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EDITORIAL

O aumento das populações urbanas nas últimas décadas, em nível 
mundial, combinado com o surgimento de novas tecnologias ba-
seadas na conectividade e na internet das coisas, prometem modi-

ficar radicalmente o cenário das cidades nos próximos anos. O uso cada 
vez mais intensivo de veículos que “enxergam, pensam e agem” de forma 
autônoma, e vias inteligentes que trocam informações com pessoas e má-
quinas, vai elevar a mobilidade urbana a patamares nunca antes alcança-
dos. Da mesma forma que o uso compartilhado de veículos, o avanço da 
eletrificação em aplicações veiculares, a oferta de sistemas e aplicativos 
baseados na internet, além do uso de energias limpas e renováveis, entre 
outras inovações, irão contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos 
centros urbanos, em todos os cantos do planeta.

Diante dessa verdadeira revolução, que impacto todas essas inovações 
irão causar no transporte rodoviário de cargas e passageiros? E como os 
empresários do setor devem se preparar para esses novos desafios? Para 
responder a essas e outras questões, a revista FROTA&Cia e o Canal Mova-
-se juntaram suas forças para produzir essa edição impressa e um progra-
ma em vídeo, com o objetivo de ampliar essa mensagem para milhares de 
empresários de transportes e internautas envolvidos com o tema.

Para alcançar esse objetivo, integrantes das duas equipes entrevista-
ram representantes da indústria automotiva, consultores e especialistas 
em mobilidade urbana e presidentes de entidades de classe com o pro-
pósito de estimular o debate em torno desse apaixonante assunto. Tendo 
em vista, sobretudo, que essa evolução na forma de transportar pessoas 
e mercadorias vai exigir uma profunda mudança de hábitos por parte 
de todos os envolvidos com a cadeia do transporte em nosso país. Sejam 
usuários ou operadores de transporte ou, ainda, fornecedores de produtos 
de serviços para a indústria automotiva. 

Além da versão impressa, que chega agora as suas mãos, os inte-
ressados poderão ter acesso às entrevistas completas ou 
editadas nos vários canais de divulgação do Mova-se e da 
revista FROTA&Cia, junto às redes sociais. Trata-se de 
mais uma iniciativa para ampliar a audiência desses ins-
trumentos de comunicação junto a outros públicos-alvo, 
sem abrir da qualidade técnica e editorial que caracteri-
za os dois veículos. 

Esperamos que esse esforço jornalístico contribua para 
o desenvolvimento e a melhoria do transporte rodoviário de 
cargas e passageiros em nosso país. E colabore para o 
incremento da mobilidade urbana sustentável, em 
benefício de toda a sociedade. A exemplo do que 
já vem ocorrendo nos países mais desenvolvidos, 
que há tempos despertaram para essa realidade 
e a sua importância no contexto social.  

José Augusto Ferraz
Diretor de Redação
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Coincidindo com os 20 anos de lançamento da Li-
nha Sprinter no Brasil, a Mercedes-Benz projeta 
uma expansão de 5% a 10% em 2017 no merca-

do de utilitários com capacidade de 3,5 a 5t de PBT. A 
marca encerrou 2016 com um total de 4.814 unidades 
licenciadas, ante os 6.915 utilitários do ano anterior e 
ampliou em 2 pontos percentuais sua participação no 
segmento. “Em apenas cinco anos, aumentamos nosso 
market share em mais de 12 pontos percentuais”, co-
memora Werner Schaal, gerente sênior de Marketing & 
Vendas Vans da Mercedes-Benz do Brasil.

Segunda maior rede internacional de 
distribuição de encomendas na Euro-
pa, a GeoPost desembarca no Brasil 
após adqurir 60% da Jadlog, uma das 
maiores redes de carga expressa do 
país. Para Olivier Establet, CEO da 
filial da GeoPost em Portugal e novo 
Presidente do Conselho de Administra-
ção da JadLog, a associação permitirá 
que as duas empresas expandam seus 
negócios em particular no campo do 
comércio eletrônico internacional, com 
clientes de vários continentes.
 

Ano complicado
Recente pesquisa realizada pelo Decope 
– Departamento de Custos Operacio-
nais, Estudos Técnicos e Econômicos da 
NTC, mostrou que 82% das empresas 
de transporte avaliaram o ano de 2016 
como pior que 2015. Para 84% das 
transportadoras, o faturamento do pe-
ríodo encolheu 19%, em média, devido 
ao aumento de custos com mão de 
obra, combustível, pneus, manutenção e 
despesas administrativas. Empresários 
do setor tiveram ainda que conceder 
descontos para voltar a movimentar 
seus veículos, já que mais da metade da 
frota (52,8%) ficou parada nos pátios.

Geopost aterrissa 
no Brasil

TRANSPORTE ON LINE

Mercado oportuno

Errata
Diferentemente do que publicamos na última edição, a transportadora RTE 
Rodonaves completou 36 anos em novembro de 2016 e realiza, diariamen-
te, uma média de 50 mil coletas e entregas.

Sono profundo
A Apneia obstrutiva do sono é, segundo a Abramet (Associação Brasilei-
ra de Medicina de Tráfego), um dos problemas de saúde que causam a 
sonolência e que mais requerem a atenção de motoristas profissionais. 
A entidade estima que entre 15% e 17% dos condutores de caminhão 
sofrem com esse problema. O efeito da apneia é preocupante: o indivíduo 
é capaz de dormir de diversas formas, inclusive sentado ou em pé. “É 
preciso alertar esse condutor para que ele faça o tratamento e volte a 
dirigir com segurança”, diz.

paula toco
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Direção autônoma 1
O governo da Alemanha aprovou em janeiro um projeto 
para reformar a legislação de trânsito e permitir que veí-
culos autônomos circulem nas estradas do país. As espe-
cificações técnicas necessárias estão sendo analisadas na 
Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa.
O projeto, no entanto, destaca que os motoristas não 
ficarão isentos de responsabilidades neste tipo de veículo. 
Para descobrir o culpado em caso de acidente, os veícu-
los terão uma espécie de “caixa-preta”, semelhante à de 
aviões, que apontará o culpado da falha.

Direção autônoma 2
Vans elétricas sem motorista começaram a ser testadas 
em Paris, entre as estações de Lyon e Austerlitz.  Fabrica-
dos pela companhia francesa Easymile, os veículos circu-
lam em pista própria e têm capacidade para seis pessoas 
sentadas e duas em pé. Um agente viaja junto.

Segundo a RATP, empresa responsável pelo trans-
porte público na cidade, tal experiência “serve princi-
palmente para saber a opinião dos usuários sobre este 
novo serviço e também para receber possíveis ideias que 
possam melhorá-lo”.

Novo consórcio 
Ford
A Associação Brasileira dos 
Distribuidores Ford Caminhões 
– Abrafor acaba de assinar 
um contrato com o Consór-
cio Nacional Unifisa para a 
criação do Redefor Consórcio 
de Caminhões. As cotas do  
Redefor   serão comercializa-
das com créditos a partir de 
R$ 125.396,00, para modelos 
que vão desde a F 4000 à linha 
pesada Cargo, em grupos 
com prazos de até 96 meses. 
Segundo a ABAC, Associação 
Brasileira de Administrado-
ras de Consórcio, no primeiro 
trimestre de 2016 seis em cada 
dez vendas de caminhões fo-
ram geradas pelo consórcio. 

Inspeção veicular para frota a diesel
O governo de São Paulo planeja implantar em 2018 um sistema de inspeção vei-
cular ambiental para todos os veículos movidos a diesel, como caminhões, ônibus 
e SUVs, buscando com isso reduzir a emissão de poluentes. A vistoria será similar 
à que foi implantada para veículos em geral na cidade de São Paulo entre 2009 e 
2014. A medida deverá atingir também os veículos de passagem pelo Estado.
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Campeão 
nacional
O roubo de cargas 
no Rio de Janeiro 
encerrou o ano com 
a marca de 9.870 
ocorrências, núme-
ro recorde desde 
que essa modalida-
de de crime passou 
a ser monitorada, 
há exatos 24 ano 
atrás. “Acabamos 
de ganhar o troféu 
de campeão na-
cional de roubo de 
cargas”, diz Venân-
cio Moura, diretor 
de Segurança da 
Fetranscarga.

Baixo consumo  
de Arla 32 
O consumo do Arla 32 está menor do que o 
esperado e é consequência de fraudes que 
prejudicam os veículos e também o meio 
ambiente, como modificações nos siste-
mas dos veículos e o uso de produtos não 
adequados, que não atendem requisitos exi-
gidos ou a certificação do Inmetro. Segundo 
estimativa da Afeevas (Associação dos Fa-
bricantes de Equipamentos para Controle de 
Emissores Veiculares da América do Sul) o 
déficit já chega a 45%. O cálculo considera o 
consumo de diesel S-10 no último trimestre 
de 2016 e a frota em circulação que requer o 
uso do produto.

Fenatran renovada
Depois de 18 anos e nove edições, a Fenatran, maior feira de transportes da América Latina, diz 
adeus ao combalido Palácio de Exposições do Anhembi e se muda para o novíssimo São Paulo 
Expo, localizado à beira da Rodovia dos Imigrantes, na zona sul de São Paulo, mesmo local onde 
foi realizado o Salão do Automóvel no ano passado. O anúncio foi feito pela Reed Exibitions Alcan-
tara Machado, promotora do evento em parceria com a Anfavea, NTC&Logística e a Anfir. A feira 
se realizará entre 16 e 20 de outubro próximo.

Foton nacional
A Foton Caminhões iniciará a comercialização de veículos nacionais a partir de março. Enquanto a fábrica da marca está 
sendo construída no Paraná, a empresa utiliza a linha de montagem da Agrale, em Caxias do Sul (RS). A linha MiniTruck 
está entre os lançamentos da marca, com os modelos 3.5 – 12DT, 3.5 – 14ST, 3.5 – 14DT. O modelo Foton 10 – 16 nacional já 
nasce atendendo aos requisitos do Finame.
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Cidades em mutação

A mobilidade urbana ganhou 
novos contornos no século 
21, com o desenvolvimento 

de inúmeras tecnologias baseadas na 
conectividade e na internet das coisas. 
Tais inovações prometem mudar de 
forma radical a forma de circulação 
de pessoas e mercadorias nos próxi-
mos anos, em cidades do mundo in-
teiro. Um bom exemplo disso são os 
automóveis, ônibus e caminhões que 
já trafegam pelas ruas e avenidas de 
algumas grandes metrópoles de forma 
totalmente autônoma, sem a ajuda do 
motorista, ainda que em caráter expe-
rimental. Acrescente-se a isso, outra 
centena de inovações, de aplicati-
vos a componentes automo-
tivos, de sistemas de reco-
nhecimento de imagens 
até vias inteligentes de 
trânsito, que vão im-
pactar diretamente os 
operadores e usuários 
de transportes, tanto 
no modal de passageiros 
como de cargas.

Não sem 
motivo, grandes 
representantes 
da indústria au-
tomotiva como a 
Mercedes-Benz, 
Ford, Volvo, BMW, 

Nissan e ZF, entre outras, vem promo-
vendo uma corrida contra o tempo, no 
esforço de garantir o seu espaço nesse 
novo mercado. Seguidas de perto por 
empresas estreantes na área, caso do 
Google, o Uber e a Tesla. “É isso que vai 
diferenciar uma empresa da outra no 
futuro”, afirma Rafael Nieweglowski, 
coordenador do City Mobility da Volvo 

Bus Latin America, em alusão ao 
domínio dessas novas tec-

nologias. “Hoje, de certa 
forma, os veículos estão 
muito parecidos em 
termos de inovação. 
Por isso, a tecnologia 
embarcada, baseada 

na condução autôno-
ma e na conectividade, 

vai se tornar um 
importante dife-
rencial dos produ-
tores de veículos, 
para a conquista 
desse mercado”.

Em apoio a 
essa tese, Rafael 

cita o projeto Electricity, implantado 
pela Volvo na cidade de Gotemburgo 
em 2015, que combina versões de ôni-
bus híbridos, híbridos-elétricos e 100% 
elétricos em operação na conhecida 
Rota 55. Entre outras facilidades, os 
passageiros podem recarregar celula-
res a bordo dos ônibus e embarcar e 
desembarcar em estações fechadas e 
climatizadas. Além de não emitirem 
ruídos, os ônibus da Rota 55 produzem 
baixos ou zero nível de emissões, com 
a máxima comodidade, conforto e se-
gurança para os usuários.  O mesmo 
conceito foi replicado por um período 
de seis meses na cidade de Curitiba, 
com o objetivo de demonstrar para 
órgãos gestores da cidade as virtudes 
dessas novas descobertas.

“Com certeza, essas tecnologias 
irão impactar bastante o desenvol-
vimento da indústria automotiva 
nos próximos anos e até mesmo a 
concepção da mobilidade urbana”, 
reforça o engenheiro Camilo Adas, 
Gerente Sênior de Desenvolvimento 
Produto Caminhões, da fábrica Mer-

As novas tecnologias 
veiculares, baseadas 
na conectividade e na 
internet das coisas, 
prometem revolucionar 
as formas de mobilidade 
urbana, em um futuro 
muito próximo

A mobilidade urbana ganhou novos contornos no século 21, com o desenvolvimento de inúmeras tecnologias baseadas 
na conectividade e na internet das coisas. Tais inovações prometem mudar de forma radical a forma de circulação de 
pessoas e mercadorias nos próximos anos, em cidades do mundo inteiro. Um bom exemplo disso são os automóveis, 

ônibus e caminhões que já trafegam pelas ruas e avenidas de algumas grandes metrópoles de forma totalmente autônoma, 
sem a ajuda do motorista, ainda que em caráter experimental. Acrescente-se a isso, outra centena de inovações, de aplicativos 
a componentes automotivos, de sistemas de reconhecimento de imagens até vias inteligentes de trânsito, que vão impactar 
diretamente os operadores e usuários de transportes, tanto no modal de passageiros como de cargas.

