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ANTP 40 anos : sonhar ainda é preciso / Coord. Valeska Peres Pinto
et al., – São Paulo : Comdesenho, 2017.

128 p.; ilustrações; 15 x 21 cm.

ISBN 978-85-87139-56-6 

1. Transportes Públicos – Brasil – História.   2. Mobilidade Urbana.   
3. Trânsito.   4. Qualidade de vida.   I. Pinto, Valeska Peres.   II. Título. 

17-002                                                                                                             CDD: 380



APRESENTAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS –

ANTP pro tagonizou, nas últimas quatro décadas, um papel destacado na
busca e difusão do conhecimento sobre uma boa mobilidade urbana.

Iniciada a organização das comemorações dos 40 anos, foi cons ti -
tuído grupo de trabalho formado por Ailton Brasiliense Pires, Presidente
da entidade; Luiz Carlos Mantovani Néspoli ‘Branco’, Su pe rintendente;
Plínio Assmann e Rogério Belda, ex-presidentes e membros do Conselho
Diretor; Claudio de Senna Frederico, Vice-Presidente. Sob a co or denação
de Valeska Peres Pinto, somaram-se as valiosas contribuições de Willian
Alberto de Aquino Pereira, Diretor Regional da ANTP/RJ; Nazareno Sta -
nislau Affonso, responsável pelo Escritório da ANTP/Brasília; e Joaquim
Bastos, membro individual. 

Aqui está o extrato dos frutos de uma organização não gover -
 namental que se sente responsável por ajudar a construir o Brasil que
ide a lizamos. Conta, além do texto central, com comentários selecionados
em temas espe cíficos.

Foi preparado para agradecer aos que contribuíram, com seu esforço
e dedicação, para que parcela dos nossos desejos tenha se tornado rea -
lidade. Afinal, a ANTP somos nós! 

Hoje sabemos um pouco de onde viemos e muito nos preocupa o
papel e o compromisso da ANTP, e de cada um de nós, na cons  tru ção
do futuro. Como podemos ajudar, por meio de nossa atuação, na mobi li -
dade urbana, ao propor um amanhã mais justo para o povo brasileiro?

É com este espírito de cidadania que este livro foi preparado, por -
que SONHAR AINDA É PRECISO PARA CONSTRUIR UM PAÍS.

ailton Brasiliense pires
Presidente da ANTP
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O QUE PRECEDEU 
A CRIAÇÃO DA ANTP

O processo brasileiro de urbanização acelerou-se após o término da
Segunda Guerra Mundial, trazendo às cidades contingentes crescentes
da população do campo. À época, as cidades brasileiras contrastavam
acen tua damente – seja em qualidade de vida, acesso a oportunidades de
trabalho ou ofertas de lazer – com as regiões interioranas, carentes de
infraestrutura. Eram precárias as comunicações entre as diversas regiões
do país com o centro político situado na cidade do Rio de Janeiro. No
início da década de 1960, aproximadamente 55% da população brasileira
ainda vivia no campo ou em pequenas cidades, dedicada às atividades de
produção agrícola e pecuá ria. Até o final daquela década a situação iria
inverter-se, caracterizando o mais rápido processo de urbanização já visto
no mundo até então.

O ritmo desse processo acarretou conflitos entre interesses ins ta -
lados nas cidades, criando uma situação de grande instabilidade política.
Os governos Juscelino Kubitschek (1956–1960), Jânio Quadros (1961) e
João Goulart (1962–1964) foram palco de conflitos e reivindicações, tanto
no campo como nas cidades. 

A construção de Brasília, a luta pelas chamadas reformas de base,
entre elas a Reforma Agrária, as lutas contra a carestia e por melhores
salários, hoje amplamente conhecidas, ofe re ceram, no entanto, pretextos
para o Golpe Militar de 1964. Apresentado inicialmente como um meca -
nis mo para enfrentar o caos e preservar o país na órbita do ocidente
de mo crático, em oposição a um potencial alinha mento com o co mu nis -



mo, o Golpe conduziu o país a mudanças que o distanciaram das po líticas
liberais postas em prática no início dos anos 1960. 

Não se pretende, aqui, analisar o regime militar, mas esclarecer o
con  texto brasileiro dos anos que o precedeu e os fatores que influíram
no citado processo de urbanização que, por sua vez, estão na base da
emer gência dos problemas posteriores de mobilidade urbana e que se
encontram na raiz dos objetivos da fundação da ANTP, em 1977. 

