5,6%, por causa da

mento no qual se interrompeu uma forte queda

representatividade de ambos os insumos

iniciada em 1998. Esse período foi marcado por

no custo total do sistema, que são de 50% e

uma série de investimentos em ajustes opera-

22%, respectivamente.

cionais e tecnologia por parte das empresas ope-

Evolução do custo ponderado por quilômetro

FIGURA 10

do sistema de ônibus urbano (1994-2018)
Em R$ constantes pelo IGP-DI – Dezembro/2018.
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2.3.4. TARIFA MÉDIA PONDERADA

o impacto do custo do transporte público
por ônibus na renda mensal familiar dos

A tarifa média ponderada registrada em dezem-

usuários não aumentou. A manutenção

bro de 2018 foi de R$ 3,99 (Figura 11). Em dezem-

do valor das tarifas durante todo o período

bro de 2017 esse valor ficou em R$ 4,02. Isso de-

de um ano é determinante para a preser-

monstra que não houve alteração significativa e

vação da renda dos trabalhadores.

FIGURA 11

Evolução da tarifa média ponderada pelo volume de
passageiros equivalentes transportados (1994-2018)
Em R$ constantes pelo IGP-DI – Dezembro/2018.
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3. CONCLUSÕES

transporte coletivos devem receber tratamento
prioritário em detrimento das soluções individu-

A análise dos indicadores permite apontar que o

ais e motorizadas de deslocamento.

ano de 2018 não pode ser considerado o início da
recuperação do setor de transporte público por

4. AGRADECIMENTOS

ônibus. Ainda são necessários avanços em frentes imprescindíveis para a melhoria da qualidade

A elaboração deste artigo com a apresentação

do serviço, com destaque para investimentos

de todos os resultados obtidos somente foi pos-

significativos em infraestrutura e adoção de me-

sível pela contribuição da Rede de Contatos Téc-

didas de planejamento, operação e fiscalização

nicos da NTU, que reúne os principais técnicos

que garantam prioridade ao transporte coletivo.

de transporte público por ônibus e mobilidade

Essas iniciativas devem ser promovidas de

urbana do Brasil. Diariamente, esse grupo de

maneira constante nas cidades brasileiras, como

profissionais coleta, realiza o tratamento, regis-

um instrumento de política pública para o setor

tra e disponibiliza para a NTU as principais infor-

de transporte imprescindível para a efetivação

mações e dados do setor. Por tudo isso, aprovei-

da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei

tamos a oportunidade para agradecê-los pela

nº 12.587/2012), que determina que os modos de

parceria ao longo dos anos.
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Entre junho de 2018 e maio de 2019, a NTU esteve

continuidade, a universalidade e a modicidade

empenhada no acompanhamento de 13 altera-

tarifária do serviço, bem como o incentivo à uti-

ções em normais legais afetas ao transporte pú-

lização de créditos eletrônicos tarifários, ou seja,

blico coletivo urbano de passageiros, bem como

sistema de bilhetagem eletrônica no transporte

de 12 decisões judiciais e quatro fatos ocorridos

público coletivo de passageiros.

no Congresso Nacional que abordaram desde
projetos de lei aprovados até a realização de audiências públicas.
Além disso, a Associação lançou uma publi-

1.3 DECRETO PRESIDENCIAL
ATUALIZA VALORES DAS
MODALIDADES DE LICITAÇÃO

cação própria, outra em parceria, e sete campanhas temáticas; também organizou e/ou partici-

Ainda em junho de 2018, foi editado o Decreto nº

pou de dez eventos setoriais.

9.412, fixando novos valores para a contratação,

BALANÇO JURÍDICO
1. LEGISLAÇÃO
1.1 LEI OBRIGA DIVULGAÇÃO ONLINE
DE TARIFAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

via licitação pública, de obras e serviços a cargo
da administração pública.

1.4 SUBVENÇÃO ECONÔMICA DO
ÓLEO DIESEL É REGULAMENTADA
Em agosto de 2018, foi editado o Decreto nº
9.454, que regulamenta a concessão de subven-

No mês de junho de 2018, foi publicada a Lei n°

ção econômica à comercialização de óleo diesel

13.673/2018, que alterou a Lei das Concessões

rodoviário, conforme previsto na MP nº 847/2018,

(Lei 8.987/95) exigindo a divulgação, no site de

garantindo que o subsídio valeria até 31 de de-

cada concessionária de serviços públicos, de

zembro de 2018.

tabela com o valor das tarifas praticadas e a evolução das revisões ou reajustes realizados nos
últimos cinco anos. Essa obrigatoriedade atinge
todas as prestadoras de serviços públicos, in-

1.5 PRORROGADO ESOCIAL PARA
EMPRESAS COM FATURAMENTO
DE ATÉ R$ 78 MILHÕES

clusive as empresas operadoras de transporte
público coletivo de passageiros.

Em agosto de 2018, foi editada a Resolução nº
04/2018, do Comitê Diretivo do eSocial, am-

1.2 ALTERAÇÕES NA LEI DE MOBILIDADE
URBANA GARANTEM SUSTENTABILIDADE
ECONÔMICA DO TRANSPORTE
PÚBLICO COLETIVO E INCENTIVAM
A BILHETAGEM ELETRÔNICA

pliando o prazo da primeira fase de implantação do programa para empresas com o faturamento inferior a R$ 78 milhões, que terminaria
em agosto. Com a mudança, a segunda fase,
que se iniciaria em setembro, passou para 10 de
outubro de 2018.

Em junho de 2018 , foi publicada a Lei n°
1.3683/2018, que alterou o Estatuto da Metrópole
(Lei nº 13.089/2015) e a Lei de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012). Pela nova lei, foi incluída

1.6 MINISTÉRIO DO TRABALHO AUTORIZA
A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE
CRÉDITO PELO PRÓ-TRANSPORTE

como diretriz da Política Nacional de Mobilidade
Urbana a garantia de sustentabilidade econô-

Em setembro de 2018, o Ministério do Trabalho

mica das redes de transporte público coletivo

publicou Resolução nº 898, do Conselho Curador

de passageiros, de modo que se preservassem a

do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CC-
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FGTS), que autoriza a contratação de operações

Em dezembro de 2018, o Ministério do Tra-

de crédito no âmbito dos programas Pró-Trans-

balho editou a Portaria nº 1.031, alterando a

porte, Pró-Moradia e Saneamento para Todos,

Norma Regulamentadora nº 7, relativa ao

para a conclusão de empreendimentos financia-

Programa de Controle Médico de Saúde Ocu-

dos com recursos de transferências obrigatórias

pacional (PCMSO), com relação ao prazo de

contratados até 30 de junho de 2017.

validade dos exames médicos ocupacionais
que podem ser usados para efeito de exame

1.7 MINISTÉRIO DAS CIDADES
REGULAMENTA A EXPEDIÇÃO DO CRLVE

médico demissional. No transporte público
coletivo de passageiros, os exames médicos
ocupacionais passam a ter validade de 90 dias.