Não sem motivo, grandes representantes da indústria automotiva como a Mercedes-Benz, Ford, Volvo, BMW, Nissan e ZF, 
entre outras, vem promovendo uma corrida contra o tempo, no esforço de garantir o seu espaço nesse novo mercado. Seguidas 
de perto por empresas estreantes na área, caso do Google, o Uber e a Tesla. “É isso que vai diferenciar uma empresa da outra 
no futuro”, afirma Rafael Nieweglowski, coordenador do City Mobility da Volvo Bus Latin America, em alusão ao domínio des-
sas novas tecnologias. “Hoje, de certa forma, os veículos estão muito parecidos em termos de inovação. Por isso, a tecnologia 
embarcada, baseada na condução autônoma e na conectividade, vai se tornar um importante diferencial dos produtores de 
veículos, para a conquista desse mercado”.

Em apoio a essa tese, Rafael cita o projeto Electricity, implantado pela Volvo na cidade de Gotemburgo em 2015, que combi-
na versões de ônibus híbridos, híbridos-elétricos e 100% elétricos em operação na conhecida Rota 55. Entre outras facilidades, 
os passageiros podem recarregar celulares a bordo dos ônibus e embarcar e desembarcar em estações fechadas e climatizadas. 
Além de não emitirem ruídos, os ônibus da Rota 55 produzem baixos ou zero nível de emissões, com a máxima comodidade, 
conforto e segurança para os usuários.  O mesmo conceito foi replicado por um período de seis meses na cidade de Curitiba, 
com o objetivo de demonstrar para órgãos gestores da cidade as virtudes dessas novas descobertas.

“Com certeza, essas tecnologias irão impactar bastante o desenvolvimento da indústria automotiva nos próximos anos e 
até mesmo a concepção da mobilidade urbana”, reforça o engenheiro Camilo Adas, Gerente Sênior de Desenvolvimento Produ-
to Caminhões, da fábrica Mercedes-Benz. “As novas gerações não dão tanta importância à condução dos veículos. Elas querem 
ficar conectadas com tudo o que acontece ao seu redor e cabe à indústria oferecer uma resposta técnica a essa necessidade”, 
ressalta.

  ÔNIBUS DO FUTURO

Foi o que revelou a matéria de capa do Caderno ÔNIBUS, de FROTA&Cia, publicada na edição de agosto de 2016, que 
mostrou a estréia mundial do “Mercedes-Benz Future Bus” com City Pilot. Equipado com uma dúzia de câmaras instaladas no 
veículo, além de radares de curto e longo alcance e sistemas de GPS, o “ônibus do futuro” circulou com total segurança em uma 
rota de BRT construída em Amsterdam, com 19 km de extensão e onze paradas. E, o que é melhor: sem qualquer interferência 
do condutor. Com um interior inteiramente repaginado, dividido em três áreas distintas e inspirado nas praças e parques da 
cidade, os passageiros podiam usufruir do máximo conforto a bordo, além dos benefícios da total conectividade.

Tais modernidades vão provocar, ainda, uma outra consequência relacionada à mobilidade urbana. No caso, um melhor 
equilíbrio entre os diferentes modos de transportes. “Quanto mais eficientes e atrativos forem os ônibus, mais irão atrair sim-
patizantes e novos usuários”, garante a engenheira Maria Brito, também da Mercedes-Benz, responsável sênior pelo desenvol-
vimento do produto ônibus na filial brasileira. “Diante de uma alternativa de baixa emissão, de ônibus mais inteligentes, que 
trafegam por corredores e permitem aos passageiros ficarem mais conectados é certo que muitos vão preferir esse caminho”, 
ressalta com convicção.

Mais interessante de tudo, é que todos esses benefícios não irão se restringir ao transporte de passageiros nos centros ur-
banos. A movimentação de mercadorias também será amplamente facilitada, uma vez que caminhões e utilitários já desfilam 
com essas mesmas inovações. A ZF, por exemplo, mostrou na última IAA o “ZF Innovation Truck 2016, um caminhão equipado 
com o topo da tecnologia veicular, capaz de “ver, julgar e agir” diante de situações de risco. (ver FROTA&Cia No 189, de agosto 
de 2016).

  VISION ZERO

Para Silvio Furtado, diretor de vendas América do Sul, da ZF do Brasil, os sistemas inteligentes de assistência à direção irão 
impactar fortemente o transporte de cargas nos próximos anos, seja urbano ou rodoviário. Segundo ele, os caminhões com 
direção autônoma vão permitir que os motoristas trabalhem de forma muito mais descansada, uma vez que estes passarão a 
se ocupar de tarefas administrativas durante a viagem, sem a preocupação com o volante.

O diretor da ZF lembra, ainda, que a tecnologia embarcada nos caminhões vai otimizar a escolha das melhores rotas, além 
das mais rentáveis e seguras, resultando na diminuição do tempo de entrega da carga.  “Os embarcadores também poderão 
acompanhar toda a movimentação da mercadoria em tempo real e à distância, o que se traduz em mais produtividade e efici-
ência, em benefício de toda a cadeia logística”, explica o diretor.

“TODAS ESSAS NOVAS 
TECNOLOGIAS IRÃO 

IMPACTAR, COM CERTEZA, 
A PRÓPRIA CONCEPÇÃO 

DA MOBILIDADE URBANA” 
Camilo Adas

Ônibus com 
condução autônoma, 

da Mercedes-Benz 
circula em uma BRT 

de Amsterdan
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cedes-Benz. “As novas gerações não 
dão tanta importância à condução 
dos veículos. Elas querem ficar co-
nectadas com tudo o que acontece 
ao seu redor e cabe à indústria ofe-
recer uma resposta técnica a essa 
necessidade”, ressalta.

  ÔNIBUS DO FUTURO

Foi o que revelou 
a matéria de capa do 
Caderno ÔNIBUS, de 
FROTA&Cia, publicada 
na edição de agosto de 
2016, que mostrou a es-
tréia mundial do 
“Mercedes-Benz 
Future Bus” com 
City Pilot. Equipa-
do com uma dúzia 
de câmaras insta-
ladas no veículo, 
além de radares 
de curto e longo 
alcance e sistemas 
de GPS, o “ônibus do futuro” circulou 
com total segurança em uma rota de 
BRT construída em Amsterdam, com 
19 km de extensão e onze paradas. E, 
o que é melhor: sem qualquer interfe-
rência do condutor. Com um interior 
inteiramente repaginado, dividido em 
três áreas distintas e inspirado nas 
praças e parques da cidade, os pas-
sageiros podiam usufruir do máximo 
conforto a bordo, além dos benefícios 
da total conectividade.

Tais modernidades vão provo-
car, ainda, uma outra consequência 
relacionada à mobilidade urbana. 
No caso, um melhor equilíbrio en-
tre os diferentes modos de trans-
portes. “Quanto mais eficientes e 
atrativos forem os ônibus, mais irão 
atrair simpatizantes e novos usu-
ários”, garante a engenheira Maria 
Brito, também da Mercedes-Benz, 
responsável sênior pelo desenvolvi-
mento do produto ônibus na filial 
brasileira. “Diante de uma alterna-
tiva de baixa emissão, de ônibus 
mais inteligentes, que trafegam por 

corredores e permitem aos passa-
geiros ficarem mais conectados é 
certo que muitos vão preferir esse 
caminho”, ressalta com convicção.

Mais interessante de tudo, é que 
todos esses benefícios não irão se res-

tringir ao transporte de passa-
geiros nos centros urbanos. 

A movimentação de 
mercadorias também 
será amplamente fa-
cilitada, uma vez que 
caminhões e utilitários 
já desfilam com essas 

mesmas inovações. A 
ZF, por exemplo, mostrou 

na última IAA o 
“ZF Innovation 
Truck 2016, um 
caminhão equipa-
do com o topo da 
tecnologia veicular, 
capaz de “ver, jul-
gar e agir” diante 
de situações de ris-
co. (ver FROTA&Cia 

No 189, de agosto de 2016).

  VISION ZERO

Para Silvio Furtado, diretor de 
vendas América do Sul, da ZF do 
Brasil, os sistemas inteligentes de 

assistência à direção irão impactar 
fortemente o transporte de cargas 
nos próximos anos, seja urbano ou 
rodoviário. Segundo ele, os cami-
nhões com direção autônoma vão 
permitir que os motoristas traba-
lhem de forma muito mais descan-
sada, uma vez que estes passarão a 
se ocupar de tarefas administrativas 
durante a viagem, sem a preocupa-
ção com o volante.

O diretor da ZF lembra, ainda, que 
a tecnologia embarcada nos cami-
nhões vai otimizar a escolha das me-
lhores rotas, além das mais rentáveis e 
seguras, resultando na diminuição do 
tempo de entrega da carga.  “Os em-
barcadores também poderão acom-
panhar toda a movimentação da mer-
cadoria em tempo real e à distância, o 
que se traduz em mais produtividade 
e eficiência, em benefício de toda a ca-
deia logística”, explica o diretor.

A opinião tem o endosso do pre-
sidente do Setcesp, Tayguara Helou, 
que aposta nos benefícios das novas 
tecnologias por parte do TRC. Especial-
mente depois da viagem técnica feita 
ao Vale do Silício, nos EUA, por um gru-
po de empresários brasileiros ligados 
ao transporte rodoviário de cargas (ver 
entrevista completa na pág. 30).

Uma outra consequência das 

Na visão de Camilo Adas, da Merce-
des-Benz, o conceito “zero de emissões”, 
que integra o Vision Zero, é uma realidade, 
na medida em que já existem energias 
limpas e renováveis que possibilitam 
esse feito, embora menos atrativas que 
os combustíveis fósseis, pelo menos 
do ponto de vista econômico. “A busca 
por esse objetivo nos centros urbanos é 
fundamental, porque as cidades estão 
sobrecarregadas de veículos que poluem 
o meio ambiente. Uma outra realidade 
é a meta “zero acidentes”, ressalta o 
especialista. “Existem muitos motivos que 

contribuem para um acidente de trânsi-
to, além do próprio veículo, que tornam 
difícil alcançar essa meta. Além do fator 
humano também colaboram para isso as 
condições da via, do clima e do trânsito, 
só para citar alguns”, observa Camilo. Ao 
seu ver, a indústria vem cumprindo o seu 
papel, ao desenvolver novas tecnologias 
que reduzem o número e a gravidade dos 
acidentes de trânsito, com vistas a uma 
direção segura. Mesma opinião tem a sua 
colega de empresa, Maria Brito, ao afirmar 
que a busca dessas metas é um desafio 
permanente da Engenharia das fábricas.

Duas realidades

“AQUI, AO CONTRÁRIO
 DA EUROPA, SE IMAGINA

 QUE O TRANSPORTE
 PÚBLICO É EXCLUSIVO 

DA POPULAÇÃO DE 
BAIXA RENDA”  

Rafael Nieweglowski
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Carros compartilhados

novas tecnologias veiculares é a sua 
contribuição para a melhoria do meio 
ambiente e a redução do número de 
acidentes. Graças a isso, o ideal do “Vi-
sion Zero” - o mundo da mobilidade 
com zero acidentes e emissões – se tor-
na cada dia mais próximo, ainda que 
não haja unanimidade de opiniões.

Mais otimista, Rafael Nieweglo-
wski, da Volvo, acredita ser possível 
um mundo sem emissões veicu-
lares e sem acidentes. Para tanto, 
ele confia no esforço e na estraté-
gia da empresa de continuar in-
vestindo na oferta de caminhões e 
ônibus cada vez mais amigáveis ao 
meio ambiente, além da preocupa-
ção com a segurança, um dos valo-
res da marca. “A Volvo foi pioneira 
no desenvolvimento de sistemas, 
ações e programas voltados para a 
segurança de condutores, usuários 
e pedestres e vamos prosseguir nes-
se caminho”, garante o coordenador 
do City Mobility. Da mesma forma, 
que continuamos apostando na ele-

tromobilidade, como forma de al-
cançar a meta “zero de emissões”.

 Ì Tendência mundial 

Mais do que uma aposta, a opção 
defendida pela montadora sueca refle-
te uma tendência que vem ganhando 

força em inúmeros países do mundo, 
como alternativa de energia limpa 
para mover os veículos do futuro. Ape-
sar de encontrar algumas resistências, 
incluindo no Brasil (ver quadro na pág. 
13), por conta de seu custo ainda ele-
vado e os problemas de recarga, a ele-
tromobilidade é uma onda irreversível, 
que arrasta governos, fabricantes de 
veículos e a própria sociedade.

A 66ª edição da IAA, a maior fei-
ra de transportes do mundo, realizada 
em setembro do ano passado na cida-
de de Hannover, na Alemanha deixou 
isso bem claro, ao apresentar centenas 
de veículos comerciais – de vans a ca-
minhões e ônibus – movidos por essa 
forma de energia, seja em versões hí-
bridas ou 100% elétricas.

“Além de não prejudicar o meio 
ambiente, a eletromobilidade agrega 
um componente a mais. Qual seja, o 
de oferecer todos os benefícios da co-
nectividade, associados a um desloca-
mento mais seguro, com menos ruídos 
e zero de emissões. O fato contribui 
para a melhoria do ar e da qualidade 
de vida nas grandes cidades e, de que-
bra, reduz o efeito estufa na atmosfe-
ra”, resume Rafael Nieweglowski com 
bastante propriedade.