A urbanização brasileira apoiou-se em um processo de indus tria -
lização com baixos salários e pouco investimento em infraestrutura, em
particular no âmbito na habitação. Reproduziu-se em diferentes escalas,
nas grandes cidades brasileiras, o processo já vivenciado na capital da
República. No Rio de Janeiro, áreas centrais abandonadas pelos setores
abastados cederam espaços a cortiços. Quando essas áreas já não mais
comportavam novas populações, o caminho foi a ocupação dos morros e
áreas periféricas. 

O espalhamento da população urbana em grandes áreas destituídas
de infraestrutura viária, abastecimento de água e tratamento de esgotos,
bem como de serviços públicos essenciais, geraram vastos subúrbios
empobrecidos, dos quais as pessoas tinham de sair para trabalhar e
acessar as atividades de que necessitavam no cotidiano. 

Tal situação fundamentou uma das primeiras medidas do governo
militar, com a criação, em 1964, do BNH – Banco Nacional de Habitação
e do SFH – Sistema Financeiro da Habitação. Até 1986, quando o BNH foi
extinto, o órgão seria responsável por 25% da produção de habitações
cons truídas no país. 

O I PND – Plano Nacional de Desenvolvimento, aprovado no governo
Juscelino Kubitschek, tinha caráter desenvolvimentista apoiado na indús -
tria e serviu de base para a centralização das decisões no Governo Federal.
Em sua esteira, foi realizada a Reforma Tributária de 1966–1967, res -
ponsável pela estrutura tributária vigente até os dias atuais. Estados e
mu ni cípios conheceram aumento de arrecadação, ens e jan  do a retomada
de investimentos na infraestrutura do país. 
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Fortalecidas ao longo dos anos 1950, as empreiteiras nascidas no
Pós-Guerra retomaram suas atividades, em alinhamento com as diretrizes
do governo de então. Das metas do Plano do Governo Kubitschek, ficou
assentada a necessidade de construir-se uma extensa rede de rodovias,
por onde se articulariam as cidades e as regiões brasileiras. A indústria
automobilística encontrou o seu lugar, ampliando suas oportunidades
com a necessidade de incremento da produção de ônibus e caminhões
para transportar pessoas e mercadorias. 

Portanto, embora houvesse segmentos gover na mentais pró-ferrovia
e pró-metrôs, os esforços nesse sentido não foram suficientes para anular
a tendência dominante de se construir um país estruturado pela rodovia.
Deve-se frisar a criação do Conselho Nacional de Viação, incumbido de
planejar novas rodovias e orientar a ação do Departamento Nacio nal de
Estradas de Rodagem (DNER),  no sentido de pro mo ver estímulos para o
aumento do número de passageiros e incremento de medidas de segu -
ran ça viária. A política pró-matriz rodoviária também levará seus impactos
às cidades brasileiras. 

O Brasil viveu todos os efeitos da economia mundial do petróleo no
Pós-Guerra. A criação da Organização dos Países Exportadores de Petróleo
(OPEP), em 1960, buscou coordenar o mercado em proveito dos países
produtores, pela redução da oferta e melhoria dos preços, o que até
aquele momento era impedido pelo cartel das “Sete Irmãs”. Este cartel
era formado pelas empresas americanas resultantes da fragmentação a
Standard Oil Company, gerada pela Sherman Act, de 1980, que regulou o
mercado visando garantir a concorrência entre empresas no Estados
Unidos. Na sequência, outras crises viriam: em 1967, a Guerra dos Seis
Dias; em 1973, a Guerra do Yom Kippur; em 1979, a Revolução Islâmica
do Irã; e em 1980, a Guerra Irã-Iraque. 

Todas essas crises provocaram mudanças de preços e de fluxos de
recursos entre exportadores e com pradores, aumento da oferta de capital
originado da venda do petróleo – conhecido como “petrodólares” – e re -
cessão nos países compradores. 
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As citadas crises do petróleo contribuíram para o aumento do valor
do barril e desencadearam um grande fluxo de capitais para os países
produtores. De outro lado, o enriquecimento dos países produ tores
exportadores de petróleo levou-os ao mercado de investimentos em
empresas e fundos de outros países e continentes, fenômeno que atual -
mente parece em crise por atrelar-se, justamente, à queda do valor das
commodities. Isto explica a grande oferta de recursos para investimentos
naquela época, muitos dos quais também aqui chegaram, de forma a
sustentar o financiamento de bens de importação e de bens de capital. 