Em setembro de 2018, foi publicada a Portaria nº
573 do Ministério das Cidades regulamentando
a expedição da Certificação de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônica.

1.8 LEI DE DESBUROCRATIZAÇÃO
DISPENSA RECONHECIMENTO DE FIRMA
E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO

1.11 ATRIBUIÇÕES DE MOBILIDADE
URBANA PASSAM A FAZER
PARTE DO MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Em janeiro de 2019, foi editada a Medida Provisória 870, estabelecendo a organização básica dos órgãos da Presidência da República

Em outubro de 2018, foi publicada a Lei nº

e dos Ministérios. Atribuições que antes eram

13.726/2018, que determina o fim da obrigação

do Ministério das Cidades, tais como a política

do reconhecimento de f irma, dispensa a au-

de desenvolvimento urbano, a política nacio-

tenticação de cópias e elimina a exigência de

nal de mobilidade urbana e outros, passaram

apresentação de determinados documentos

a ser de responsabilidade do Ministério do

pessoais no trato com órgãos públicos.

Desenvolvimento Regional.

1.9 ADIAMENTO DE PRAZO PARA
A GUIA DO FGTS NO ESOCIAL

1.12 RECEITA FEDERAL REGULAMENTA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE MOTORISTA
DE TRANSPORTE REMUNERADO
INDIVIDUAL POR APLICATIVOS

Em outubro de 2018, a Caixa Econômica Federal editou a Circular nº 832, que dispõe sobre os
procedimentos pertinentes à geração e arreca-

Também em janeiro de 2019, a Receita Fe-

dação da guia de recolhimento mensal e resci-

deral do Brasil (RFB) editou a Instrução Nor-

sório do FGTS relativa ao período de adaptação

mativa nº 1.867, alterando a IN nº 971/2009,

à obrigatoriedade de prestação de informações

que trata da tributação previdenciária e de

pelo eSocial.

arrecadação das contribuições sociais des-

A nova guia de recolhimento do FGTS, que se

tinadas à Previdência. Entre as alterações

chamará Guia de Recolhimento do FGTS (GRF-

contidas no ato normativo, está a obrigato-

GTS), será encaminhada via eSocial em substi-

riedade do recolhimento da contribuição

tuição à GRF e à GRRF e passou a ser exigível a

social por parte de motoristas de serviços de

partir da competência fevereiro/2019.

transporte privado individual de passageiros
por aplicativos, na qualidade de contribuinte

1.10 MINISTÉRIO DO TRABALHO
ALTERA PRAZO DE VALIDADE DOS
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS

individual (artigo 9°, inciso XXXVIII), visando
atender à exigência contida no artigo 11-A da
Lei nº 12.587/2012.
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1.13 LEI PAULISTA FLEXIBILIZA OS
PROCEDIMENTOS DE PRORROGAÇÃO
CONTRATUAL E RELICITAÇÃO
Em janeiro de 2019, o Governo do Estado de São
Paulo sancionou a Lei n° 16.933/2019, que dispõe

instâncias judiciárias que o antecederam. Número do processo no STF: ARE 1161437

2.2 MP DO RIO DE JANEIRO AJUIZOU
AÇÃO EM FACE DA LEI QUE CRIOU O TÁXI
COMPARTILHADO DE ARARUAMA (RJ)

sobre as diretrizes gerais para prorrogação e relicitação dos contratos de parceria nos serviços

Em junho de 2018, o Ministério Público do Esta-

públicos de competência do Estado de São Pau-

do do Rio de Janeiro ingressou com arguição de

lo. A lei estadual considera contrato de parceria

inconstitucionalidade em face da Lei Municipal

a concessão comum, a concessão patrocinada,

nº 2.187/2017, de Araruama (RJ), que instituiu o

a concessão administrativa, a concessão regida

táxi compartilhado ponto a ponto.

por legislação setorial e a permissão de serviços
públicos, bem como estabelece que a prorrogação poderá ser antecipada em comum acordo
com o contratado, devendo produzir os efeitos

2.3 JUSTIÇA DETERMINA QUE VALETRANSPORTE DEVE CORRESPONDER
AO VALOR DA TARIFA

antes do término do contrato; o prazo máximo
da prorrogação fica condicionado ao tempo es-

Em julho de 2018, o juiz da 1ª. Vara da Fazenda

tipulado para a amortização dos investimentos

Pública de São José dos Campos (SP) concedeu

realizados ou para o reequilíbrio contratual. A re-

liminar para a empresa Cgtech Serviços Ltda.

licitação terá o objetivo de atender às disposições

adquirir os vales-transporte para os seus empre-

contratuais que não estejam sendo atendidas ou

gados no valor correspondente à tarifa do trans-

cujos contratados demonstrem incapacidade de

porte público coletivo cobrada aos usuários

cumprir as suas obrigações contratuais ou finan-

em geral. A ação judicial deve-se ao Decreto n°

ceiras assumidas originalmente.

17.741/2018, editado pelo prefeito de São José dos
Campos, que aumentou o valor da tarifa corres-

2. DECISÕES JUDICIAIS

pondente do vale-transporte para as empresas
em geral. Contudo, manteve o valor da tarifa

2.1 STJ E STF CONFIRMAM
RESSARCIMENTO À CONCESSIONÁRIA
QUE TEVE ÔNIBUS INCENDIADO
Em junho de 2018, o Superior Tribunal de Jus-

paga unitariamente no sistema de transporte.

2.4 CNT QUESTIONA NORMA DO
TST SOBRE USO DO BACENJUD
NO PROCESSO DO TRABALHO

tiça (STJ) manteve a decisão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que condenou

Em julho de 2018, a Confederação Nacional do

o Estado de São Paulo a indenizar um ônibus

Transporte (CNT) ajuizou ação perante o Su-

incendiado em uma manifestação popular, em

premo Tribunal Federal questionando norma

outubro de 2013. A ação ocorreu pelo fato de

do Tribunal Superior do Trabalho que prevê a

que mesmo com a presença de policiais mili-

utilização, em processos trabalhistas, de disposi-

tares no local, acionados pela própria empresa,

tivos do processo civil que regulamentam a pe-

nada foi feito para impedir a ação dos manifes-

nhora de dinheiro em depósito ou em aplicação

tantes de incendiar o veículo. Posteriormente,

financeira, por meio do sistema BacenJud.

em setembro de 2018, o Supremo Tribunal Federal (STF) não acatou o recurso do Estado de
São Paulo e manteve as decisões prolatadas nas

2.5 JUSTIÇA DO TRABALHO CONFIRMA
QUE A COBRANÇA DE TARIFA PELO
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MOTORISTA NÃO CONFIGURA
ACÚMULO DE FUNÇÕES

Em outro processo similar, a justiça estadual
suspendeu a cobrança da taxa de gerenciamento, tendo o Estado de Minas Gerais recorrido ao