Mesma opinião tem o diretor de 
vendas da ZF, convencido das virtudes 
da eletrificação como combustível do 

O compartilhamento de automóveis 
de passeio – um conceito ainda novo em 
muitos países do mundo – já começa a 
despontar no Brasil, com alternativa para 
diminuir os congestionamentos e melhorar 
o fluxo de pessoas pelas cidades. Oferecen-
do aluguel de carros por hora, a empresa 
Zascar abriu seu negócio de veículos on 
demand em São Paulo (SP) há cinco anos 
e hoje constata os benefícios do serviço 
para a mobilidade urbana. “Na última 
pesquisa que fizemos com nossos clientes 
verificamos que 20% deles tinham vendido 
ou deixado de usar seu carro”, avalia Felipe 
Barroso, CEO da empresa. O executivo acre-
dita que a forma de utilizar o automóvel 
nos próximos anos irá mudar radicalmente. 
O serviço de compartilhamento da Zascar 
dispõe de uma fórmula de atendimento 
bastante simples. Através de um aplicativo 

o cliente solicita o veículo, verifica onde 
pode pegá-lo e destrava o automóvel. As 
chaves estão dentro do carro, que pode ser 
usado pelo tempo necessário.

Para Barroso, a expectativa de 
crescimento desse modelo de negócio é 
animadora. “Entendemos que o mercado 
irá crescer, em função das novas tecno-
logias via smartphone, originando novos 
formatos de uso. A expansão prosseguirá 
com o surgimento dos carros autônomos, 
dentro de até cinco anos”, prevê. 

Conectividade deve 
integrar todos os
ônibus do futuro   
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futuro. Segundo Silvio Furtado, além 
de ser uma energia limpa, que 
emite zero de poluição, a 
eletricidade vem se reve-
lando muita eficiente 
tanto para impulsio-
nar veículos como 
inúmeros outros no-
vos sistemas auxilia-
res. Ele ilustra com o 
caso da direção elétrica 
ativa ReAX, de-
senvolvida pela 
ZF TRW, um dos 
componentes que 
auxiliam na con-
dução autônoma. 
“Muito mais que 
uma simples co-
luna de direção, a 
ReAX consegue traduzir todos os si-
nais captados dos diversos sensores 
instalados no caminhão, permitindo 
efetuar uma manobra assistida e se-
gura”, comenta o executivo.

  CIDADES DO FUTURO

Diante de tanta tecnologia, o que 
vai caracterizar as cidades do futu-
ro, do ponto de vida da mobilidade 
urbana? Na visão dos entrevistados, 
tudo indica que as metrópoles irão se 
transformar em um ambiente mais 
organizado e amigável, graças ao 
avanço da tecnologia e a necessidade 
crescente de movimentar pessoas e 
mercadorias de forma cada vez mais 
eficiente. “Imagino uma cidade com 
muito mais saúde, com menos emis-
sões, onde as pessoas se movimen-
tam mais e utilizam diversas formas 
de transportes, conectadas entre si. 
Acho que é um caminho sem volta”, 
afirma com convicção a responsável 
sênior pelo desenvolvimento do pro-
duto ônibus da Mercedes-Benz.

A opinião de Maria Brito tem a 
concordância de seu colega da indús-
tria, o representante da ZF, que tam-
bém aposta na maior integração en-
tre os diferentes modais de transporte 
em um futuro breve. “Na medida em 

que os modais se comunicarem mais 
facilmente uns com os outros 

será possível planejar me-
lhor as viagens e criar 

um ambiente mais se-
guro e previsível. Com 
certeza, as cidades de-
verão estar prepara-
das para isso”, observa 

Silvio Furtado.
Para Rafael Niewe-

glowski, a mobili-
dade urbana nas 
cidades do futuro 
deverá estar as-
sentada sobre três 
pilares básicos. “O 
primeiro ponto é 
a segurança no 
transporte públi-

co, já que os passageiros querem ter 
a certeza de que irão se deslocar para 
casa ou o seu local de trabalho com 
conforto e segurança. Depois vem a 

questão do tempo, uma vez que que 
o usuário quer diminuir cada vez 
mais o período que passa no trânsito, 
para chegar o mais rápido possível ao 
destino. Por último vem a questão da 
conectividade, que possibilita se co-
nectar com o mundo, com a internet, 
com as redes sociais e com o traba-
lho”, resume o especialista.

É claro que, para isso, as cidades 
terão de se preparar para oferecer uma 
infraestrutura que dê suporte a tantas 
inovações, explica Maria Brito. “Em pri-
meiro lugar, precisamos de padroniza-
ção. No caso dos BRTs, o uso de veícu-
los autônomos vai exigir pontos que as 
câmaras e sensores reconhecem e con-
versem. Então, não é só produto rodan-
do em uma via. A via também precisa 
estar preparada para isso. As cidades 
do futuro serão, portanto, o resultado 
de uma grande parceria dos produtores 
de veículos com os gestores das cidades 
por onde eles circulam”

Apesar de ser uma realidade na Europa, 
a tecnologia elétrica aplicada aos veículos 
utilitários ainda encontra forte resistência no 
Brasil. Um bom exemplo disso é o Kan-
goo Z.E. elétrico da Renault, produzido na 
França e lançado na Europa em 2011. Desde 
então, a montadora comercializou mais de 
25 mil unidades do modelo em países do 
velho continente. Lá, o modelo de venda é o 
leasing, com a bateria alugada. Já em terras 
tupiniquins, a versão elétrica do Kangoo fez 
seu debut na Fenatran de 2013 e o modelo 
de comercialização do veículo inclui a venda 
das baterias, o que praticamente triplica o 
seu valor, se comparado à versão convencio-
nal. Em três anos, a montadora conseguiu 
importar apenas 15 veículos – alguns deles 
para testes em empresas como Coca-Cola 
(foto), Natura e FedEx. Segundo Adriano Cas-
tro, Chefe do programa de Veículos Elétricos 
da Renault, para consolidar o mercado deste 
veículo no país a montadora terá de enfren-
tar muitos obstáculos pela frente. O principal 

deles, aponta, é a falta de infraestrutura 
adequada ao produto: “Tecnologia veicular e 
carros disponíveis já temos. Mas o mercado 
e a produção desses veículos só surgirão no 
Brasil quando o governo, em parceria com 
a indústria automotiva, criarem novas po-
líticas industriais e desenvolverem projetos 
para estações elétricas de abastecimento 
veicular ao longo das vias”, adverte. Além 
disso, será preciso reforçar o parque indus-
trial para componentes elétricos específicos, 
que irão abastecer as linhas de produção 
desses veículos. “É uma realidade de longo 
prazo”, prevê Castro, provavelmente para 
depois de 2020.  

Resistência tupiniquim

“PODE DEMORAR 
CINCO, DEZ ANOS, MAS 

CERTAMENTE TODAS 
ESSAS TENDÊNCIAS VÃO 

CHEGAR AO BRASIL”
Silvio Furtado
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  PAÍSES EMERGENTES

É certo que os países emergentes, 
incluindo o Brasil, estão longe do está-
gio já alcançado pelas nações mais de-
senvolvidas no âmbito da mobilidade 
urbana sustentável e amigável. Bem 
como em relação ao suporte tecnoló-
gico oferecido pelas cidades, para dar 
suporte às novas tecnologias e as futu-
ras formas de locomoção, baseadas na 
conectividade e na internet das coisas.

Para Camilo Adas, o principal de-
safio a ser vencido é adequar as tecno-
logias existentes à realidade de cada 
país. “Não adianta debater a realidade, 
já que ela é um fato. Cabe aos enge-
nheiros buscarem soluções técnicas 
que ajustem essas tecnologias, para 
permitir que possam sem implemen-
tadas. A condução autônoma pode 
chegar ao agronegócio, que é uma ati-
vidade forte no Brasil? Claro que sim. 
Mas, do jeito brasileiro, adequada a 
nossa situação”, ressalta.

“Essa é uma tendência mundial 
e não tem como reverter. Pode demo-
rar cinco, dez anos, mais certamente 
vai chegar ao Brasil”, garante Silvio 
Furtado, que acredita na quebra de 
barreiras, impulsionada pelo avanço e 
os atrativos da conectividade, que per-
mitem se comunicar com muito mais 
rapidez. É fato que, no passado, as mo-

dernas tecnologias demoraram muito 
para aportar no país. Hoje, contudo, es-
tamos cada vez mais próximos da Eu-
ropa, EUA e Japão, afirma a engenheira 
Maria Brito, com base em sua experi-
ência na subsidiária brasileira da 
Mercedes-Benz, hoje trans-
formada em centro de 
competência mundial 
para o desenvolvimen-
to de chassis de ônibus 
da Daimler AG, contro-
ladora da empresa.

Apesar de reconhe-
cer o gap entre as nações 
desenvolvidss e 
o Brasil, o repre-
sentante da Volvo 
observa que, há 
tempos, o país vem 
testando novas 
tecnologias, caso 
típico dos ônibus 
híbridos e elétri-
cos, que circulam 
em Curitiba e Gotemburgo. Ao seu 
ver, a principal diferença entre nós e 
a Suécia está relacionado às políticas 
públicas, já que os países europeus 
demonstram muito mais flexibilida-
de em relação às novas tecnologias, 
na forma de incentivos ao transporte 
coletivo, tendo em vista que o usuário 
será beneficiado. Nos países emergen-

tes, ao contrário, as tarifas e as mar-
gens estão cada vez mais apertadas. E 
também existe a questão dos impos-
tos, que são elevados, além da falta de 
incentivos para o empresário investir 
em inovações. Rafael Nieweglowski 
lembra, ainda, o gap cultural que se-
para os países emergentes dos demais. 
“Aqui se imagina que o transporte pú-
blico é exclusivo da população de bai-
xa renda. Diferente da Europa, onde 
pessoas de qualquer classe social uti-
lizam os ônibus, trens e metrôs para se 
deslocarem pela cidade, por entender 
que é a maneira mais rápida, barata e 
confortável de mobilidade”.

A existência dessa barreira cultu-
ral, contudo, não significa que seremos 
eternamente reféns do subdesenvolvi-
mento. “Isso pode mudar facilmente, 
se o transporte público for atrativo”, 
ressalta Rafael. “Na medida em que a 
pessoa percebe que a cidade oferece 

um transporte acessível, ágil e 
confortável, que resolve os 

deslocamentos na cidade, 
com certeza, ela vai pre-
ferir deixar o carro em 
sua casa”.

Acrescente a esse 
fato as novas gerações 

que estão surgindo, que 
certamente, vão cola-

borar para essas 
mudanças. “A in-
ternet e os meios 
de comunicação 
estão evoluindo 
muito rapidamen-
te e a juventude 
vem com esse 
pensamento de 
ter uma conectivi-

dade muito alta, seja para uma comu-
nicação pessoal ou para uso em um 
aplicativo. Além de identificados com 
a mobilidade urbana, esses jovens vão 
ser os governantes do futuro. Por isso, 
não vai faltar ambiente para essas no-
vas tecnologias avançarem e domina-
rem o espaço urbano muito em breve, 
finaliza Silvio Furtado. 

“AS CIDADES DO FUTURO 
TERÃO MAIS SAÚDE, 

MENOS EMISSÕES 
E PESSOAS QUE SE 
MOVIMENTAM E SE 

CONECTAM MUITO MAIS” 
Maria Brito

Ônibus elétrico da Volvo 
circula em Curitiba, em
caráter experimental
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Para onde vamos

por Sonia Crespo

Os principais consultores de 
transporte público brasileiro 
fazem coro ao dizer que diri-

gentes políticos e empresários deste 
país têm a faca e o queijo na mão para 
começar a transformar nossas cida-
des no que toda a população brasileira 
deseja: espaços públicos seguros, sem 
barulho excessivo e sem poluição, 
com calçadas para caminhar com se-
gurança e transporte público de quali-
dade, na quantidade adequada e com 
tarifa justa. Afinal, novos projetos de 
mobilidade urbana estão sendo ela-
borados em mais de 3,3 mil cidades 
do país, procurando sanar as defici-
ências de locomoção dos cidadãos. Ao 
mesmo tempo, veículos, ônibus, e ca-
minhões híbridos e elétricos, servidos 
por um robusto arsenal tecnológico, 
já são fabricados pelas montadoras 
no Brasil. O consumo de combustí-

veis alternativos 
já chega a 17% na 
matriz energética. 
Além disso, algu-
mas capitais do 
país dispõem de 
serviços alinha-
dos ao conceito de 
mobilidade, como 
compartilhamen-
to de carros e entregas cou-
rier em bicicletas, entre 
outros. Como fazer essa 
semente de mobilidade 
crescer e se fortificar?

No quesito transpor-
te coletivo de passageiros 
o caminho será longo, mas 
sem volta, garante o presi-
dente da Associação Nacional das 
Empresas de Ônibus Urbanos – NTU, 
Otávio Cunha. “Infelizmente o setor 
vive um período de baixa. Nos últimos 
20 anos, perdeu 42% de sua produtivi-

dade e isso colabo-
ra negativamente 
para a mobilidade. 
Boa parte dos pas-
sageiros migrou 
para o automóvel 
e, em consequên-
cia, houve um au-
mento de conges-
tionamentos nas 

grande cidades, que reduzi-
ram a velocidade média 
dos ônibus de 20km/hora 
para 12 km/hora. Além 
disso estamos há prati-
camente dois anos sem 

renovações de frota”, jus-
tifica. Com a recente crise 

econômica, acrescenta Cunha, 
a redução na demanda de passa-

geiros está sendo ainda mais drástica.  
“Porém, se olharmos para o horizonte, 
perceberemos que a interdependência 
entre transporte coletivo urbano em 

Consultores e especialistas de entidades ligadas ao transporte público 
urbano acreditam que novas tecnologias, reeducação social e consciência 
política transformarão a mobilidade urbana brasileira em realidade 

“NOS ÚLTIMOS 20 ANOS, 
O TRANSPORTE COLETIVO 
URBANO PERDEU 42% DE 

SUA PRODUTIVIDADE 
E ISSO COLABORA 

NEGATIVAMENTE PARA 
A MOBILIDADE”

Otávio Cunha

MOBILIDADE URBANA – ENTIDADES
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ônibus e a mobilidade urbana é um 
caminho sem volta”, observa.  “Estare-
mos sempre otimistas frente a novas 
alternativas de mobilidade. Conheci-
mento e capacidade empresarial exis-
tem, o que nos falta é uma política co-
ordenada”, avalia.