A disponibilidade de recursos no mercado externo encontrou
ambiente interno propício ao investimento, dando suporte à realização
de grandes obras e à modernização do parque industrial, fenômeno que
ficou caracterizado como o “milagre brasileiro”, entre 1968 e 1972, quan -
do a economia conheceu crescimento de 7% a 13% ao ano. Foram fei tos
investimentos em infraestrutura e houve geração de em pre gos, o que foi
ao encontro dos novos contingentes populacionais vindos do campo para
as cidades. Por coincidência, esse foi o período de maior repressão política
e violência por parte dos órgãos internos de segurança, porém os bons
resultados econômicos garantiam uma ampla adesão ao governo, que era
reforçada pela comunicação patriótica e ufanista do “Brasil Grande”. Tudo
apontava para um país vencedor, dis putan do posi ções entre os mais ricos
do mundo. Até no futebol os resultados eram positivos e, em 1970, a
Seleção Brasileira conseguiu o tricampeonato na Copa do Mundo da FIFA
realizada no México, trazendo a Taça Jules Rimet para o Brasil.

Significativo foi o desenvolvimento industrial nos ramos da side rur -
gia, geração de eletricidade e petroquímica, alavancado, principalmente,
pelo cres ci mento e fortalecimento das empresas estatais. Exemplos disso
são as construções de usinas hidrelétricas como a de Itaipu, da Ponte Rio-
Niterói, da Transamazônica, bem como a implantação do Programa
Nuclear Brasileiro, resultado de acordo com a Alemanha, e, ainda, a cons -
trução dos primei ros metrôs no país, nas cidades de São Paulo e Rio de
Janeiro, constituídos como empresas em 1968. 



O fim do ‘milagre econômico’ terá seu início com a crise do pe tróleo
de 1973. A inflação no período continuava elevada, entre 15 e 20% ao
ano. Cresceu a dívida externa, em decorrência da dependência do finan -
ciamento por empréstimos do exterior, e o crescimento econô mico não
foi acompanhado por distribuição de renda capaz de reduzir as desi gual -
dades sociais e a concentração nas mãos de um punhado de mais ricos.

Em 1974, a balança comercial brasileira ficou em déficit e os in ves -
ti mentos externos começaram a diminuir. Daquele ano até 1979, o PIB
do Brasil passou a crescer em média 6,5% ao ano. A inflação mantém-se
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Fonte: Historical crude oil price, 2017.

Eventos geopolí cos associados às variações do preço do petróleo 
1 Boom da Pensilvânia
2 Início das exportações pela Rússia
3 Início das exportações pela Sumatra
4 Descoberta de Spindletop, Texas
5 Medo de escassez nos EUA
6 Crescimento da produção na Venezuela
7 Descoberta de campos no leste do Texas
8 Reconstrução no pós-guerra

9 Corte do suprimento do Irã
10 Crise de Suez
11 Guerra do Yom Kippur
12 Revolução Islâmica no Irã
13 Introdução do preço Netback
14 Iraque ocupa o Kwait  
15 Turbulência no Oriente Médio
16 Crise de 2008 e alterna va do xisto 

       

Preço nominal do dia
Preço valorado com base na 
inflação apurada do período

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO VALOR DO PETRÓLEO

MATURAÇÃO E
MATERIALIZAÇÃO

DA ANTP



alta, e registram-se muitos conflitos sociais. Em outubro de 1973, greves
em setores das montadoras Volkswagen e Mercedes-Benz; em 1974,
quebra-quebra de ônibus em Brasília e de trens no Rio de Janeiro e em
São Paulo. O regime militar começa a ser criticado aber tamente e a morte
do jornalista Vladimir Herzog torna pública a prática da tortura.

Em setembro de 1974 é lançado o II Plano Nacional de Desenvolvi -
mento. De acordo com a realidade econômica da época, havia forte
cen tra lização de diretrizes e ações econômicas no Governo Federal. Foi
criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento, destinado a concentrar e
orien tar a aplicação de recursos anteriormente vinculados a aplicações
setoriais. O Estado passa a atuar diretamente na de man da e na oferta,
utilizando os investimentos como fator dinamizador dos setores apon -
tados como prioritários pelo II PND . 