Em agosto de 2018, duas ações trabalhistas, uma

Supremo Tribunal Federal, porém o ministro Ed-

do estado do Paraná e outra do Mato Grosso do

son Fachin não conheceu o recurso, mantendo a

Sul, foram julgadas improcedentes em face do

decisão de suspensão da exigibilidade dessa taxa.

pedido de acúmulo de função dos motoristas por
cobrança de tarifa, que extrapolaria as tarefas laborais. Nos dois casos, foi aplicado o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho (TST) de que

2.8 JUIZ OBRIGA PODER CONCEDENTE A
FISCALIZAR E COMBATER TRANSPORTE
ILEGAL DE PASSAGEIROS

“a atribuição de receber passagens é compatível
com as condições contratuais do motorista de

Em outubro de 2018, o juiz da Comarca de Ara-

transporte coletivo, não se justificando a percep-

ruama (RJ) julgou procedente e condenou o po-

ção de adicional de acúmulo de funções”.

der público a fiscalizar e combater o transporte
ilegal de passageiros na região. Segundo o ma-

2.6 TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONDENA
O ESTADO DO RIO DE JANEIRO A
RESSARCIR CONCESSIONÁRIA QUE
TEVE ÔNIBUS INCENDIADO

gistrado, o Estado tem obrigação de fiscalizar o
serviço prestado pelo concessionário do serviço
de transporte, mas também tem o dever de
envidar esforços para que o serviço público seja
prestado pela empresa com regularidade e sem

Em agosto de 2018, o Tribunal de Justiça do Es-

obstáculos; dessa forma, consignou prazo para

tado do Rio de Janeiro condenou o Estado do

que o poder público desativasse os pontos clan-

Rio de Janeiro a indenizar uma concessionária

destinos e retirasse de circulação os veículos

de transporte público coletivo de passageiros

empregados no transporte irregular, sob pena

da cidade de Cabo Frio (RJ) que teve ônibus in-

de multa pecuniária para a prefeitura local.

cendiado por ato de traficantes, em outubro de
2014, em represália a ações policiais na região.

2.7 JUSTIÇA DE MINAS GERAIS
CONFIRMA INCONSTITUCIONALIDADE
DA COBRANÇA DA TAXA DE
GERENCIAMENTO SOBRE O
TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO

2.9 JUSTIÇA DO TRABALHO RECONHECE
VÍNCULO TRABALHISTA ENTRE
MOTORISTAS E EMPRESAS OPERADORAS
DE TRANPORTES POR APLICATIVOS
Em setembro de 2018, a 15ª. Turma do Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª. Região reconheceu
o vínculo empregatício entre uma empresa

Em setembro de 2018, o Tribunal de Justiça do

operadora de aplicativos e um motorista ca-

Estado de Minas Gerais julgou procedente o pe-

dastrado. Posteriormente, em janeiro de 2019, a

dido formulado pelas empresas concessionárias

juíza do trabalho da 37ª Vara do Trabalho de Belo

de transporte público coletivo da região me-

Horizonte (MG) acatou o pedido do motorista de

tropolitana de Belo Horizonte (MG), declarando

aplicativos, reconhecendo o vínculo trabalhista.

inconstitucionais a cobrança e exigência da taxa

Na sentença, ficou registrado que todos os requi-

de gerenciamento inclusa na tarifa do transpor-

sitos para configuração do vínculo empregatício

te público. Segundo a Justiça mineira, a taxa de

foram preenchidos, em especial a subordinação.

gerenciamento tem a mesma base de cálculo

Em abril de 2019, outra decisão foi tomada

do imposto ICMS, e essa situação é proibida pela

com o mesmo mérito, desta vez pela 39ª Vara do

Constituição Federal.

Trabalho de Belo Horizonte (MG).

60

Essas ações na Justiça do Trabalho foram

Em fevereiro de 2019, o presidente do Tribunal

motivadas pela exclusão do motorista do cadas-

de Justiça de São Paulo cassou decisão liminar

tro da empresa operadora de transporte indivi-

concedida por uma juíza de 1ª instância que sus-

dual por aplicativos.

pendeu o aumento da tarifa do transporte coletivo por ônibus na cidade de São Paulo.

2.10 REAJUSTE TARIFÁRIO EM BELO
HORIZONTE É MANTIDO PELA JUSTIÇA

Na sua decisão, o desembargador relatou a
diferença existente entre a tarifa de remuneração
do serviço e a tarifa pública, cobrada do usuário

Em janeiro de 2019, o Tribunal de Justiça de Mi-

pelo serviço prestado, demonstrando claramen-

nas Gerais cassou a liminar concedida por uma

te que o reajuste incidiu sobre a tarifa pública e

juíza de primeiro grau que suspendeu o reajuste

não sobre a tarifa de remuneração do serviço.

tarifário dos serviços de transporte público coletivo de Belo Horizonte (MG), previsto no contrato

3. CONGRESSO NACIONAL

de concessão. Segundo o desembargador que
atuou no caso, o valor da tarifa não sof ria reajuste desde 2017 e a suspensão do aumento resultaria em danos financeiros às operadoras de
transporte público e comprometeria a continui-

3.1 SENADO APROVA ARRECADAÇÃO
DE ISS SOBRE O TRANSPORTE
REMUNERADO POR APLICATIVOS NO
MUNICÍPIO DO SERVIÇO PRESTADO

dade do serviço público ofertado à população.
Em junho de 2018, o Senado Federal aprovou o

2.11 JUIZ DO TRABALHO DE PORTO
ALEGRE ANULA AÇÕES FISCALIZATÓRIAS
DO GETRAC – MINISTÉRIO DO TRABALHO

Projeto de Lei do Senado 493/2017 que muda
as regras de tributação sobre os aplicativos de
transporte de passageiros. De acordo com a
proposta, o recolhimento do Imposto sobre Ser-

No final do mês de janeiro deste ano, o juiz do

viços de Qualquer Natureza (ISS) será feito pelo

trabalho da 18ª Vara do Trabalho de Porto Ale-

município do local do embarque do usuário e

gre (RS) julgou procedentes os pedidos dos

não pelo município onde está sediada a empre-

Sindicatos das Empresas de Transportes de

sa de tecnologia, como ocorre atualmente.