Cunha admite que  a questão da 
mobilidade ur-
bana tem tirado 
o sono de muitos 
gestores do setor. 
“Temos um serviço 
cuja oferta é regu-
lar e para mantê-
-lo e melhorá-lo 
adequadamente 
são fundamentais 
aportes em infra-
estrutura. Sob a ba-
tuta da mobilidade, 
as empresas de transporte 
urbano de passageiros já 
estão reformulando seu 
modelo de gestão, ob-
serva Cunha, citando o 
caso de Belo Horizonte, 
onde transportadoras e 
BHTrans firmaram parce-
ria para administrarem em 
conjunto as operações.

  PRÓXIMO SÉCULO 

O maior problema de mobilidade 

em qualquer cidade brasileira é a falta 
de atenção dada ao pedestre, diz Ail-
ton Brasiliense, presidente da Associa-
ção Nacional dos Transportes Públicos 
– ANTP. “Em São Paulo, em particular, 
é impossível caminhar pelas calçadas. 
Há buracos, degraus, desníveis, postes 
e orelhões e principalmente falta de 

espaço. Podemos 
estimar que 90% 
das pessoas se 
deslocam com di-
ficuldade”, estima. 
“Depois disso, falta 
transporte público 
de qualidade e na 
quantidade que as 
pessoas precisam”, 
complementa. 

A evolução da 
mobilidade urba-

na precisa de educação 
de qualidade e com-
promisso político real, 
de longo prazo, diz.  
“Espontaneamente, 
as novas gerações de 

gestores e políticos não 
intensificarão as ações 

de mobilidade”, adverte. “O 
Brasil irá melhorar, evidentemen-

te, mas daqui há um século, acredito, 
não será no século 21. A minha gera-
ção já foi, não terá esse gosto. Meus 
filhos também não verão isso. Os ne-

tos que ainda não tenho talvez vejam, 
mas será daí para a frente”, profetiza.

  DOIS PESOS 

O futuro da mobilidade urbana 
no Brasil, diz Eduardo Vasconcellos, 
coordenador da ANTP, tem aspectos 
bons e aspectos ruins. “O primeiro fa-
tor importante é que o processo de 
urbanização, ou seja, todo o processo 
de crescimento das cidades brasileiras, 
está terminando. Este é um fato extre-
mamente importante, porque antes 
tínhamos um crescimento enorme 
das cidades, cada vez mais gente pre-
cisando de ônibus e de trem, e tudo 
era imprevisível. Hoje já estamos perto 
de 90% de urbanização no país, que é 
um percentual máximo. Outro fator 
interessante é que a população bra-
sileira está crescendo muito menos e 
vai parar de crescer em 2030, 2035. Ou 
seja, não haverá mais grandes fluxos 
de pessoas como houve no passado. 
Em 30 anos colocamos 50 milhões de 
pessoas nas metrópoles. Isso não irá 
acontecer mais.  

Hoje, em países muito pobres, há 
um deslocamento por pessoa por dia 
(se contabilizam todos os cidadãos, in-
clusive os que não circulam). O Brasil 
está no grupo de países em desenvol-
vimento e tem uma mobilidade média 
de dois deslocamentos por pessoa. Já 
nos países ricos são quatro desloca-
mentos por pessoa, por dia, detalha. 
“Então é provável que o uso do auto-
móvel aumente muito, em função des-
se quadro. Ou seja, o movimento que 
fazemos de convencer a sociedade de 
que o transporte público é a melhor 
forma de transporte de pessoas, conti-
nuará enfrentando resistência e gran-
des problemas”,  adverte.

Vasconcellos lembra que qualquer 
cidadão usa o critério de custo, tempo 
e a comodidade para avaliar o melhor 
meio de transporte. “Usar a motocicle-
ta custa um terço da tarifa de ônibus. 
Não há nenhum jovem que deixará de 
usar moto para pagar três vezes mais a 

“EM SÃO PAULO, 
EM PARTICULAR, É 

IMPOSSÍVEL CAMINHAR 
PELAS CALÇADAS. 

PODEMOS ESTIMAR 
QUE 90% DAS PESSOAS 

SE DESLOCAM A PÉ 
PELA CIDADE COM 

DIFICULDADE”
Ailton Brasiliense

As tendências de ônibus no país se-
guirão para as versões BRT, diz o consultor 
Cláudio de Senna Frederico, e as linhas ali-
mentadoras serão abastecidas por versões 
menores enquanto não chegam os ônibus 
autônomos, que deverão entrar em opera-
ção por aqui em 20 anos. “Quando os ônibus 
autônomos se tornarem realidade, as regras 
do sistema capilar mudarão, será possível 
aumentar a frequência dos veículos, por 
exemplo. Os percursos se assemelharão aos 

de um táxi,  não precisarão ser pré-determi-
nados. Essa movimentação mudará muitos 
conceitos”, adianta. Em paralelo, Senna 
acrescenta que, no futuro, ganharão espaço 
meios de tração mais limpos e sustentáveis, 
como ônibus elétricos e hibrido elétricos. 
A operação dessas frotas permitirá ganhos 
de eficiência pontuais, ou seja, será possível 
deslocar parte desses veículos eventual-
mente para atender grandes demandas, 
como eventos e jogos de futebol. 

Sistemas futuristas
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passagem de ôni-
bus”, compara. Já 
o transporte em 
automóvel tem 
hoje praticamente 
o mesmo custo do 
transporte em ôni-
bus: “O desembolso é igual, 
em torno de R$ 3,50 para 
viagens de sete quilô-
metros”, compara.

  METABOLISMO 

Os estacionamentos 
são, para Vasconcellos, outra 
face da política de proteção ao au-
tomóvel. “Boa parte do sistema viá-
rio (ruas, avenidas e calçadas), que é 
público, fica aberto como estaciona-
mento gratuito. Em São Paulo, hoje, 
um milhão de pessoas estacionará de 
graça nas ruas. Isso é um subsídio im-
plícito que as pessoas adotam como 
sendo um “direito” do cidadão. Nin-
guém compreende que, nas cidades 
brasileiras acima de 60 mil habitantes, 
as faixas de estacionamento gratuito 
custaram R$ 200 bilhões de reais para 
serem construídas”, analisa. 

O verdadeiro jeito de modificar 
os atuais parâmetros comportamen-
tais, para o consultor, será reeducan-
do a sociedade. “A cidadania tem de 
ser ensinada nas escolas”, defende, 
avaliando que os brasileiros, em ge-
ral, não têm noção clara de seus 
direitos e deveres. A verdadeira mu-
dança está na transformação políti-
ca, resume. “Isso pode levar mais de 
30 anos”, estima. Vasconcelos confia 
no taco da nova geração, que está 
crescendo mais consciente e deve-
rá fazer grandes modificações neste 
cenário. “O paraíso não existe, mas 
acredito que grandes melhorias po-
derão ser introduzidas para a mobili-
dade urbana do país”.   

O uso da bicicleta poderá aumen-
tar nas cidades brasileiras no futuro, 
diz o consultor. Hoje a bicicleta res-
ponde por 2% dos deslocamentos nas 
cidades brasileiras, em média. ”É per-

feitamente possí-
vel que, no Brasil, 
a bicicleta chegue 
a representar ín-
dice de 5% nos 
deslocamentos no 
prazo de dez anos, 

se for implementada uma 
política dirigida para o 
setor”, detalha. 

Como os europeus 
alcançaram as melho-
res soluções em mo-

bilidade, Vasconcellos 
acredita que possam ser-

vir de referência para o Bra-
sil. “O metabolismo da mobilidade 

aplicado em cada veículo, conside-
rando quanta energia se consome, 
que espaço ocupa, quais são os im-
pactos negativos quanto a poluentes, 
tem ótimos índices de resultados por 
lá”, destaca. Cidades como Londres e 
Paris consomem, por dia, a metade 
da energia por pessoa, emitem a me-
tade da poluição 
e produzem 50% 
menos acidentes 
que em grandes 
cidades norte-
-americanas, se-
gundo recentes 
levantamentos 
realizados nos lo-
cais citados. 

Vasconcellos 
concorda que em 
cidades grandes 
sempre haverá pessoas 
que vão para o mesmo 
lugar. Mas essas pesso-
as terão de continuar 
seu percurso e, para 
isso, usarão outros 
meios. “Quem consegue 
se encaixar nesse perfil 
são as pessoas que tem roti-
na diária, horário de entrada e saí-
da no mesmo lugar. Não vejo a cidade 
com muitos carros compartilhados. 
Com automóveis autônomos, menos 
ainda. Essa é uma realidade que po-
derá demorar 80 anos”, imagina.

  IMOBILIDADE 

Também consultor da ANTP, 
Cláudio de Senna Frederico diz que 
conceber a mobilidade urbana nas ci-
dades brasileiras, hoje, está mais para 
um problema que para uma solução, 
em função das buscas erradas de so-
luções. “O circulo vicioso de soluções 
individuais e justificadas não somam 
o resultado esperado”, avalia. Senna 
recorda que o carro nasceu como meio 
de locomoção esportiva, para diver-
são, quando se convidavam os amigos 
para “dar uma volta”. “De lá para cá se 
transformou no maior vilão do trân-
sito e só se convida um inimigo para 
passear de carro”, ironiza. 

Ainda assim, Senna admite que o 
maior sonho do passageiro de ônibus 
ainda é comprar seu carro. “Assim como 
o automóvel, o ônibus é uma experiên-
cia, e de um modo geral ambos são bas-
tante ruins nos horários de pico. Porém, 
no automóvel há conforto e privacida-

de”, analisa.  Senna 
defende a ideia de 
que o assunto Mo-
bilidade Urbana se 
transforme numa 
intervenção esco-
lar, ou seja, um as-
sunto para que os 
jovens entendam 
a dinâmica de sua 
aplicação e as con-
sequências nefas-
tas da falta dela. 

Mudar pequenas coi-
sas que irritam os passa-
geiros de ônibus já é um 
ponto de partida para 
melhorar o sistema de 
transporte coletivo atu-

al, diz. Qualquer recurso 
aplicado em um sistema 

de mobilidade poderá ser 
pessimamente operado e, se isso 

acontecer, é a pior hipótese, pois não 
haverá um bom serviço. “A imobilidade 
urbana está sendo uma grande profes-
sora para o brasileiro que, através da 
surra, está aprendendo”, finaliza. 

 “POR DIA, UM MILHÃO 
DE PESSOAS ESTACIONA 
DE GRAÇA NAS RUAS DE 

SÃO PAULO”
Eduardo Vasconcellos

 “O QUE FALTA 
PARA MELHORAR A 
MOBILIDADE DOS 

CIDADÃOS BRASILEIROS 
É USAR O SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLETIVO 
ATUAL DE UMA FORMA 

MAIS EFICIENTE. OU SEJA, 
ARRUMAR A CASA”

Claudio de Senna Frederico
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Mobilidade já
por Sonia Crespo

Com a aprovação da Lei 
12.587/12, que determina 
uma Política Nacional de 

Mobilidade Urbana (PNMU) nas ci-
dades, a mobilidade urbana no Bra-
sil alcançou um novo patamar.  De 
acordo com a lei, até abril de 2019, 
todos municípios brasileiros que te-
nham mais de 20 mil habitantes de-
verão ter concluído um plano diretor 
de mobilidade urbana, contemplan-
do não apenas sistemas e serviços 
de transporte coletivo mais eficien-
tes, como também melhorias na cir-
culação viária, na integração entre 
modais de transporte e na disciplina 
para o transporte de cargas. 

Enquadram-se nesse perfil 3.341 
municípios, quase dois terços do to-
tal das cidades brasileiras. Segundo a  
Secretaria Nacional de Transporte e 
da Mobilidade Urbana (SEMOB), órgão 
integrante do Ministério das Cidades, 
apenas 175 municípios dispõem, hoje, 
de seu plano de mobilidade urbana em 
pronto ou em fase de implantação. Se 
forem consideradas apenas as cidades 
com mais de 250 mil habitantes, o per-
centual de municípios que têm o proje-
to elaborado ou em processo é de 84%. 
Nestes municípios se concentram 36% 
da população de todo o país. Os avan-
ços da implantação desses projetos 
serão permanentemente monitorados 
por um grupo de trabalho criado pela 
SEMOB e composto de 11 instituições, 

que divulgará periodicamente rela-
tórios de acompanhamento.  Alguns 
dos resultados do primeiro relatório 
“Indicadores de Efetividade da Política 
Nacional de Mobilidade Urbana” divul-
gado em janeiro de 2017, são apresen-
tados ao longo desta matéria.