O Estado intervém no setor de transportes, investindo pesadamente
em infraestrutura e transformando-o em vigorosa e dinâmica indústria
geradora de em pre gos. Criou-se, assim, uma cadeia de fornecedores de
insumos e de construção pesada. Os dirigentes da época tinham visão
centralizadora, ori entada pela convicção de que o Governo Federal reunia
as me lho  res con  dições para governar, em comparação às demais esferas,
estaduais ou municipais. 

A demanda por soluções de transporte é utilizada como instrumento
de planejamento econômico e de organização pelo Estado, vertente que
impul sio nou, nas maiores cidades do país, a preferência pelo investimento
em metrôs. Tal fato também explica por que não surgiram investimentos
em infraestrutura para o transporte em ônibus, cuja indústria dinâmica
já era a do automóvel, ou na rede ferroviária já existente, cujas condições
opera cionais estavam deterioradas e que não se mostrava capaz de
oferecer retorno rápido para investimentos de melhoria da qualidade dos
serviços prestados aos usuários.

Outra face do processo de estatização revelou-se no crescimento das
empresas de economia mista que, à época, atuavam com muita auto no -
mia, orientadas por parâmetros de eficiência trazidos da iniciativa privada.
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Essas empresas passam a ser vistas como agentes de interna lização de
capitais e são incentivadas a captar recursos externos, na tentativa de me -
 lho rar, num primeiro momento, a balança de pagamentos. No entanto,
os investimentos resultantes necessitaram de incremento das im por -
tações e aumentaram a dependência de tecnologias desenvolvidas em
outros países, acarretando, em um futuro não muito longínquo, novos
desequilíbrios e endividamentos.
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Fruto da política de desenvolvimento estimulada nos anos do Pós-
Guerra, o esvaziamento do campo gerou grandes metrópoles, construídas
na informalidade e na carência de moradias e de infraestrutura, co mo
saneamento e transporte. O território foi tomado de assalto, de for ma
desorganizada ou conduzida por líderes locais, que viriam a subs tituir as
an tigas oligarquias políticas regionais, caladas durante o regime militar. 
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A localização das habitações passa a ser fruto de oportunidades,
prin ci palmente em áreas urbanas com restrição de uso e de pouco valor
imobiliário: as áreas proibidas (reservas, matas etc.), perigosas (vár zeas,
encostas etc.) ou insalubres (mangues, lixões), em geral distantes dos
centros urbanos, agora muito adensados.

Diferentemente da “cidade do bonde”, esta nova cidade é espalhada
e encontrará no transporte por ônibus a solução para as necessidades de
sua população. Trata-se de uma solução vista como “fácil e barata”; assim
eram as linhas de lotação e, depois, as de ônibus. Quem estivesse disposto
a operar esse transporte não encontrava dificuldades para obter uma per   -
 mis  são. Era quase um ‘favor’ que se fazia aos governos locais. Sobre esses
mesmos caminhos, em geral improvisados, despejam-se os automóveis,
igualmente ágeis em relação às demandas provocadas pelo “milagre”.

Em 1973, o Governo Federal, por meio da Lei Complementar nº 14,
de 1973, cria as primeiras oito Regiões Metropolitanas, sendo os estados
encarregados de coordenar as atividades de interesse comum aos mu ni -
cípios de suas Regiões Metropolitanas. Devido à criação de cima para
baixo, houve grande dificuldade para a articulação dessas regiões com os
municípios envolvidos, o que só se agravou ao longo do tempo. 

O ESTADO DA ARTE DO SETOR 
E A FUNDAÇÃO DA ANTP
À época da fundação da ANTP, o cenário dos transportes públicos

de passageiros urbanos passava por grande transformação. Para entendê-
lo, é importante descrever os modos de transporte público existentes e
as estruturas governamentais encarregadas de seu planejamento e
operação. De maneira geral, os principais modos de transporte estavam
assim distri buídos pelas cidades brasileiras:

TRENS NOS SUBÚRBIOS
Os trens de subúrbio, onde existiam, foram suficientes para a fase

de expansão urbana dos anos 1950, quando a conurbação tinha a forma



de pequenas vilas ligadas ao centro urbano. Assim mesmo, em sua maior
parte eram de baixa qualidade e havia excesso de demanda para o aten -
dimento das populações pobres das periferias de então, os subúrbios. 