Passageiros do Estado do Rio Grande do Sul e
de Porto Alegre para anular os atos decorrentes da ação fiscalizatória do Grupo Especial de
Fiscalização em Transportes do Ministério do

3.2 CÂMARA DOS DEPUTADOS REJEITA
GRATUIDADE PARA ATLETA NO
TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO

Trabalho (GETRAC).
Segundo o magistrado trabalhista, todos os

Em novembro de 2018, a Comissão de Viação e

autos lavrados com suporte nas jornadas de tra-

Transportes da Câmara dos Deputados rejei-

balho aferidas com base nos dados constantes

tou o Projeto de Lei n° 5110/2016, que pretendia

no sistema de bilhetagem eletrônica são nulos,

conceder passe livre nos serviços de transporte

pois o sistema de bilhetagem não foi desenvol-

público coletivo urbano de passageiros para

vido para a finalidade de conferência de jornada

todos os atletas devidamente registrados nas

de trabalho de empregado.

respectivas federações esportivas. No parecer
aprovado, o relator destacou que a gratuidade

2.12 TRIBUNAL DE JUSTIÇA CASSA
LIMINAR E MANTÉM REAJUSTE DA
TARIFA DO TRANSPORTE PÚBLICO
COLETIVO EM SÃO PAULO

onera ainda mais a sociedade, já tão aviltada por
elevada carga tributária, e sobrecarrega os demais usuários do sistema, por vezes tão ou mais
carentes que o segmento beneficiado.
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3.3 COMISSÃO ESPECIAL DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS APROVA REFORMA
TRIBUTÁRIA E PRIORIZA O TRANSPORTE
PÚBLICO COLETIVO URBANO

na CLT, aos motoristas empregados nos serviços de transporte público coletivo urbano e de
característica urbana.

PUBLICAÇÃO

Em dezembro de 2018, a Comissão Especial da
Reforma Tributária da Câmara dos Deputados
aprovou o parecer da Proposta de Emenda

FOGUEIRAS DA INSENSATEZ – POR
QUE QUEIMAM OS ÔNIBUS DO BRASIL

Constitucional n° 293/2004 que extingue oito
tributos federais (IPI, IOF, CSLL, PIS, Pasep, Co-

Em janeiro de 2019, a Associação Nacional das

fins, Salário-Educação e Cide-Combustíveis), o

Empresas de Transportes Urbanos (NTU) e a

ICMS (estadual) e o ISS (municipal).

Confederação Nacional do Transporte (CNT) lan-

Em substituição a esses tributos, serão cria-

çaram a publicação “Fogueiras da Insensatez –

dos um imposto sobre o valor agregado de com-

Por que Queimam os Ônibus do Brasil”. Trata-se

petência estadual, denominado Imposto sobre

do primeiro estudo do gênero que traz uma am-

Operações com Bens e Serviços (IBS), e um im-

pla compilação de dados, fotografias, gráficos,

posto sobre bens e serviços específicos (Imposto

depoimentos e episódios de incêndio a ônibus

Seletivo), de competência federal.

registrados no país, além de análises sobre o fe-

No caso do IBS, a proposta prevê que o im-

nômeno e propostas de soluções.

posto não poderá ser objeto de isenção, redução

A publicação traz os números consolidados

de base de cálculo, concessão de crédito presu-

de 31 anos de incêndios a ônibus no Brasil, de

mido, anistia, remissão ou qualquer outro tipo de

1987, quando foram registrados os primeiros ca-

incentivo ou benefício fiscal ou financeiro vincu-

sos, a junho de 2018. De lá para cá mais de quatro

lado ao imposto, exceto nos casos de alimenta-

mil ônibus foram totalmente queimados — um

ção, medicamentos e transporte público coleti-

prejuízo de R$ 1,7 bilhão arcado exclusivamente

vo de passageiros urbano e de caráter urbano.

pelas empresas operadoras, já que não há seguro para esse tipo de ocorrência. Recursos que

3.4 SENADO FEDERAL APROVA
A APLICABILIDADE DA LEI DOS
MOTORISTAS AOS PROFISSIONAIS DO
TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO
Em fevereiro de 2019, a Comissão de Assuntos
Sociais do Senado Federal aprovou o Projeto
de Lei do Senado 498/2017, que altera o artigo
235-A da CLT, estabelecendo que a lei abrange
os motoristas do transporte rodoviário coletivo de passageiros privado e público, com
itinerário f ixo, municipal, intermunicipal em
região metropolitana, intermunicipal, interestadual e internacional.
A proposta legislativa foi motivada pelas decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª.
Região, situado em Minas Gerais, que afastaram
a aplicabilidade da Lei dos Motoristas, inclusa

poderiam ser utilizados na renovação das frotas
e em outras melhorias de qualidade, por exemplo. A publicação está disponível para download
no site da NTU (www.ntu.org.br).
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PUBLICAÇÃO EM PARCERIA
COM A ANTP

CAMPANHAS
SER SUSTENTÁVEL É SER COLETIVO!

CONSTRUINDO HOJE O AMANHÃ –
PROPOSTAS PARA O TRANSPORTE
PÚBLICO E A MOBILIDADE URBANA
SUSTENTÁVEL NO BRASIL

A NTU lançou em junho de 2018 a campanha
“Ser sustentável é ser coletivo”, em celebração
ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho).
O fato de o ônibus ser um modal sustentável,
que polui até oito vezes menos que os carros,
motivou a ação. Com o slogan “Quem utiliza o
transporte coletivo polui menos, reduz os congestionamentos e contribui para uma vida melhor”, a NTU produziu peças voltadas para redes
sociais com cards e cartazes para serem utilizados nos ônibus e nas empresas.

Lançada no dia 25 de março de 2019, em Brasília, durante a 75ª Reunião da Frente Nacional
de Prefeitos (FNP), a publicação “Construindo
Hoje o Amanhã – Propostas para o Transporte
Público e a Mobilidade Urbana Sustentável no
Brasil” traz cinco programas considerados essenciais para se construir um transporte público
de boa qualidade, com transparência e preços
acessíveis aos passageiros. As ações, diretivas e
metas apresentadas servem de referência para
governantes, gestores públicos e operadores do
serviço e foram elaboradas como subsídio para
políticas públicas de mobilidade urbana.
O trabalho foi fruto de uma parceria entre a

#SEMCARROÉMELHOR

Associação Nacional de Transportes Públicos
(ANTP), o Fórum Nacional de Secretários e Diri-

A campanha publicitária #SEMCARROÉME-

gentes Públicos de Mobilidade Urbana, a Asso-

LHOR foi lançada na semana do Dia Mundial

ciação Nacional das Empresas de Transportes

Sem Carro, 22 de setembro de 2018. Assinada pela

Urbanos (NTU) e a FNP. Veja todas as propostas

NTU, a campanha foi realizada em parceria com

fazendo download da publicação, disponível

duas agências das Nações Unidas – a ONU Meio

nos sites da ANTP (www.antp.org.br) e da NTU

Ambiente e a Organização Pan-Americana da

(www.ntu.org.br).

Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/
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OMS). Foi a primeira vez que o setor de transporte coletivo urbano se uniu para realizar uma
campanha nacional, visando estimular soluções
para quem prefere o carro nos deslocamentos
diários, apesar dos congestionamentos e da alta
do preço dos combustíveis, reforçando o vínculo
do transporte coletivo com pedestres e ciclistas.
A campanha contou com peças online e offline.

#NÓSOMOSOTRÂNSITO –
SEGURANÇA NO TRÂNSITO
A combinação álcool e direção é problemática
por vários fatores. Além de gerar danos materiais
para quem dirige embriagado, coloca vidas humanas em risco – tanto a do condutor como a dos
passageiros e de outras pessoas que estão fora
do veículo. Também em setembro de 2018 a NTU
realizou uma campanha de redes sociais sobre
Segurança no Trânsito, em parceria com o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV).