Para José Roberto Generoso, que 
assumiu a direção da SEMOB há oito 
meses, o lento avanço da mobilidade 
urbana no Brasil é consequência das 
altas taxas de crescimento da popu-
lação em centros urbanos que o país 
tem vivenciado. “Acreditamos que com 
a estabilização do crescimento da po-
pulação urbana, com a melhoria dos 
instrumentos de planejamento urbano, 
seguindo as diretrizes da Política Nacio-
nal de priorização do transporte ativo e 

O Ministério das Cidades revela o andamento da Lei de Política
Nacional de Mobilidade Urbana, que obriga os municípios  com mais de
20 mil habitantes a criarem plano próprio de mobilidade até abril de 2019

mobilidade urbana – GoVerno

No Brasil, 175
munícipios, como
Curitiba, já possuem
algum plano de
mobilidade urbana
em implantação
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Lei em avanço
Acompanhe a trajetória do Plano de Mobilidade 
Urbna, desde a sua criação em 2015

- Plano de Mobilidade Urbana é obri-
gatório para cada um dos 3.341 municí-
pios brasileiros  que têm mais de 20 mil 
habitantes;

- Prazo para a apresentação destes  
projetos de mobilidade urbana foi esten-
dido até abril de 2019;

- A SEMOB registra 175 cidades que 
já têm o plano concluído ou em fase de 
implantação;

 - Das cidades brasileiras com mais de 
250 mil habitantes, onde se concentram 
36% de toda a população do país, 84% já 
possuem um projeto de Mobilidade urbana.

Generoso: SEMOB monitorará 
indicadores da mobilidade nas cidades

coletivo, racionalizando 
o uso do espaço público, 
em 10 anos a mobilidade 
atenderá de forma mais 
efetiva às necessidades 
da sociedade, garantindo 
acesso às oportunidades 
da vida urbana tal como 
preconizado pelo Estatu-
to das Cidades”, projeta.

Para isso, adianta 
Generoso, o trabalho do 
ministério  será de for-
miguinha: “Cada cidade 
possui uma dinâmica 
urbana particular e cabe 
ao poder público local 
planejar e executar o de-
senvolvimento urbano e, 
consequentemente, da 
mobilidade urbana”, de-
talha.  O Ministério das 
Cidades percebe que o 
monitoramento da Po-

lítica Nacional de Mobilidade Urbana 
deve ser permanente e precisa consi-
derar diferentes indicadores que per-
mitam acompanhar o desenvolvimen-
to da mobilidade 
em todos os mu-
nicípios, tais como 
tempo de desloca-
mento casa-tra-
balho, qualidade e 
disponibilidade do 
transporte usado e 
outros que se aplicam as regiões mais 
densamente povoadas. “O objetivo é 
traçar a melhor estratégia de atuação 
da União, frente ao cenário diagnosti-
cado”, explica. 

 Ì Preliminares 

Três anos após sua aprovação, em 
outubro de 2015, o Ministério das Ci-
dades iniciou o primeiro processo de 
avaliação de efetividade da PNMU, que 
originou um amplo relatório de acom-
panhamento, divulgado no site do Mi-
nistério das Cidades em 11 de janeiro 
de 2017.  “Este trabalho certamente 
se desdobrará em novas iniciativas de 

avaliação, de forma que a tomada de 
decisão possa cada vez mais ser uti-
lizar estudos e suas evidências como 
subsídio”, garante José Generoso.

O  SEMOB pretende traçar um 
diagnóstico do setor a partir desses in-
dicadores e, alcançar melhores resul-
tados para os cidadãos que utilizam os 
serviços na ponta. “Os resultados desse 
primeiro conjunto de indicadores evi-
denciaram que a população brasileira 
tem gastado cada vez mais tempo no 
deslocamento casa-trabalho e tem so-
frido pela baixa oferta de transporte 
estruturante”, adianta.  Além disso, o 
usuário do transporte coletivo tem ar-
cado com quase todo o custo do siste-
ma e convivido com um trânsito cada 
vez mais violento, com taxa de feridos 
apresentando tendência crescente”, 
relata o Secretário.

Com a implantação da PNMU, a 
SEMOB tem uma missão árdua e de 
longo prazo: interferir nas cidades 
para que elas ofereçam maior igual-
dade de acesso às oportunidades de 
emprego, saúde, educação e lazer, es-
corada em um caminho de desenvol-

vimento urbano 
mais sustentável, 
economicamente 
equilibrado, me-
nos agressor ao 
meio ambiente e 
socialmente in-
clusivo, conside-

rando que essas condições de mo-
bilidade das cidades possam evoluir 

continuamente com apoio e partici-
pação de toda a sociedade.

 Ì limitação 

O atual cenário econômico e fiscal 
do país, no entanto, tem figurado como 
grande limitador ao avanço da Política 
Nacional de Mobilidade Urbana, obser-
va Generoso. “A escassez de recursos é 
uma grande dificuldade para a implan-
tação de infraestrutura de média e alta 
capacidade, importante mecanismo da 
Política”, diz. Há, na realidade, uma ca-
deia de obstáculos a superar: a limita-
da capacidade institucional dos gover-
nos locais, a complexa e diversificada 
legislação brasileira para contratação 
de obras por parte do poder público e 

“em DeZ anos, a 
moBiliDaDe atenDerÁ 

De Forma mais eFetiVa 
as neCessiDaDes Da 

soCieDaDe Brasileira”
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Tempo perdido

Longe de tudo

Segundo relatório da SEMOB, 559 
dos 5.565 municípios brasileiros possuem 
mais de 10% de sua população levando 
mais de uma hora no deslocamento 
casa-trabalho.

Desses 559 municípios, 37% estão 
localizados em regiões metropolitanas

e regiões integradas de desenvolvi-

mento. Os maiores percentuais registrados 
estão nas cidades do Rio de Janeiro (29%), 
São Paulo (25%) e Recife (17,4%). Quando 
analisados os 108 municípios que possuem 
20% ou mais de sua população que levam 
mais de uma hora em seus deslocamentos 
casa-trabalho, observa-se que 80% deles 
pertencem a regiões metropolitanas. 

O Rio de Janeiro possui os maiores 
percentuais de pessoas cobertas pela 
rede de transporte nas escalas cidade 
núcleo e região metropolitana, ao 
apresentar respectivamente 47% e 
28% da população próxima de uma 
estação ou terminal. Este nível de 
cobertura é próximo de cidades em 
países em desenvolvimento tais como 
Cidade do México e Quito, porém está 
muito aquém dos melhores exemplos 
de cidades europeias como Paris, 
Barcelona, Madrid e Londres onde a 
cobertura da rede no nível da cidade 
está acima de 90% e atinge, no pior 
dos casos, 49% da população na 
região metropolitana. 

a baixa qualidade de projetos e estu-
dos de viabilidade, entre outros fatores. 
“Mudar este quadro implicará em uma 
política de médio prazo de capacitação 
dos entes federados e num esforço de 
adequação da legislação de contrata-
ções e dos processos de licenciamento 
ambiental e desapropriações”, avisa.

A equipe de profissionais da SE-
MOB entende que melhorar a mobi-
lidade urbana envolve ações de curto, 
médio e longo prazo. Algumas dessas 
ações são de baixo custo e efetividade 
imediata, como é o caso da prioriza-
ção do transporte coletivo por meio de 
faixas dedicadas, por exemplo. Outras 
requerem mais tempo e recursos e, 
nestes casos, enquadram-se as inicia-
tivas de implantação de novas infra-
estruturas. Em paralelo à tais ações, 
complementa Generoso, os municí-
pios devem estar atentos ao uso de 

instrumentos de gestão da demanda 
de viagens como alternativas para 
melhorar a qualidade e tempo de des-
locamento da população. “O Ministé-
rio das Cidades tem buscado atuar 

em todas essas frentes, priorizando o 
transporte coletivo e apoiando finan-
ceiramente a implantação de novas 
infraestruturas”, diz, observando que 
assim, paulatinamente, melhorias 
nos sistemas de mobilidade possam 
ser percebidas pela população.

 Ì Grupo ativo 

Para acompanhar os avanços de 
projetos da Política Nacional de Mo-

Percentual médio da 
PoPulação que leva 1 hora
ou mais no deslocamento 

Para o trabalho
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O lento avanço 
da mobilidade
urbana é reflexo
das altas taxas de
crescimento da 
população brasileira
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Tarifas definem receitas

Passagens 
cada vez 
mais caras

Os dados da Pesquisa Nacional de 
Avaliação do Vale-Transporte mostram 
que as receitas dos sistemas de ônibus 
são quase exclusivamente oriundas da 
cobrança de tarifas. Dos 201 municípios 
que informaram possuir receita tarifária, 
apenas 46 possuíam alguma receita extra 
tarifária, o que corresponde a 19% dos 

municípios respondentes. Menos de 3,5% 
da receita dos sistemas dos municípios 
que responderam à pesquisa é advinda 
de subsídios, publicidade ou outra receita 
acessória. A situação é ainda mais extre-
ma na Região Nordeste onde, em média, 
menos de 0,5% da receita dos sistemas é 
advinda de fontes acessórias.

Os indicadores do relatório 
divulgado pela SEMOB revelam que 
além de um percentual significativo 
do rendimento médio do cidadão 
brasileiro ser comprometido com 
transporte coletivo, esses valores 
apresentam tendência crescente 
desde 2010. Nos municípios com 
população entre 500 mil e 1 milhão de 
habitantes, essa informação é ainda 
mais preocupante, onde mais de 14% 
do rendimento médio seria compro-
metido para realização de 50 viagens 
em 2015. Em uma análise regional, a 
Região Sudeste é onde o consumo de 
transporte coletivo, no ano de 2015, 
teria maior impacto na renda, com 
valor acima de 13%.

bilidade Urbana, o Ministério das Ci-
dades criou em outubro de 2015 um 
Grupo de Trabalho composto de 10 
instituições, além da Secretaria Na-
cional de Transporte e da Mobilida-
de Urbana do Ministério das Cidades 
- SEMOB:  Associação Nacional das 
Empresas de Transportes Urbanos – 
NTU, Associação Nacional de Trans-
portes Públicos – ANTP, Associação 
Nacional dos Transportadores de 
Passageiros sobre 
Trilhos – ANPTri-
lhos, Instituto de 
Energia e Meio 
Ambiente – IEMA, 
Instituto de Pes-
quisa Econômica 
Aplicada – IPEA, 
Instituto de Políticas de Transporte e 
Desenvolvimento – ITDP, a ONG WRI 
Brasil Cidades Sustentáveis, União de 
Ciclistas do Brasil – UCB, Caixa Econô-
mica Federal – CAIXA e a  Associação 
Brasileira da Indústria Ferroviária – 

ABIFER. Juntas, 
estas entidades 
elaboraram um 
primeiro relatório 
de “Indicadores 
de Efetividade da 
Política Nacional 

de Mobilidade Urbana”, divulgado em 
janeiro deste ano.   In 

Generoso explica que este Grupo 

de Trabalho, denominado de GT,  terá 
função permanente. “A SEMOB está 
construindo um sistema de indica-
dores com o objetivo tanto de finali-
zar o trabalho iniciado pelo Grupo de 
Trabalho (Indicadores de Efetividade 
da Política Nacional de Mobilidade 
Urbana) quanto para avaliar outras 
dimensões da atuação da Secretaria 
como, por exemplo, os empreendi-

“Hoje a PoPULaÇÃo 
BRaSILeIRa gaSta cada 

vez MaIS teMPo No 
deSLocaMeNto  

caSa-tRaBaLHo”

Óx

 Peso do custo do transPorte
 Público na renda média 

do brasileiro

Elaboração: MINISTÉRIO DAS CIDADES

PNMU espera que as
condições de mobilidade nas
cidades tenham o apoio e a
contribuição da sociedade
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Transporte sustentável
No Brasil, em 2014, o percentual 

de combustíveis renováveis na matriz 
energética do transporte rodoviário foi 
de 17%. Por falta de dados disponíveis, 
o relatório ainda não considera o uso de 
gás natural no transporte rodoviário ou 
mesmo a energia consumida por veículos 
elétricos. Para se ter ideia do potencial 

do uso de energias renováveis e menos 
poluentes, no Brasil, em 2014, foram 
licenciados apenas 855 veículos movidos 
à eletricidade, segundo a Associação 
Nacional de Fabricantes de Veículos Au-
tomotores (Anfavea, 2015). Isso represen-
ta menos de 0,03% do total de veículos 
vendidos no país. 

mentos de mobilidade apoiados pelo 
Ministério das Cidades”, pontua.

 Ì IndIcadores 

Considerando os desafios de dis-
ponibilidade e consolidação de dados 
no país, o GT condensou uma lista de 
7 eixos temáticos. São eles a Qualidade 
do sistema de mobilidade urbana, De-
senvolvimento urbano integrado, Sus-
tentabilidade econômica e financeira, 
Gestão democrática e controle social, 
Acesso e equidade,  Sustentabilidade 
ambiental e Acidentes de transportes, 
que originaram 34 indicadores e cujos 
dados coletados até outubro de 2016 

são apresentados em boxes ao longo da 
matéria. Para melhor avaliar a compi-
lação, cada indicador foi classificado 

pelo critério dos 3Es de desempenho:  
Eficiência (avaliação de tempo e re-
cursos empregados)  Eficácia (avalia-
ção da geração de benefícios diretos 
ou indiretos do projeto)  e Efetividade 
(avaliação dos efeitos na transforma-
ção social). Esta lista de indicadores, 
segundo o secretário, ainda está sendo 
testada e continuará em discussão. 