Dos anos 1960 em diante, esses serviços continuaram precários,
pouco confiáveis e inseguros, passando a ser associados à baixa qualidade
e à pobreza de seus usuários. Cenário muito favorável a conflitos, re voltas
e depredações, essa situação perdurou nos anos 1970. Apesar de algumas
tentativas e de investimentos destinados à compra de equipamentos
novos, a quali da de dos serviços pouco evoluiu. O transporte sobre trilhos,
que atendia basicamente aos subúrbios dos grandes centros urbanos, era
adminis tra do no país diretamente pela Rede Ferroviária Federal (RFFSA). 

No Rio de Janeiro, onde a rede era significativa, tanto em extensão
como em uso, e apesar da chegada de uma nova frota de trens, em mea -
dos dos anos 1960, a situação envolvia precariedades, com passageiros
so frendo atrasos diários. Muitos acidentes ocorriam, alguns deles com
víti mas fatais, como o de 1975 na Curva de Magno, atualmente onde se
lo caliza o Mercadão de Madureira, no subúrbio da capital fluminense. O
sal do de muitos mortos e cente nas de feridos acirrava o clima de revolta,
re  pre sentando mais um pro ble ma na frágil questão da segurança pública.

Em 1973, o Presidente da República, preocupado com os riscos e
impactos político-sociais dos problemas do transporte de subúrbio, inter -
viu diretamente na RFFSA, criando a Divisão Especial de Subúrbios do
Grande Rio. O ministro do Planejamento foi incumbido de atender os
recla mos da população pela via de novos investimentos na infraestrutura
das linhas e renovação do material rodante da malha de subúrbio. Em
1977, chegaram ao Rio os trens japoneses, com adição à frota de trens
de aço-inox; que apresentavam maior durabilidade em relação às antigas
compo si ções de aço-car bo no. A nova  frota deu fôlego provisório ao sis -
tema, mas não impediu o processo de deterioração que se seguiu.

Em São Paulo, os trens de subúrbio eram operados pela Fepasa –
Fer rovia Paulista –, empresa criada em 1971 pela aglutinação de cinco
fer  rovias estaduais: Paulista, Sorocabana, Araraquarense, Mogiana e Alta
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Mogiana. À rede da Fepasa, somavam-se serviços vinculados ao Governo
Federal: a Linha Santos-Jundiaí e o Ramal Leste, geridos pela RFFSA. 

Em 1974, foi criada a Empresa de Engenharia Ferroviária (Engefer),
subsidiária da RFFSA, para estudar, projetar, construir e fisca lizar os
empre  endimentos ferroviários contidos nos planos e programas do
Ministério dos Transportes. A Engefer foi incumbida de administrar a cons -
trução da Ferrovia do Aço, que tinha por objetivo interligar as prin ci pais
metrópoles brasileiras, facilitando o transporte de mercadorias e capitais
entre Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. O projeto foi concluído
somente na parte que corresponde à ligação entre as locali dades de
Jeceaba (MG) e Barra Mansa (RJ). 

Em 1984, a Engefer foi transformada em Companhia Bra sileira de
Trens Urbanos (CBTU), substituindo a então Diretoria de Transportes
Metro politanos da RFFSA. Criada como empresa de economia mista,
subsidiária da RFFSA, recebeu como missão modernizar, expandir e
implan  tar sistemas de transporte sobre trilhos. Em 1994, o controle acio -
nário da CBTU foi transferido da RFFSA para a União. Desde então, a CBTU
passou a perseguir o objetivo de melhorar a rede, visando sua trans fe -
rência para os poderes locais. 