OUTUBRO ROSA
O Outubro Rosa, tradicional campanha de prevenção do câncer de mama, ganhou reforço
em 2018 com uma ação conjunta desenvolvida
pela NTU em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da
Saúde (OPAS/OMS). A campanha publicitária
teve caráter nacional e foi voltada para as passageiras do transporte público coletivo, com
um foco inovador: além de alertar para os riscos
do câncer de mama, a campanha abordou o
tema da saúde da mulher e promoveu também
a prevenção de outras doenças importantes,
como a hipertensão.
As peças da campanha incluíram mensagens sobre a necessidade de adolescentes e
jovens se vacinarem (em especial contra o HPV)
e também sobre a importância de mulheres
grávidas realizarem exames de pré-natal regularmente, orientando as usuárias do serviço a
procurarem as unidades básicas de saúde da
rede pública mais próximas, onde a prevenção
pode ser feita gratuitamente.
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MAIO AMARELO 2019: ME OUÇA!
A Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) e suas associadas apoiaram a campanha “#MeOuça”, com o mote “No
trânsito, o sentido é a vida”, lançada no mês de
maio de 2019. A entidade disponibilizou as peças

NOVEMBRO AZUL
O Novembro Azul, campanha de prevenção do
câncer de próstata, foi mais uma ação lançada
pela NTU em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da
Saúde (OPAS/OMS), em novembro de 2018. A
ação publicitária teve caráter nacional e como
foco os passageiros do transporte público coletivo, como medida de prevenção na saúde do
homem e de doenças importantes.

da campanha no setor, para cerca de 500 empresas associadas e mais de 70 entidades filiadas, destacando a contribuição do ônibus para
a segurança viária, como um dos modais que
menos se envolvem em acidentes de trânsito e
com o menor número de vítimas.
Assinada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) em parceria com a Anfavea, a campanha falou sobre o comportamento
seguro no trânsito, usando a reflexão de crianças
sobre álcool e direção, o uso de celular ao volante
e sobre outros comportamentos arriscados e
que acabam gerando acidentes.
Todas as peças publicitárias das campanhas citadas estão disponíveis no site da NTU
(www.transportepublico.org.br).

IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
AGORA É CRIME!
Dando continuidade à campanha lançada em
2018, a NTU voltou com o tema de assédio sexual
nos coletivos e, no dia 8 de março de 2019, lançou
peças atualizadas para a ação com o mote: “Importunação sexual agora é crime/lembre-se: ônibus é
lugar de respeito”. Todas as peças foram disponibilizadas para as empresas associadas e entidades
filiadas à NTU. Os materiais da campanha de 2018
que puderam ser aproveitados este ano incluíam
cartazes, folhetos para distribuição a bordo e nos
terminais de passageiros, busdoor (com a opção
de conteúdo para uso interno e externo), adesivação dos veículos e cards de redes sociais, entre outros. Já as peças novas de 2019 incluíram cards para
redes sociais e cartazes para ônibus.
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SEMINÁRIO FOLHA: E AGORA
BRASIL? – TRANSPORTE PÚBLICO
A programação do Seminário Nacional da NTU
contou com a realização do seminário “E agora,
Brasil – Transporte público”, promovido pelo
jornal Folha de S. Paulo, com representantes de
candidatos à presidência da República e especialistas do setor. Estiveram presentes representantes das candidaturas do PT, Jilmar Tatto; do PSDB,

EVENTOS

Jurandir Fernandes; do MDB, Tarcísio Gomes de
Freitas; e do PCdoB, Wagner Fajardo. Participaram ainda como debatedores o coordenador

SEMINÁRIO NACIONAL NTU

de Transporte Público e Desenvolvimento do
Instituto de Políticas de Transporte e Desenvol-

“Construindo Hoje o Novo Amanhã: Contribui-

vimento (ITDP Brasil), Gabriel Ponte, e o superin-

ções do Transporte Público para a Mobilidade

tendente da Associação Nacional de Transportes

Urbana” foi o tema do Seminário Nacional da

Públicos (ANTP), Luiz Carlos Néspoli (Branco).

NTU 2018, realizado de 31 de julho a 2 de agosto
de 2018 no Transamérica Expo Center, em São
Paulo. Os participantes se reuniram para debater as propostas do setor para melhoria do
serviço, sistematizadas em uma carta enviada
às candidaturas eleitorais de 2018 com propostas para o transporte público e a mobilidade
urbana sustentável no Brasil. O documento
fez parte de uma ação da entidade para que
o transporte coletivo fosse parte de debates e
plataformas eleitorais, visando a sua incorporação aos programas de governo.
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FEIRA LAT.BUS TRANSPÚBLICO
Realizada em São Paulo desde 2007, a cada dois
anos, a Feira Transpúblico reúne os principais
fornecedores do setor, entre fabricantes de
chassis, carrocerias e componentes para ônibus
urbanos e rodoviários. Em 2018, a Feira apostou
na retomada do crescimento do setor e ampliou
sua abrangência para incluir expositores e visitantes dos países vizinhos, passando a ser Feira

COLÉGIOS DA NTU

Lat.Bus Transpúblico – Feira Latino-Americana
do Transporte. Ocupando um espaço de 16 mil

COLÉGIO DE ADVOGADOS

m2, o dobro da edição anterior, a Feira levou 80
expositores de diversas áreas ligados ao trans-

O 8° Colégio de Advogados aconteceu no dia 31

porte urbano e rodoviário de passageiros e con-

de julho, durante o Seminário Nacional NTU 2018,

tou com a presença de mais de sete mil visitan-

em São Paulo. Foram discutidos dois temas de

tes. A partir de 2018, a Feira Lat.Bus Transpúblico

interesse setorial: “Segurança Jurídica dos Con-

passou a acontecer sempre nos anos pares.

tratos – Concessão Patrocinada” e “Regulamentação Municipal do Transporte Remunerado
Individual de Passageiros por Aplicativo”.
Já em abril de 2019 ocorreu o 9º Colégio de
Advogados da NTU, em Brasília, em que 53 advogados se reuniram para debater temas como
a reforma trabalhista, a concessão de transporte
público coletivo urbano de passageiros, cases
sobre a atuação do GETRAC no Estado do Rio
Grande do Sul e sobre a intervenção no Consórcio BRT do Rio de Janeiro.