“o aTUaL cenÁrIo 
econÔMIco e FIscaL 

do PaÍs TeM LIMITado 
o aVanÇo da 

PoLÍTIca nacIonaL de 
MoBILIdade UrBana”

Elaboração: MINISTÉRIO DAS CIDADES

Percentual de energia renovável na matriz 
 de transPortes rodoviários, Por região

Governo espera
ampliar a
participação
dos combustíveis
renováveis na matriz
energética do
transporte
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Programa de fi nanciamento de ônibus urbano 

– Refrota17 – tropeça no lançamento, por 
culpa da burocracia dos bancos ofi ciais
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EDITORIAL

Por onde começar

Ao mesmo tempo em que a mobilidade urbana se faz cada vez mais necessária 
nas grandes cidades brasileiras, para que se possa sobreviver, também se torna 
cada vez mais inatingível. Quer seja pela incontrolável transformação urbana ou, 

então, pelas infindáveis discussões sobre as prioridades defendidas por políticos, pelo 
povo, por ongs e demais envolvidos no assunto.

Casos de grandes metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro, mais críticos e 
mais urgentes, poderiam adotar soluções paliativas, partindo da própria estrutura 
existente, como sugere Eduardo Vasconcellos, coordenador da ANTP. Duas situações 
devem acontecer simultaneamente: a primeira será reorganizar fisicamente e 
operacionalmente o ambiente de trânsito. Não apenas o leito carroçável, mas 
também as calçadas, de tal modo a acomodar com mais conforto o pedestre, a 
bicicleta e o ônibus, reduzindo a velocidade e aumentando a sinalização. “Seria um 
ambiente de trânsito mais europeu”, define.

O consultor adverte que, atualmente, o país dispõe de um grande contingente de 
profissionais que possuem conhecimentos específicos para isso. “Quando comecei 
minha carreira na Companhia de Engenharia de Trânsito – CET, há 40 anos, não 
tínhamos ideia de como fazer. Não é mais um problema de capacitação”. A proposta, 
diz, é muito mais barata que a política viária dos últimos anos, que priorizou a 
construção de mais avenidas e túneis.

Vasconcellos adianta que tais mudanças serão traumáticas: entraves surgirão com a 
reorganização e a extinção de privilégios, o que gerará conflitos políticos, a exemplo das 
dificuldades enfrentadas durante a implementação das ciclovias na cidade de São Paulo.

A outra ação fundamental é a parte mais difícil. Quase um combustível para a 
evolução da mobilidade urbana, sem despertar para a cidadania a população brasileira 
não terá mobilidade. Vasconcellos lamenta que não verá tais transformações, mas 
acredita que um dia serão realidade no país e coloca todas suas fichas na nova geração, 
que está crescendo e deverá fazer grandes modificações neste cenário.

Sonia Crespo 
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Ônibus

FINANCIAMENTO
Apresentado pelo Ministério das Cidades como agenda 
positiva no final de 2016, o programa de financiamento 
para ônibus urbanos Refrota17 mal largou e já tropeça na 
burocracia financeira dos bancos públicos.

EMPRESAS
O Banco Mercedes-Benz assume a liderança nos repasse do 
Finame em 2016. Instituição liberou R$ 461,5 milhões para a 
aquisição de ônibus, 62% a mais que o resultado de 2015 que 
alcançou R$ 284,8 milhões.
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Comil prepara Invictus HD
A Comil prepara o lançamento de 
uma nova versão da linha Invic-
tus, para atender ao segmento 
de ônibus rodoviários de médias 
e longas distâncias. Denomina-
da de Invictus HD, a versão traz 
como novidade um novo posicio-
namento do motorista, um nível 
abaixo do salão de passageiros. 
E, ainda, um bagageiro com 
maior capacidade de armazena-
mento, entre outras inovações. 
As primeiras unidades devem ser 
entregues em março, segundo 
revelou o Diário do Transporte 
em primeira mão.

Fretado por aplicativo
A Grab, uma empresa de trans-
porte de Cingapura, lançou um 
serviço chamado GrabCoach, que 
oferece ônibus fretados através 
de agendamento e pagos por 
meio de um aplicativo no celular. 
Ao entrar no app, é possível esco-
lher entre microônibus e ônibus 
convencionais de 13, 23 e 40 
lugares. O interessado marca no 
mapa os pontos de embarque e 
desembarque e envia o aviso para 
o ônibus pelo celular. Também é 
possível saber onde se encontra o 
veículo e acompanhar o seu des-
locamento. Como os passageiros 
podem dividir o valor do freta-
mento, o serviço fica mais em 
conta que um carro de passeio 
acionado por aplicativo.

Irizar lança i6S em Portugal
A Irizar apresentou em Portugal o novo modelo i6S, em substituição ao 

Irizar PB, que deixou de ser produzido no país. A novidade incorpora 
soluções de funcionalidade e também de estética do Irizar i8, topo 

de linha da marca na Europa. O e i6S apresenta linhas  marcantes na 
frente e traseira, com lanternas e faróis cromados e com novos ângu-
los. O veículo utiliza o protocolo de comunicação e sistema Multiplex, 

que permite um serviço de diagnóstico em tempo real. O modelo está 
disponível em duas versões de altura – 3,73 m e 3,93 m - e em cinco 

comprimentos: de 10,7 até 15 metros.

Maior venda 
da história
A Iveco Bus realizou a 
maior venda de Ônibus Es-
colar Rural Médio (ORE 2), 
desde o seu lançamento 
em 2012, em um total de 
628 unidades. Os veículos 
foram entregues ao gover-

no de Minas Gerais e adquiridos por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
pela Educação (FNDE). “O modelo é baseado no chassi 150S21, projetado para 
rodar em ambientes urbanos e rurais mantendo o bem-estar e a segurança dos alu-
nos a bordo, inclusive de passageiros com mobilidade reduzida”, explica Humberto 
Spinetti, diretor de Negócios da Iveco Bus para a América Latina.

Eucatur vai 
de 15 metros
A Volvo comemorou a primeira venda 
de seu novo ônibus rodoviários de 15 
metros, na versão 8x2. A Eucatur adquiriu 
20 unidade do modelo B450R, para 
utilização em rotas estaduais e interes-
taduais de médias e longas distâncias. 
Os veículos possuem carroceria double 
decker e a nova configuração permitiu 
aumentar de 53 para 60 passageiros por 
veículo. Os novos rodoviário contam com 
espaço pet-friendly e são equipados com 
internet wi-fi 4G e dispositivos para carre-
gar smartphones e tabletes via USB.

Incentivos aos ônibus
O BNDES (Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social) anunciou 
incentivos para a compra de ônibus não 
poluentes. A medida, contudo, vai ga-
nhar força a partir do ano que vem, com 
a redução dos incentivos para ônibus 
movidos a diesel. Essas vantagens serão  
transferidas para a compra de trólebus, 
ônibus elétricos, ônibus híbridos, ônibus 
a etanol, ônibus com células de hidrogê-
nio, ônibus a gás natural veicular, ônibus 
a etanol, entre outros. A TJLP (Taxa de 
Juros de Longo Prazo), que hoje está 
em 7,5% ao ano, será definida em cada 
projeto ou bem a ser financiado e a sua 
participação máxima nos financiamentos 
será de 80%. O BNDES também alterou 
o prazo do financiamento pelo Finame, 
que passa de cinco para 10 anos e conta 
agora com três linhas: aquisição de bens 
de capital (o que inclui os ônibus e cami-
nhões), produção e modernização.
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PROGRAMA REFROTA17

Lançado no � nal de 2016 pelo Ministério das Cidades como agenda 
positiva, o programa de � nanciamento para ônibus urbanos 
Refrota17 mal largou e já tropeça na burocracia  Texto: Sonia Crespo

Mesmo sem estar integralmente 
formatado e redigido, o Pro-
grama de � nanciamento para 
renovação de frotas de ônibus 

urbanos, o Refrota 17  foi anunciado pelo 
Ministro das Cidades, Bruno Araújo, em 
dezembro de 2016, como parte da agenda 
positiva do Governo Federal para alavan-
car a indústria de chassis carrocerias. Para 
tanto, o Refrota pretende disponibilizar R$ 
3 bilhões para essa � nalidade.

A medida chega em boa hora, conside-
rando que as empresas do setor parali-
saram as renovações há praticamente 

dois anos, em função da crise econômica, 
segundo estima a Associação Nacional das 
Empresas de Transportes Urbanos - NTU. 
O presidente da entidade, Otávio Cunha, 
explica que o modelo do programa é 
uma versão aprimorada e simpli� cada do 
Pró-Transporte, lançado no mercado uma 
década atrás. “É uma boa alternativa para 
fazer a indústria girar”, enfatiza, lembran-
do que os pacotes de � nanciamento são 
extensivos a todos os equipamentos 
embarcados nos ônibus, como sistemas de 
bilhetagem e tecnologias de segurança e 
controle operacional, por exemplo. 

Como pode, a NTU vem colaborando 
arduamente para � nalizar a redação � nal 
do programa, que tem como gestor o 
Ministério das cidades e como agente ope-
rador o FGTS, vinculado à Caixa Econômica 
Federal. Também trabalham na missão 
os bancos de montadoras de ônibus, 
dispostas em fazer o programa deslanchar 
de vez. “O que se propõe no Refrota, a 
princípio, é que a Caixa funcionará como 
uma espécie de Finame (do BNDES), 
porém com mais vantagens para o com-
prador”, detalha o presidente da NTU. O 
� nanciamento proposto pelo Refrota teria 

Barbosa, da Mercedes-
Benz: mercado de ônibus 
urbanos reagirá, mas será 
uma retomada lenta

Missão árdua
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Recuperação lenta

juros próximos de 10,5% ao ano (somando 
TR, Spread e taxa de risco), frente aos juros 
anuais de 12,5% do Finame.  Mas o melhor 
do Refrota é o montante do bem financia-
do, que pode chegar a 100%, sendo 80% 
do valor de competência da Caixa e os 
20% restantes a cargo do banco da mon-
tadora. Os prazos de amortização seriam 
de 72 meses para as versões convencionais 
de ônibus (micro, midi e padron), com 15 
meses de carência, e de 108 meses para os 
modelos articulados e biarticulados, com 
20 meses de carência.

Porém, a maior preocupação do 
setor, segundo Cunha, 
é o fato de que a Caixa 
nunca financiou ônibus, 
por ter um nível de 
exigência contratual 
muito grande. “Como 
termômetro para 
avaliarmos como serão 
as análises da institui-
ção, sugerimos, como primeiro cliente do 
Refrota, uma empresa de transporte urba-
no de padrão médio, com boa avaliação 
das instituições bancárias do mercado, 
interessada em adquirir 100 ônibus”, con-
ta. “Mesmo com este perfil, a aprovação 
do financiamento está sendo bastante 
dificultada”, lamenta. “Entendemos que 
a Caixa está conhecendo o setor agora”, 
observa. Cunha adverte, no entanto, 
que todo o parque fabril ligado ao setor 
conta com o Refrota como um recurso de 
emergência para a retomada do segmen-
to. “Por enquanto, o setor só pode contar 
com a postura positiva do Ministro das 
Cidades, Bruno Araújo, que garante que 
o programa vai funcionar”, complementa. 
O próximo dia seis de março foi definido 
como a primeira data-limite para o início 
do programa. Ainda assim, estima Cunha, 
o credenciamento dos bancos de mon-
tadoras junto ao FGTS, instituições que 
terão papel fundamental nas negociações 
de venda, pode levar até quatro meses. 

O presidente da NTU lembra que os 
recursos do FGTS já foram utilizados em 
diversas áreas e que o financiamento para 
a compra de ônibus certamente será uma 
das aplicações mais seguras. Além disso, 
o executivo reforça que o tal financiamen-
to favorecerá a mobilidade urbana e o 

Jorge Carrer (foto), da MAN, avalia como pouco provável 

que o programa sozinho tenha o poder de impulsionar a 

retomada do mercado de vendas de ônibus no Brasil, consi-

derando que as condições do crédito são apenas um pouco 

diferentes do Finame em vigor. “Mesmo assim, esta nova 

opção de linha de crédito, somada aos indicadores macro-

econômicos que começam a apresentar sinais de melhora, 

contribuirá para o crescimento do mercado, mesmo que 

lento, como estamos prevendo para 2017”, comenta. 

Já a  Mercedes-Benz acredita que o mercado de ônibus 

terá a recuperação nos próximos anos, mas será uma 

retomada lenta. “Para 2017, o mercado total deverá ter um aumento entre 6% a 10%, no 

segmento acima de 8 toneladas”, estima Valter Barbosa, da Mercedes-Benz. 

incremento da economia, não apenas o 
empresariado de ônibus. 

A capacidade de renovação do setor 
empresarial chega a 15 mil ônibus urbanos 
por ano, avalia Cunha. “Para o primeiro ano 
do Refrota, estimamos que esse volume 
chegue a 12 mil ônibus/ano”, finaliza.

ExpEctativa 
Valter Barbosa, diretor de Vendas e 

Marketing de ônibus da Mercedes-Benz 
do Brasil, considera o programa Refrota17 
uma iniciativa positiva para o segmento 
de ônibus, por ser mais uma alternativa de 

financiamento para ôni-
bus urbanos. “É uma me-
dida que pode estimular 
a renovação de frota em 
um mercado, como o 
brasileiro, que precisa 
de financiamento para 
incentivar a compra 
de novos veículos”, diz, 

lembrando que a frota circulante de ôni-
bus, hoje, tem uma elevada idade média, 
e todo incentivo é válido para baixar o 
volume de veículos antigos nas ruas. 

Para Jorge Carrer, gerente executivo 
de Vendas de Ônibus da MAN Latin Ame-
rica, a criação do Programa de Renovação 
de Frota do Transporte Público Coletivo 
Urbano está sendo avaliada com bons 
olhos, porém de forma realista. “Progra-
mas semelhantes já existem há anos, em 
formatos que impediram seu sucesso. No 

entanto, tendo participado ativamente 
das discussões do Refrota17, notamos 
um claro interesse dos agentes envolvi-
dos em fazer as adaptações necessárias 
para que o programa seja viável para 
as empresas que captarão os recursos, 
bem como para fornecedores e institui-
ções financeiras”, detalha o executivo, 
salientando que uma fonte alternativa de 
financiamento é sempre muito bem-vin-
da, já que durante anos a grande maioria 
das operações de crédito para ônibus 
utilizou-se apenas do Finame. 