OS BONDES
Os bondes estavam dimensionados para a densidade populacional

do início do século XX e trafegavam em cidades onde cir  cula vam poucos
veículos. Assim, começaram a enfrentar dificuldades ainda nos anos 1950.
Na inexistência de recursos para investimentos e para a sua ex pan são
rumo às periferias, o que exigiria aportes do poder público, passaram a
ser vistos como estorvo e foram desativados ao longo da década. O des -
manche das redes de bondes e a disseminação do uso do ônibus para o
transporte de trabalhadores foi, então, justificado pela obsolescência do
material rodante e pela escassez de energia elétrica.
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A ANTP E OS METRÔS
BRASILEIROS 
PETER ALOUCHE
CONSULTOR

A história da ANTP, desde sua fundação, está muito ligada aos metrôs
brasileiros. Sua criação, em 1977, foi ideia de uma equipe de persona lidades
do Transporte Público, principalmente dos Metrôs de São Paulo e do Rio de
Janeiro, liderados por um visionário, Plínio Assmann, que havia regressado
de um Congresso da UITP – União Internacional de Transporte Público em
Nice, na França. Influenciado por esta importante entidade internacional,
o engenheiro ficou convencido de que o Brasil carecia de uma associação
similar, congre gando entidades, direta e indiretamente ligadas ao se tor, para
promover e desenvolver o trans porte público nas cidades brasileiras.

Desde então, a ANTP cresceu consideravelmente, sempre escudada
pelos sistemas metroferroviários, principalmente pelo Metrô de São Paulo,

OS PRIMEIROS METRÔS
A Companhia do Metropolitano de São Paulo, e também a do Rio de

Janeiro, foram, ambas, fundadas em 1968. A operação só ocorreu, porém,
em 1974, em São Paulo (Metrô/SP), e 1979, no Rio de Janeiro (MetrôRio).
O investimento em metrôs era visto como instrumento da política de -
senvolvimentista de industri alização, pela substituição de importações e
absorção de tecnologias. As empresas se prepararam para ir além da
espe ci ficação e compra de equipamentos e tecnologia. Foram concebidas
como espaço de absorção de tecnologia e capacitação de equipes para a
operação e manutenção dos sistemas implantados. Graças a tudo isso, a
adoção dos metrôs no Brasil criou o produto emblemático do ‘novo trans -
porte público’, reconhecido por sua qualidade. Assim, os metrôs passaram
a constituir parâmetros de comparação com outros modos de transporte.
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empresa que por certo tempo abrigou-a, e que por muito tempo supriu seu
quadro de profissionais. Por seu lado, a ANTP sempre defendeu o transporte
sobre trilhos, tendo criado em sua estrutura a Comissão Metroferroviária,
certamente a mais atuante de suas comissões, que reúne empresas
operadoras de sistemas de transporte sobre trilhos, com o objetivo de
discutir temas de interesse comum e estratégias, visando o desenvol vi -
mento desses sistemas. 

As reuniões periódicas da Comissão Metroferroviária promovem a
efetiva interação entre os diversos agentes do setor, possibilitando inter -
câmbio de experiências e informações. A produção técnica da Comissão
dá-se pela atuação de Grupos de Trabalho, nos quais operadores podem
trocar informações sobre tecnologia, gestão e manutenção, acertar visitas
técnicas, estabelecer apoios mútuos face a dificuldades operacionais e
promover um efetivo intercâmbio tecnológico entre os técnicos. A Comissão
é responsável pela organização dos Seminários Metrofer ro viários, realizados
a cada dois anos, eventos que reúnem todo o setor de transporte urbano
sobre trilhos no Brasil. Os metrôs e ferrovias urbanas do Brasil sempre
tiveram participação ativa nos congressos da ANTP, em que dife ren tes
agentes do setor têm oportunidade de apresentar seus empre en  dimentos,
conquistas e necessidades, e onde técnicos de diversas áreas têm a possi -
bilidade de se conhecer e trocar experiências e conhe cimentos tecnológicos. 

Foi nestes seminários e congressos promovidos pela ANTP que o Metrô
de São Paulo – seguidor do estado da arte no que há de mais avan çado no
mundo –, pôde transmitir aos demais operadores brasileiros detalhes das
suas tecnologias inovadoras, como por exemplo seu sistema de bilhetagem
automática e a operação automática dos trens sem con dutor, aplicada com
sucesso na Linha 4-Amarela.