COLÉGIO DE COMUNICAÇÃO
E MARKETING
O 7° encontro do Colégio de Comunicação e
Marketing da NTU aconteceu no dia 31 de julho
de 2018, durante o Seminário Nacional NTU
2018, em São Paulo. Os participantes puderam
acompanhar a palestra “A Era da Colaboração,
da Inteligência Coletiva e do Propósito - Os
Novos Conceitos do Marketing 4.0”, realizada
pelo especialista em Marketing em Transporte
Roberto Sganzerla, e também saber um pouco
mais sobre o projeto “Bus Anjo – Ação de Valorização do Transporte Público”, da ONG Pro
Coletivo (SP), além de cases de boas práticas de
empresas associadas.
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Em novembro de 2018 houve o 8° Colégio de
Comunicação e Marketing da NTU, no dia 9 na

LANÇAMENTO DO COLETIVO,
PROGRAMA DE INOVAÇÃO DA NTU

sede da Associação, em Brasília. A programação
incluiu uma palestra sobre o tema “O Usuário no

Em busca de novas soluções para antigos pro-

Centro dos Serviços de Transporte: Os Novos Con-

blemas que afetam gravemente a mobilida-

ceitos de Mobilidade Integrada e Mobilidade como

de urbana dos brasileiros, especialmente no

Serviço”, proferida pelo especialista em Marketing

transporte público por ônibus, a NTU lançou no

em Transporte Roberto Sganzerla, e também a

dia 7 de maio uma iniciativa inédita: o Coletivo –

palestra “Redes Sociais Pós-Eleições, com foco no

Programa de Inovação em Mobilidade Urbana,

Transporte Público por Ônibus”, proferida por Leo-

que busca promover soluções para o transporte

nardo Dalla, coordenador de Comunicação Digital

público coletivo por meio da criação de um hub

e Comunicação Interna no Ministério dos Trans-

nacional de inovação, um espaço dedicado ao

portes, Portos e Aviação Civil, que abordou o novo

desenvolvimento de ideias, processos, produtos

papel das mídias sociais nas eleições e o modo

e serviços para melhorar o sistema de transporte

como o setor de transporte público deve ajustar

público. O programa inclui também a criação de

sua estratégia para se beneficiar da nova onda.

uma rede de inovação em mobilidade urbana.

Já nos dias 15 e 16 de maio de 2019 foi a vez do

O objetivo do Programa é tornar a mobilida-

9° encontro do Colégio de Comunicação e Marke-

de urbana um elemento propulsor do desen-

ting em Aracaju (SE), em parceria com o Sindicato

volvimento dos centros urbanos, com foco no

das Empresas de Transporte de Passageiros do

atendimento das necessidades dos clientes do

Município de Aracaju (Setransp). Os encontros

serviço. O lançamento reuniu cerca de 200 auto-

reuniram comunicadores e empresários do setor

ridades, empresários, pesquisadores e inovado-

para discutir temas que visam à melhoria do ser-

res de todo o Brasil, e foi realizado no edifício-se-

viço de transporte coletivo urbano brasileiro.

de da NTU, em Brasília.

Na ocasião também foi realizada uma visita
técnica ao sistema de transporte coletivo da capital sergipana. Os participantes conheceram os
terminais da cidade e a Aracajucard, empresa responsável pela operação da bilhetagem eletrônica
de todo o sistema. Para encerrar o encontro, todos
puderam participar do VIII Prêmio Setransp de
Jornalismo, que premiou reportagens publicadas
na mídia local sobre transporte público.

COLÉGIO TÉCNICO
O 6º Colégio Técnico da NTU teve como tema
principal as “Medidas de Priorização do Transporte Público por Ônibus”, com exemplos do Rio
de Janeiro (RJ), de Fortaleza (CE) e Recife (PE). Os
participantes também conheceram um pouco
mais sobre o sistema de informações da NTU e os
informes produzidos pela área técnica. O encontro aconteceu no dia 31 de julho de 2018, durante
o Seminário Nacional NTU 2018, em São Paulo.

Conheça um pouco mais sobre o Coletivo:
www.coletivo.org.br.
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HOMENAGENS

Com um empréstimo conseguido no banco
com um gerente que era seu amigo, comprou

MEDALHA DO MÉRITO DO TRANSPORTE
URBANO BRASILEIRO 2018

seu primeiro lotação, de número 710. Juntou-se
a alguns sócios e compraram a primeira empresa de ônibus: Auto Viação Leme, que em 1967 foi
adquirida pela Real Auto Ônibus.
Posteriormente, juntou-se com os atuais
sócios e compraram a Real Auto Ônibus. Depois,
os sócios adquiriam a Castelo Auto Ônibus e a
fundiram com a Real.
Sempre muito alinhado na maneira de se
vestir e na aparência pessoal, possuía uma caligrafia impecável, pois acreditava que isso representava sua personalidade.
Fazia questão de apertar a mão e saudar
pessoalmente todos os 2.200 funcionários que a

A 22ª edição da Solenidade de Entrega da Meda-

Real tinha durante a entrega das cestas de Natal

lha do Mérito do Transporte Urbano Brasileiro,

no fim de ano.

promovida pela Associação Nacional das Em-

Faleceu em 27 de setembro de 2008.

presas de Transportes Urbanos (NTU), homenageou nove personalidades nas categorias In

BELCHIOR SARAIVA

Memoriam, Especial e Empresário. Na ocasião,
o presidente executivo da NTU, Otávio Cunha,

Nasceu em 9 de fevereiro de 1923 em Portugal.

destacou a importância de vislumbrar novas

Aos 14 anos veio para o Brasil com a família em

oportunidades para o setor, mesmo diante da

busca de novas oportunidades. O seu primeiro

crise econômica do país. Saiba um pouco mais

emprego foi em um empório no Centro de São

sobre os homenageados:

Paulo. Depois passou a ser garçom até comprar
um bar e algum tempo depois conseguir mon-

IN MEMORIAM

tar a própria padaria. Formou uma sociedade
em 1955 com o Sr. Antônio e o Sr. Manuel que se

ALFREDO FERREIRA DA SILVA

mantém até os dias de hoje.
Em 1963, visando ampliar seus negócios,

Nasceu em 19 de fevereiro de 1922 no Rio de Ja-

Belchior montou uma laminação de ferro e aço

neiro/RJ. Alfredo perdeu seu pai com um ano de

para construção. Posteriormente, em 1973, en-

idade. Sua mãe trabalhava como empregada

trou para o ramo do transporte de passageiros

doméstica e ele foi criado pela avó em uma vila

com a compra da Auto Viação Urubupungá, um

em Copacabana, na Rua Tenreiro Aranha. Ca-

ramo bem diferente dos demais em que atuava,

sou-se muito cedo com Maria Rodrigues da Silva

contribuindo, assim, para expansão do setor

e teve sua única filha logo em seguida.

com a aquisição de outras empresas de ônibus

Trabalhou como motorista de táxi, conseguindo juntar algum dinheiro para comprar um bar e

da Grande São Paulo, formando o atual Grupo
NOS – Nossa Senhora do Ó.

restaurante no Leblon. Porém, em pouco tempo,

Mais conhecido como Sr. Saraiva, foi um gran-

foi consumido por uma profunda depressão que

de empreendedor com uma dedicação enorme

o deixou de cama por quase três anos, tendo que

pelo trabalho e pela família, uma pessoa extrema-

reiniciar seus negócios praticamente do zero.

mente carismática, de muita coragem e ousadia.
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Seu legado atualmente está sendo gerido

negócio em outras áreas, tornando-se um dos

pela família, que mantém seus valores, sua garra

maiores contribuintes de tributos do município

e dedicação.

e gerando mais de 1.500 empregos.