Desde que surgiram as primeiras infor-
mações sobre o novo sistema de financia-
mento federal, tanto a Mercedes- -Benz 
como a MAN/Volksbus têm recebido 
consultas constantes sobre o programa. 
“Para que isso se transforme em inte-
resse firme e a realização das primeiras 
operações, entendo que é necessária a 
comunicação detalhada das condições 
do financiamento, o que está acontecen-
do a partir de agora com a emissão das 
primeiras normativas”, pondera Jorge 
Carrer. O processo para a compra será mi-
nucioso, diz o executivo, pois envolve uma 
avaliação de crédito completa de vários 
agentes. “Isso já era previsto, em função 
dos altos valores envolvidos na compra de 
frotas, na necessidade de garantias, do-
cumentação etc”, admite. Otimista, Valter 
Barbosa acredita que, através do Refrota, 
a aprovação de crédito ao cliente não terá 
grandes complicações.  

 “Para o primeiro ano 
do Refrota, estimamos 

que o volume de 
renovações chegue a 
12 mil ônibus/ano”

Otávio Cunha



28 | Ônibus FEVEREIRO 2017

empresas

Crédito em alta
Através de repasses 
do Finame, Banco 
Mercedes-Benz 
destinou R$ 461,5 
milhões para a 
aquisição de ônibus 
ao longo de 2016, 
62% a mais que 
o resultado de 
2015, quando a 
instituição liberou 
R$ 284,8 milhões
Texto: Sonia Crespo

Através do Banco 
Mercedes-Benz, a 
montadora líder de 
vendas de ônibus no 

Brasil conseguiu uma proeza 
em tempos considerados por 
todos brasileiros como finan-
ceiramente difíceis. Ao longo 
de 2016, mais que dobrou sua 
intermediação nos repasses de 
verbas do Finame – linha de 
financiamento do BNDES que 
responde por de 
80% dos negócios 
totais de veículos 
comerciais pesa-
dos no país, para 
financiamentos 
destinados a 
ônibus. No perí-
odo, a instituição 
respondeu pela 
transferência 
de R$ 461,5 milhões em financiamentos de 
ônibus, 62% a mais que os R$ 284,8 milhões 
captados em 2015. Este crescimento foi deci-
sivo para que o Banco Mercedes-Benz pulasse 
do sexto lugar que ocupava, em 2015, entre 
bancos que trabalham com repasses via 
Finame, para a liderança deste ranking de ins-
tituições. Totalizando as vendas de caminhões 
e ônibus ao longo do ano passado, o banco 
da montadora liberou R$ 1,56 bilhão para fi-
nanciar um total de 11.473 veículos da marca, 
resultado 2,6% melhor que o apresentado em 
2015, quando a instituição intermediou R$ 
1,52 bilhão dos repasses via Finame. Outros 
fatores também contribuíram para chegar a 
este resultado, segundo divulgou a própria 
instituição, como a queda das operações das 
demais instituições no próprio período. 

Bernd Barth, presidente do Banco Mer-
cedes-Benz, adianta que não é uma meta ser 
líder de repasses do BNDES, mas sim uma 
consequência, mas o resultado demonstra 
a vocação e o posicionamento da institui-
ção no mercado. O executivo explica que, 
embora modesto, o crescimento geral das 

operações em 2016 preservou 
uma política de crédito susten-
tável. “Crescemos pouco mas 
aumentamos nossa participa-
ção de mercado. Além disso, 
nossa política de aceitação de 

crédito atrai mais 
confiança”, justifi-
ca. Sobre o bom 
resultado nas 
vendas de ônibus, 
Barth lembra que 
a instituição está 
consolidada nesse 
setor, onde tem 
feito um trabalho 
importante e 

contínuo. O executivo diz ainda que o Rating 
atribuído pela Agência Internacional Fitch 
ao banco da montadora,  o triple A, também 
chancela novos negócios no mercado.  

Era digital 
A exemplo dos bancos brasileiros con-

vencionais, o Banco Mercedes-Benz, há 21 
anos no Brasil, também melhorou o canal 
de comunicação com o mercado, inves-
tindo ao longo do ano passado em novas 
soluções digitais para seus clientes. “Dispo-
nibilizamos novas ferramentas de acesso, 
entre elas um simulador de financiamen-
tos, solicitações online para clientes e um 
canal exclusivo para renegociação. “A nova 
plataforma digital agrega valor ao negócio  
e nos aproxima dos clientes, embora ainda 
não tenha uma participação significativa no 
volume de negócios”, diz. Diante do desen-
xabido fluxo econômico do país em 2016, 
o índice de inadimplência da instituição se 
assemelhou ao de 2015, diz. “Foi um ano 
bastante difícil, mas conseguimos trabalhar 
de forma proativa”, resume.   

Barth: Com uma robusta 
carteira de clientes nos 
segmentos de caminhões 
e ônibus, banco conseguiu 
boa performance em 2016

Futuro
animador

Bernd Barth mostra otimismo 

quando o assunto é o futuro do país 

e os negócios da instituição. “Acredito 

que em 2017 poderemos ver uma leve 

recuperação de mercado de veículos. 

Não enxergamos uma retomada acele-

rada, mas consideramos pouco prová-

vel uma repetição de 2016, um ano tão 

fraco”, relata. Bernd Barth acredita que 

o Refrota, programa recém-criado pelo 

governo federal para impulsionar as 

vendas de ônibus urbanos, certamen-

te melhorará o mercado mas não terá 

resultados imediatos. “Ônibus urbanos 

é o subsegmento mais importante do 

nosso banco”, encerra.



29Frota&Cia
fevereiro de 2017

Informes e notícias da Comissão de Jovens Empresários do 
Transporte Rodoviário de Cargas, em parceria com o Setcesp. 

 Para figurar nessa seção escreva para: 
comjovem@frotacia.com.br

O último encontro do ano de 2016 da Comjovem SP apresentou a palestra de Alfredo 
Chaia, profissional com 34 anos de experiência nos segmentos naval, industrial e logístico. 
O tema tratou da “Gestão de riscos como ferramenta estratégica para desenvolvimento de 
novos mercados e suporte aos objetivos financeiros da organização”. Para Marcos H. T. Oishi,  
da Transkompa, que participou do evento, a palestra foi esclarecedora. “No TRC, os riscos são 
muito altos, principalmente no segmento em que atuamos, que é o transporte de produtos 
perigosos. Por esse motivo, mensurar e precificar os riscos do negócio é importante”, observou.

Gestão de riscos

COMJOVEM SP

Calendário do ano
A diretoria do Comjovem SP apresentou 
o Planejamento da Comissão para 2017. 
Confira os principais eventos do ano:

• Reunião Comjovem
14/março; 15/maio; 13/junho; 11/julho;  
8/ago; 12/set; 10/out; 14/11
• Visitas técnicas 
Ticket; Michelin; Scania
• Encontro Nacional da Comjovem
14 a 19/novembro
• Feiras & Eventos
Intermodal 2017; Cemat South America; 
Transposul; Fenatran 

Festa da 
conquista

A diretoria da Comjo-
vem SP aproveitou a reu-
nião da Comissão, ocorrida 
em dezembro, para realizar 
uma confraternização de 
final de ano e celebrar as 
conquistas no período.

Tabela referencial
A primeira reunião do Comjovem 

SP desse ano contou com a palestra do 
empresário Marcelo Rodrigues, diretor 
de Seguros no Setcesp e Coordenador do 
Instituto Comjovem de Desenvolvimen-
to Mercadológico da NTC & Logística. 
Gestor da 3P Transportes há 23 anos e  
sócio da MR Express há 8 anos, Marcelo 
discorreu sobre a Tabela Referencial de 
Fretes da NTC&Logística.

Visita ao Catavento
Em sua última ação social do ano de 2016, o 

Comjovem SP promoveu um passeio ao Museu 
Catavento, em São Paulo, com a presença de 42 

crianças do “Projeto Arte Sim”. Elas integram 
uma instituição sem fins lucrativos, com sede 
em Santana de Parnaiba, na Grande SP, que 

oferece atividades educacionais e culturais para 
jovens do bairro 120. Durante a visita, as crianças 
aprenderam sobre astronomia e o sistema solar 

e, ainda, sobre as particularidades e curiosidades 
dos seis biomas brasileiros.  “Poder proporcionar 
uma vivência tão enriquecedora a essas crianças 

foi muito gratificante”, afirmou a diretora da 
Comjovem SP, Barbara Calderani. O passeio foi 
finalizado com um almoço de confraternização 

em uma pizzaria, onde as crianças tiveram a 
oportunidade de socializar e comemorar as 

conquistas do projeto em 2016.
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Surfando na tecnologia

por José Augusto Ferraz

FROTA&CiA – Em sua recente 
visita ao Vale do Silício você 
conheceu inúmeras novas  
tecnologias que poderão  
servir ao TRC. O que mais te 
impressionou?

Tayguara Helou – O Setcesp 
promove todos os anos uma vi-
sita técnica ao exterior. No ano 
passado escolhemos o Vale do 
Silício, nos EUA, para conhecer 
um pouco mais desse mundo de 
novas tecnologias, como funcio-
na a sistemática de disrupção do 
mercado e as ferramentas que 
oferecem mais produtividade ao 
setor.  Gostaria de destacar as no-
vas tecnologias de roteirização, 
que passaram a incorporar mui-
tas outras funcionalidades apro-
veitando os recursos da conecti-
vidade. Hoje já é possível fazer a 
roteirização em tempo real, infor-
mando aos motoristas de todas 
as mudanças que podem ocorrer 
durante a operação.

FROTA&CiA – Que outras tecnolo-
gias presentes no Silicon Valley  
se revelam importantes para  
o futuro do transporte de cargas 
no Brasil?

Tayguara Helou – As ferramen-
tas que automatizam a operação de 
veículos pesados, por exemplo. Caso 
da Otto, que vem desenvolvendo ve-
ículos autônomos, para operação no 
médio prazo. A solução nos trouxe 
uma visão que não tínhamos: a con-
dução autônoma tem condições de 

oferecer muito mais segurança que 
os carros guiados. Outra tecnologia 
que vem mostrando muitos avanços 
é a telemetria. Hoje a informação 
fornecida não leva em conta muitas 
questões, como o motivo pelo qual o 
motorista tem de acelerar ou frear. 
Essa nova onda cruza a informação 
da telemetria com a imagem, que 
ajuda entender o que aconteceu. Vale 
destacar também a tecnologia de 
comboio, que certamente será mui-
to adotada por aqui porque diminui 
o arrasto aerodinâmico e aumenta a 
segurança da viagem. 

FROTA&CiA – Que benefícios a con-
dução autônoma e a conectividade 
baseada na internet das coisas 
trarão para operadores e usuários 
de transporte?

Tayguara Helou – A tecnologia 
de carros autônomos não é mais 
um conceito. Ela já chegou. Para es-
tabelecer essa tecnologia em esca-
la é preciso, em primeiro lugar, um 
trabalho com o poder público para 
regulamentar essa solução, que de-
fina como vamos passar de veículos 
tripulados para a auto-condução 
veicular. A grande vantagem do ve-

Em entrevista exclusiva à FROTA&Cia e o Canal MOVA-SE, Tayguara Helou, 
presidente do Setcesp e Fernando Zingler, diretor do IPTC, comentam o impacto 
das novas ondas tecnológicas na mobilidade urbana e no transporte rodoviário

Tayguara 
Helou: a grande 
vantagem do 
veículo autônomo 
é a produtividade, 
tanto para o 
motorista quanto 
para o operador
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ículo autônomo é a produtividade, 
tanto para o motorista quanto para o 
operador. Para o primeiro vai permi-
tir que ele se ocupe de outras coisas 
além da condução e para os opera-
dores vai possibilitar uma condução 
mais econômica. Sem contar que isso 
irá contribuir para uma drástica re-
dução do número de acidentes.

 Fernando Zingler – Outro lado 
interessante dos veículos autônomos 
é que a máquina irá conversar muito 
com a infraestrutura viária. Além de 
veículos inteligentes, também tere-
mos vias inteligentes, com semáforos 
inteligentes, placas de trânsito etc. 
Isso vai possibilitar uma fluidez maior 
do fluxo de trânsito e uma prevenção 
e redução dos acidentes. 

FROTA&CiA – O transportador 
brasileiro está preparado para 
promover uma  disrupção na  
atividade, com uso de todas  
essas tecnologias?

Tayguara Helou – Nós apren-
demos que a disrupção e a inova-
ção são coisas diferentes. Eu acre-
dito que muitas empresas estão 
buscando esse diferencial para 
atender melhor os clientes. O Uber, 
por exemplo criou uma ferramenta 
suplementar ao taxi. O Airbnb tam-
bém fez isso em relação ao setor ho-
teleiro. Como podemos substituir um 
caminhão que transporta uma carga 
de 200 toneladas? A gente sempre vai 
precisar dos caminhões, dos terminais 
de cargas, de tecnologia avançada. O 
meu conceito em relação à disrupção 
é que temos um vasto conhecimento 
desse mercado, com várias empresas 
muito avançadas tecnologicamente. 
Apenas não vejo como trazer para 
esse mercado uma ferramenta que 
substitua o caminhão no transporte 
de cargas.

FROTA&CiA – Como será, no  
futuro, a conexão do transportador 
à carga?