Deixou para todos uma mensagem de amor,
de alegria, de esperança, de esforço, de perse-

José Diniz faleceu em 17 de julho de 2010, deixando esposa, quatro filhos e nove netos.

verança, de justiça, de humildade, de simplicidade, de luta, de paz e principalmente a mensa-

ESPECIAL

gem de “nunca desistir dos sonhos” e de “olhar
para a estrada à frente, enxergando o destino e

GILBERTO PERRE

não os obstáculos”.
Seus filhos Luiz Augusto, Mário Luiz e Silvia

Nasceu em 5 de março de 1965 em Apucarana, no

Helena herdaram sua lição de vida, que nenhuma

Paraná. Gilberto Perre é engenheiro eletricista

escola ensina, e que hoje serve de inspiração para

formado pela Universidade de São Paulo (USP),

os netos e para muitos que conviveram com ele.

com especialização em Política Científica e Tec-

Faleceu no dia 9 de agosto de 2017.

nológica pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Atuou como diretor financeiro e

JOSÉ DINIZ LOBATO

secretário municipal de Fazenda de São Carlos
(SP), entre 2001 e 2008. Em 2017, lecionou como

Nasceu em 7 de maio de 1932, em Ribeirão das

professor convidado do Instituto Federal de

Neves/MG. Filho do Sr. Valadares e da Sra. Orqui-

Brasília. Em 2018, fez curso de gestão pública na

sa. Com poucas oportunidades, cursou apenas o

Universidade de Columbia, nos Estados Unidos.

terceiro ano do grupo escolar.

Desde março de 2008 exerce a função de

Aos 12 anos já trabalhava como cobrador de

secretário executivo da Frente Nacional de

ônibus na linha Neves-Belo Horizonte. Aos 16

Prefeitos, a FNP. Nesse período organizou deze-

anos já sabia dirigir. Foi então que, tendo como

nas de agendas de prefeitos das capitais e das

seu responsável o cunhado, Paulo Marinho, e aju-

principais cidades do país com a presidência

dado por um oficial do exército, conseguiu um

da República, ministros e parlamentares sobre

certificado de alistamento, que posteriormente

diversos assuntos ligados à mobilidade urbana.

seria corrigido, mas que naquele momento lhe

Foi coordenador-geral das quatro edições já

conferia 18 anos. De posse do documento, o Sr.

realizadas do Encontro dos Municípios com o

José Diniz tirou sua carteira de motorista.

Desenvolvimento Sustentável (EMDS), palco de

Trabalhou em alguns lugares dirigindo ca-

importantes debates para a área de mobilidade

minhão. Em 1958, casou-se; nessa mesma épo-

urbana, cidades inteligentes e sustentabilidade.

ca se mudou para Pedro Leopoldo. Na cidade,

Coordena parcerias institucionais da FNP na

comprou o direito a um horário de ida e volta no

área de mobilidade urbana com o World Resour-

trajeto Leopoldo-Belo Horizonte – à época, uma

ces Institute (WRI) e com a Associação Nacional

viagem de cerca de 2h30. Posteriormente com-

de Transporte Público (ANTP), tendo participado

prou da Empresa Araguarina a concessão dos

de missões internacionais sobre gestão de trans-

demais horários e passou a operar com exclusi-

porte público na Espanha, França e África do Sul.

vidade o trajeto Pedro Leopoldo-Belo Horizonte.
Com ônibus também foi pioneiro no f reta-

RICHELE CABRAL GONÇALVES

mento para levar candangos para a construção
de Brasília.

Nascida em 11 de março de 1978 na cidade de

José Diniz tinha visão de empreendedor.

Santos Dumont (MG). Richele é diretora de

Com isso enxergou várias oportunidades de

Mobilidade Urbana da Fetranspor. Engenheira
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civil formada pela Universidade Federal de Mi-

•

Ainda em parceria com o Sindiônibus,

nas Gerais e com mestrado em Engenharia de

implementou o aplicativo “Meu Ônibus

Transportes pela Coppe (UFRJ).

Fortaleza”, que permite ao usuário saber o

Richele está na Fetranspor desde 2003, onde

tempo previsto para chegada dos ônibus

participou da modelagem do projeto de bilheta-

na parada, Wi-Fi nos ônibus e terminais

gem eletrônica no Estado do Rio de Janeiro, im-

de Fortaleza, implementação gradual de

plantou o bilhete único intermunicipal e muni-

ar-condicionado na frota e o Terminal Li-

cipal e contribuiu com o desenho do sistema de

terário, que oferece gratuitamente livros

transportes da cidade do Rio de Janeiro, visando

aos passageiros em todos os terminais.

à Copa do Mundo de 2014 e às Olimpíadas de
2016 no Rio de Janeiro (redistribuição de linhas,

EMPRESÁRIO

integração intermodal, BRT etc.).
Atualmente é vice-presidente da ANTP e da

GERSON LUIZ PICCOLI

UITP América Latina. Richele é também membro da Comissão de Ônibus da UITP – União In-

Nascido em 10 de março de 1948 na cidade de

ternacional de Transporte Público.

Erechim/RS, mudou-se com a família para Porto
Alegre, onde cursou Engenharia Mecânica na

ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES BEZERRA

UFRGS. Depois de formado, começou a trabalhar
na empresa Expresso Guarani, junto com seu pai

Nascido em 15 de agosto de 1975 em Fortaleza

e o irmão Pedro Piccoli, na linha Carlos Gomes,

(CE), é casado com Carol Bezerra, com quem

concessão urbana da cidade de Porto Alegre.

tem duas filhas, Isabela e Roberta. Possui forma-

Em 1966 a família adquiriu a empresa Ex-

ção em Medicina pela Universidade Federal do

presso Rio Guaíba Ltda., que detém a concessão

Ceará (UFC) e mestrado e PhD em Saúde Públi-

intermunicipal metropolitana de Guaíba a Porto

ca pela Universidade do Arizona (EUA).

Alegre até esta data.

Decidiu entrar na política com o objetivo

Na década de 1980, a família transferiu a

de fazer a diferença na vida das pessoas, tendo

concessão da Expresso Guarani para a empresa

sido eleito deputado estadual em 2006. Na se-

pública Carris.

quência, vieram reeleições e cargos políticos,

No ano de 1993, junto com outros empresários

conquistando cada vez mais espaço no cenário

do transporte metropolitano de Porto Alegre,

político da cidade de Fortaleza, até que foi eleito

fundou a Associação dos Transportadores Inter-

prefeito no ano de 2012. Em 2016, reelegeu-se

municipais Metropolitanos de Passageiros (ATM),

para a gestão 2017/2020.

da qual foi o primeiro presidente. Gerson tam-

Desde seu primeiro mandato à frente da prefeitura, mobilidade urbana e meio ambiente são

bém é sócio da Mecasul, revenda da Mercedes-Benz na região metropolitana de Porto Alegre.

dois temas que têm recebido atenção prioritária.
Em sua gestão, desenvolveu inúmeras ações

LOURIVAL TADEU BANDEIRA DE MELLO

em prol do setor:
•

•

Programa de priorização do transporte

Nascido em 18 de agosto de 1958, na cidade do

público coletivo com mais de 110km de

Rio de Janeiro (RJ). Ainda adolescente foi morar

faixas e corredores exclusivos de ônibus;

em Recife, onde cursou Engenharia Civil na Es-

Em parceria com o Sindiônibus, imple-

cola Politécnica de Pernambuco.

mentou o Bilhete Único, que permite a

Após alguns trabalhos na área de formação,

integração até 2 horas entre as linhas em

Lourival iniciou sua trajetória no ramo de trans-

qualquer lugar e sentido;

porte de passageiros na Empresa Pedrosa Ltda.,
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na região metropolitana de Recife, junto com seu

Além de um excelente profissional, Dr. Renaldo

pai, no ano de 1982, trabalhando até os dias atuais.

é um ser humano sensato, dedicado a sua família:

Em 2011, junto com seu irmão, adquiriu a Auto

sua esposa Ivana Valle Moura; seus filhos Bernardo

Viação São Judas Tadeu, que atua no ramo de

e Guilherme; noras, irmãos e sobrinhos. Faz valer as

transporte regular urbano e municipal de passa-

sinceras amizades conquistadas por onde passa,

geiros no município de Cabo de Santo Agostinho.

com simpatia, alegria e espiritualidade.

Durante sua gestão, f icou conhecido por
implantar de maneira pioneira sistemas inova-

TROFÉU DAVID LOPES DE OLIVEIRA

dores de gestão no ramo de transporte em Recife, nos setores operacionais e de manutenção,

O Troféu David Lopes de Oliveira foi entregue, no

referência no Sistema de Transporte Público de

dia 1° de agosto de 2018, à Volkswagen do Brasil,

Passageiros da Região.

em homenagem aos anos de empreendedoris-

Atualmente, é sócio também da Transcol

mo e investimentos no país. A família Volksbus,

Transportes Coletivos, em Recife, adquirida em

hoje composta de 17 modelos de chassis, ace-

outubro de 2017. Esse grupo possui 2.300 funcioná-

lerou e ajudou a fazer história no transporte de

rios e transporta mais de três milhões e duzentos

passageiros. Na ocasião, o vice-presidente da

mil passageiros por mês, com frota de 380 ônibus.

Volksbus, José Ricardo Alouche, e Jorge Carrer,
gerente executivo de venda-ônibus, receberam

RENALDO DE CARVALHO MOURA

a homenagem do presidente do Conselho Diretor da NTU, Eurico Divon Galhardi.

Nascido em 16 de janeiro de 1952, na cidade de
Ferros, interior de Minas Gerais, formou-se médico ortopedista pela Universidade Federal do

MEDALHA DO MÉRITO SOCIAL
DO TRANSPORTE URBANO

Estado de Minas Gerais. Exerceu a sua profissão
fazendo parte do corpo clínico dos Hospitais

Em 2018, após a homenagem da Medalha do

Felício Rocho e Hospital de Pronto Socorro João

Mérito do Transporte Urbano Brasileiro, a NTU

XXIII por alguns anos.

também prestou homenagens àqueles que se

Com a responsabilidade que lhe foi atribuída

destacaram pela dedicação e esforço no cum-

de fazer valer o desejo de seus pais, o empresário

primento do dever no setor de transporte ur-

Sr. Raimundo Lessa de Carvalho e a Sra. Terezinha

bano. A primeira agraciada com a comenda do

Júlia Carvalho Moura, e por ser um dos filhos mais

Mérito Social do Transporte Urbano foi Maria

velhos, iniciou sua carreira como empresário,

Helena Carvalho, uma profissional exemplar,

assumindo a Viação Brasília Ltda., com o objetivo

que nos últimos 12 anos tem coordenado todas

de fazer prosperar a atividade familiar no ramo

as mudanças de espaço físico ocorridas na Rio

de transporte coletivo urbano. Após conquistar

Ônibus (Empresas de ônibus da cidade do Rio

a confiança de seus irmãos, continuou a sua tra-

de Janeiro).

jetória de sucesso no ramo de transporte público.

Na mesma categoria, do Mérito Social, a NTU

Em 1991 ingressou como diretor administrativo-

rendeu homenagens à memória de Resieri Pa-

-financeiro no SetraBH, quando ainda se chamava

vanelli Filho, engenheiro civil e juiz classista do

Sindicato das Empresas de Transporte de Passa-

Tribunal Regional do Trabalho, que iniciou a traje-

geiros (Setransp) de Belo Horizonte. Atualmente

tória no então Setransparj, em 1974, hoje Rio Ôni-

é diretor jurídico da entidade, desempenhando

bus. Resieri ocupou a presidência da entidade

ativamente as atribuições que lhe foram confiadas.

de 1978 a 1989 e, com outros empresários, ajudou

Atua como diretor das empresas Bettania Ôni-

a fundar a NTU. Quem recebeu a homenagem

bus Ltda. e Autobus Transportes Urbanos Ltda.

póstuma foi Alexandra Pavanelli, filha de Resieri.
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POSSE DOS CONSELHOS
DIRETOR E FISCAL –
BIÊNIO 2019-2021

Conselho Fiscal possui três membros titulares e
três membros suplentes. Estabelecer diretrizes
para a NTU e aprovar os planos de trabalho são
algumas das atribuições do Conselho Diretor. O

No dia 6 de fevereiro de 2019 foi realizada a eleição

Conselho Fiscal é o responsável por fiscalizar a

dos novos Conselhos Diretor e Fiscal da entidade

gestão financeira da entidade, examinar e emi-

para o biênio 2019/2021. Somente uma chapa

tir pareceres sobre as contas, entre outros.

concorreu à eleição, eleita por aclamação. A pos-

Foram reeleitos para presidente e vice-pre-

se dos conselheiros eleitos se deu no dia 3 de abril

sidente os empresários Eurico Divon Galhardi e

na sede da NTU, em Brasília. Vinte e sete líderes

João Antonio Setti Braga, respectivamente. Ain-

empresariais que representam o segmento de

da na reunião de posse, os conselheiros votaram

transporte público urbano tomaram posse para

pela permanência do presidente executivo Otá-

os Conselhos Diretor e Fiscal para um mandato

vio Vieira da Cunha Filho à f rente da Diretoria

de dois anos, a se encerrar em março de 2021.

Executiva e também do diretor administrativo

O Conselho Diretor é composto de um presidente, um vice-presidente e 19 conselheiros. Já o

e institucional, Marcos Bicalho dos Santos, e do
diretor técnico, André Dantas.

facebook.com/ntubrasil
twitter.com/ntunoticias
youtube.com/transporteurbanontu
flickr.com/ntubrasil
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