Tayguara Helou – Hoje já esta-
mos bastante conectados à carga 

através do sistema de rastreamento 
de veículos e cargas. O que vimos de 
novo na Vale do Silício, na Intel, foi o 
uso de câmaras com noção de pro-
fundidade. Elas vêm a quantidade de 
volumes, a produtividade. Tudo com 
informação em tempo real.

FROTA&CiA – O Setcesp anunciou 
a criação do iPTC, instituto Paulista 
do Transporte de Cargas. De que 
forma a iniciativa colabora para o 
desenvolvimento da atividade e da 
mobilidade humana no país?

Fernando Zingler – O IPTC pre-
tende funcionar como uma central de 
informações relacionada ao transporte 
urbano, à mobilidade humana e à dis-
tribuição de cargas. Vamos coletar di-
ferentes informações aplicadas ao se-

tor para trazer benefícios à atividade.
Tayguara Helou – O IPTC surgiu 

para ajudar nossas bandeiras com re-
lação ao abastecimento urbano das 
grandes regiões metropolitanas do 
país. Quando pensamos em mobilida-
de urbana temos de pensar nos quatro 
agentes envolvidos no transporte de 
cargas: as empresas transportadoras 
de cargas, os transportadores autôno-
mos, as cooperativas de transportes e 
os transportadores de cargas próprias. 
O IPTC nos ajudará a ter uma visão 
mais abrangente e promover uma 
melhoria da mobilidade humana. 

FROTA&CiA – Como compatibilizar 
de forma harmoniosa a  
distribuição urbana com o meio 
ambiente e as pessoas?

Tayguara Helou – Notadamente 
se aplicarmos novas tecnologias. Se 
a gente restringe muito a circulação 

de caminhões e reduz de forma dra-
mática a distribuição de cargas isso 
impacta diretamente o meio ambien-
te, porque teremos de utilizar mais 
veículos menores para viabilizar a 
operação e teremos de circular mais, 
já que a carga tem de chegar onde 
existem pessoas, onde há geração de 
renda. Obviamente que a tecnologia 
ajuda muito, especialmente no que 
diz respeito à produtividade. Quando 
você melhora a produtividade do ca-
minhão você melhora a qualidade do 
meio ambiente.

Fernando Zingler – A preocupa-
ção com a questão ambiental é muito 
importante porque o caminhão emite 
mais poluentes que um carro. Exis-
tem novas formas de aplicar essa tec-
nologia. A dúvida é:  como fazer um 

planejamento urbano que contem-
ple toda a questão ambiental? Nós 
sabemos que um caminhão maior 
emite muito menos emissões que 
cinco veículos menores. De que for-
ma podemos tornar mais produti-
vo e mais viável a operação de car-
gas, sem danos ao meio ambiente?

FROTA&CiA – O que vai caracteri-
zar as cidades do futuro, do  
ponto de vista da distribuição  
urbana de cargas?

Fernando Zingler – Para dese-
nharmos uma cidade ideal do futu-
ro precisamos que todos os modais 
possam existir dentro de uma ordem 
de prioridades, convivendo de forma 
harmoniosa, já que todos vão utilizar 
as mesmas vias públicas, os mesmos 
sistemas de transportes. 

Tayguara Helou – Eu vejo as cida-
des do futuro conectando melhor um 
modal com o outro, em todas as suas 
segmentações do transporte, de pes-
soas, de cargas. Precisamos melhorar 
essa integração. Nós podemos ter 
uma matriz de transportes urbanos 
muito mais eficiente conectando me-
trôs com bolsões de automóveis e bol-
sões de ônibus. As cidades do futuro, 
com certeza, terão muitas restrições 
aos veículos particulares e terão uso 

“A gRAnDe vAnTAgem DO 
veíCulO AuTônOmO é A 

PRODuTiviDADe, TAnTO PARA  
O mOTORiSTA quAnTO PARA  

O OPeRADOR”
Tayguara Helou
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mais intensivo de sistemas de trans-
portes compartilhados.

FROTA&CiA – Qual energia alter-
nativa irá mover os caminhões e 
ônibus do futuro? 

Fernando Zingler – Creio que a 
tecnologia híbrida elétrica para ve-
ículos urbanos de cargas deve ga-
nhar forte impulso, com os incen-
tivos que as grandes cidades vêm 
oferecendo para isso.

Tayguara Helou – O Brasil já 
foi protagonista de algumas tec-
nologias que contribuem para isso, 
caso do etanol e do biodiesel. Tam-
bém temos a possibilidade de uti-
lização do gás para atender a essa 
demanda. Acredito que os veículos 
elétricos, que demandam energia lim-
pa, sem dúvida alguma vão ganhar 
um forte impulso.

FROTA&CiA – Você acredita que  
o uso de novas tecnologias vei-
culares poderá tornar realidade o 
conceito do Vision Zero – o mundo 
da mobilidade com zero acidentes  
e emissões?

Tayguara Helou – Não. É impos-
sível imaginar um mundo com índice 
zero de acidentes e de emissões. O 
acidente é consequência de uma va-
riável que pode acontecer em qual-
quer lugar. As máquinas podem fa-
lhar, o corpo humano também, pode 
cair a conectividade, um raio pode 
cair sobre uma antena que transmite 
sinais de um satélite e interromper a 
comunicação. Então, eu costumo di-
zer que o caminhão mata, mas o ska-
te, o carro, o avião e o patim também 
matam. Temos de buscar maneiras 
de diminuir ao máximo esses aciden-
tes e essas estatísticas, mas não po-
deremos evitá-las a zero.

FROTA&CiA – Qual é o papel dos 
governos, para tornar a distribuição 
urbana de cargas  mais organizada 
e mais eficiente?  

 Tayguara Helou – O governo 

tem um papel muito importante 
nesse sentido. Obviamente que a 
iniciativa privada também tem. A 
iniciativa privada é quem desen-
volve essas tecnologias. Mas é o 
governo quem tem a obrigação de 
regulamentar o seu uso coletivo. 

Porém, o governo tem de ser mais 
rápido em suas iniciativas. Tem de 
absorver mais rapidamente as ino-
vações que vêm da iniciativa priva-
da. O governo tem o papel relevan-
te de organizar essas demandas de 
forma técnica, para que possam 
servir à sociedade. 

Fernando Zingler – O governo 
deveria elaborar políticas ou ferra-

mentas de gestão para suprir as ne-
cessidades relativas à mobilidade, 
assim como atuar como um gestor 
das vias de trânsito das cidades. É 
preciso compreender o que está se 
passando nessas vias e elaborar po-
líticas mais técnicas para atender a 

essas demandas.

FROTA&CiA – Qual deve ser a 
grande mudança comportamen-
tal por parte dos operadores de 
transportes em relação às novas 
tecnologias do amanhã?

Tayguara Helou – Hoje o 
transportador não é mais o em-
presário do caminhão, do trem, do 
avião. É um empresário operador 

de transportes, que tem o conceito 
de multimodalidade e essa é a maior 
evolução de todos os tempos. Primei-
ro pela adoção de tecnologia e infor-
mação em tempo real. Hoje, mais 
importante que entregar é manter 
o cliente sempre bem informado de 
tudo que vai acontecer, para que ele 
possa tomar decisões coerentes com 
seu próprio negócio. 

Zingler: Além 
da máquina 
inteligente, 

também teremos 
vias inteligentes, 

com semáforos 
e sistemas 

de trânsito 
inteligentes

“ NA CidAde ideAl dO FuTuRO 
TOdOs Os mOdAis deVeRãO 

exisTiR deNTRO de umA 
ORdem de pRiORidAdes e 
CONViVeRem de FORmA 

HARmONiOsA”
Fernando Zingler



ENTIDADES

33Frota&Cia
FEVEREIRO DE 2017

Setcesp lança Instituto Paulista 
do Transporte de Cargas

O Setcesp aproveitou as come-
morações do 81º aniversário 
da entidade para anunciar a 

criação do IPTC – Instituto Paulista 
do Transporte de Cargas. A iniciati-
va tem o objetivo de proporcionar 
maior embasamento técnico aos es-
tudos do sindicato paulista e funcio-
nar como “hub de informações” do 
TRC, afirmou Tayguara Helou, presi-
dente do Setcesp.

Para atuar como diretor executi-
vo da instituição, a entidade contra-
tou o engenheiro Fernando Miguel 
Zingler. Formado pela Universidade 
Federal de Santa Maria com mestra-
do em Engenharia de Planejamento 
de Transportes pela New York Uni-
versity Tandon School of Enginee-
ring, nos Estados Unidos, Fernan-
do trabalhou no desenvolvimento 
de projetos de logística regional no 
Brasil como o PNLT - Plano Nacio-
nal de Logística e Transportes e o 
PELC - Plano Estadual de Logística 
de Cargas do Rio de Janeiro, e no De-
partamento de Transportes de Nova 
York (NYCDOT), onde atuou no pla-
nejamento de mobilidade urbana de 
cargas para a cidade.

Segundo Zingler, o Instituto vai 
promover estudos técnicos, pes-
quisas, workshops, eventos, gestão 
e análise de dados, além do desen-
volvimento de ferramentas e sis-
temas de interesse do TRC. “Vamos 
atuar em várias frentes, com des-
taque para frota e infraestrutura, 
políticas urbanas, planejamento e 
uso do solo, multas e acidentes de 
trânsito”, explica o diretor do Ins-

tituto. Nesse amplo escopo, o IPTC 
pretende reunir informações mais 
precisas e abrangentes envolvendo 

as restrições ao trânsito de veícu-
los de cargas nos centros urbanos, o 
estacionamento de caminhões nas 
áreas centrais, os polos geradores de 
cargas, a implantação das entregas 
noturnas, o roubo de cargas e as fro-
tas irregulares, entre outros temas 
de relevância para o setor.

Na visão de Tayguara Helou, o 
IPTC pretende ser um centro de ex-
celência para coleta e distribuição 
de informações e soluções, relacio-
nadas ao transporte rodoviário de 
cargas. “Com certeza, a iniciativa  vai 
agregar e impactar positivamente no 
dia-dia dos empresários do setor de 
transportes rodoviário de cargas. O 
Instituto vai ser o suporte mais prá-
tico para quem opera em São Paulo e 
quer evitar multas ou operações irre-
gulares”, completa. 

Instituição vai oferecer subsídios técnicos à 
entidade e atuar como “hub de informações” do TRC

Ainda que o foco do IPTC pareça 
restrito ao município de São Paulo, o 
Instituto pretende se relacionar com 
inúmeras outras entidades e setores 
fora da base territorial da entidade. “A 
capital paulista é passagem obrigatória 
de veículos vindos de todas as partes do 
país. Além disso, o município tem uma 
forte ligação com as cidades do entorno 
e muitos problemas comuns, que exigem 
uma solução compartilhada”, ressalta 
Tayguara Helou, em defesa da instituição 
recém criada.

Foco ampliado

do Transporte de Cargas

Fernando Zingler, Tayguara Helou 
e Flávio Benatti (à esquerda) 
cortam fita inaugural do IPTC
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Aniversário dA TruckvAn
>>> A Truckvan, fabricante de unidades móveis, comemorou em janeiro 25 anos de fundação. Sob a 
liderança de Alcides Braga e o sócio Flavio Santilli, a empresa conta com três plantas industriais, duas na 
capital e outra em Guarulhos, emprega mais de 250 colaboradores e fatura em torno de R$ 100 milhões.

MoTivo pArA 
coMeMorAr
>>> A Coopercarga 
comemora 27 anos 
de fundação em 2017. 
Presidida por Osni 
Roman, a cooperativa 
reúne mais de 2.500 
cooperados, conta com 
cerca de 60 unidades, 
entre filiais e pontos de 
apoio, no Brasil e no 
exterior e gera mais de 
4 mil empregos diretos 
e indiretos.

e-MAils eM nuveM
>>> A RTE Rodonaves contratou o serviços serviço de Hosted Exchange, da Embratel, para 
armazenar os e-mails corporativos em nuvem. O serviço será utilizado em 140 unidades 
da empresa e promete uma redução de custo em relação à estrutura de TI própria. 

rede  
AMpliAdA

>>> A Iveco agregou
 mais uma casa a sua rede 

de revendas. É a Deva 
Iveco, localizada em 
Pouso Alegre (MG).

noTA de fAleciMenTo
>>> Faleceu no dia 23 de janeiro, aos 73 anos, em São Paulo, o empresário Paulo de Tarso 
Martins Gomes, presidente da ABTLP - Associação Brasileira de Transporte e Logistica 
de Produtos Perigosos.

vAi e veM
>>> luiz carlos 
Mendonça de 
Barros passa 
a atuar como 
CEO da Foton 
Caminhões, no 
lugar de Bernardo 
Hamacek que deixou a empresa.

>>> Depois de uma passagem por nove 
anos na companhia, de 2005 a 2014,
rodrigo Bacelar volta à ID Logistics 
como diretor comercial.

>>> Alcides caval-
canti retorna 
para a Volvo, 
dezenove anos 
depois de deixar 
a montadora. O 
profissional terá 
o desafio de manter a liderança da 
marca em caminhões pesados, como 
responsável  pela venda de caminhões 
Volvo no Brasil.

>>> Adriano del-vecchio é o novo 
CEO da Brasil Fretes, plataforma di-
gital que promove a negociação entre 
transportadores e embarcadores.

priMeiro no rAnking
>>> O Banco Mercedes-Benz se firmou em 
1º lugar no ranking de repasses do Finame 
em 2016. A instituição financiou R$ 1,56 
bilhão no período, para compra a compra 
de 11.473 veículos pesados.

 YAMAlog iniciA  
operAções
>>> A Yamaha iniciou as operações da 
Yamalog, primeira empresa de logística do 
Grupo Yamaha no mundo, com sede em 
Manaus (AM).
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