Também nesses seminários e congressos, os metrôs brasileiros têm
tido oportunidade de conhecer e participar de conferências de especialistas
de metrôs internacionais e estabelecer com eles trocas de informações. 
O Congresso da UITP realizado em 1983, no Rio de Janeiro, foi, nesse
sentido, antológico e de importância incomensurável. Graças à ANTP, aliás,
seus membros podem participar de eventos da UITP, a mais importante e
reconhecida entidade do setor, que reúne praticamente todos os metrôs
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do mundo, e também da ALAMYS, a correspondente entidade latino-
americana. Por meio desses sucessivos eventos, o setor metroferroviário
con  se guiu desenvolver-se com sucesso, apesar de sua complexidade.

Um projeto de metrô é, certamente, uma “aventura” muito complexa,
uma vez que exige estudos apurados da cidade onde vai ser implantado,
bem como dos corredores, da demanda, do traçado, da localização das
estações e do meio ambiente. Exige uma discussão exaustiva com a
população e com os meios técnicos, além de debates continuados sobre
seu projeto básico, com análises de diversas alternativas do traçado, dos
métodos construtivos, da tecnologia a ser empregada e dos custos. A boa
especificação dos equipamentos e sistemas, um planejamento adequado
das obras, a supervisão rigorosa da implantação, os testes rígidos, tanto dos
equipamentos como os testes integrados, a boa gestão operacional e a
rígida manutenção, com uma perfeita logística para restabelecimento de
serviços e reparos, são elementos fundamentais para o sucesso de um
projeto de metrô. O mesmo vale para trens, VLTs e monotrilhos. Acom -
panhar esse processo e envolver nele a população e a classe política, com
informação e debates desde o início: essa foi a grande contribuição da ANTP,
colocando à disposição da comunidade técnica toda a rede de co nhe -
cimento e de relacionamentos de seus associados. Muitas das dúvidas são
respondidas nos eventos promovidos pela ANTP; muitas das inter faces são
harmonizadas nos encontros entre os diferentes agentes; e muito desse
conhecimento pode ser localizado na rica biblioteca da enti dade. 

A ANTP tem feito muito mais pelos metrôs brasileiros. É permanente
a luta que tem empreendido junto a autoridades públicas, parlamentares,
ministros, governadores e prefeitos para conseguir recursos para o trans -
porte de massa e criar mecanismos que possam garantir investi men tos
vultosos e necessários. Esta luta traduziu-se por inúmeras iniciativas junto
ao Governo Federal, como, por exemplo, aquela para destinar 25% dos
recursos da CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econô mico) para
o transporte público urbano e metropolitano. Outra de nossas lutas
defendia proposta de definição de uma tarifa de energia elétrica específica
para a tração utilizada em transporte público, eliminando sobretaxação
decorrente de tarifa horo-sazonal. Outra, ainda, propunha o estabeleci -
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mento de uma política especial de preços para o óleo diesel utilizado no
transporte público coletivo, ou isentar do ICMS todos os veículos destinados
ao transporte público coletivo de passageiros. Outro debate, por fim, recla -
mava o estabelecimento de política permanente de incentivo ao uso da
energia elétrica, do gás e de outros combustíveis menos poluentes na frota
de transporte público de passageiros, bem como a vinculação dos recursos
do ICMS sobre combustíveis utilizados em trans portes, para reduzir a taxa
de cobertura das tarifas pagas pelo passageiro.

Ciente de que, nas Regiões Metropolitanas do País, a implantação de
sistemas de transporte de massa esbarrava na falta de planejamento e de
coor denação entre os diferentes municípios, a ANTP defendia um plane ja -
mento coordenado entre esses setores e uma integração modal e tarifária
com mecanismos de financiamento que facilitassem investimento racional.

Pode-se afirmar sem errar, em suma, que sem a ANTP, os metrôs
brasileiros não teriam alcançado o estágio de desenvolvimento em que se
encontram, e que sem os metrôs – mais especificamente os metrôs de São
Paulo e do Rio de Janeiro – a ANTP não existiria. 

TRANSPORTE URBANO RODOVIÁRIO
A maioria dos deslocamentos urbanos nas cidades brasileiras no

período tratado já era realizado via transporte rodoviário, fato que se deu
em paralelo ao crescimento da motorização individual. As taxas de posse
de automóveis começaram a subir e as obras urbanas incen tivavam a
cons trução de viadutos, vias elevadas, túneis, vias expressas etc. O
transporte por ônibus era operado, de forma pulverizada, por pequenas
em presas privadas e, enfrentava, nas periferias urbanas, condições de
infraestrutura precária, apesar de responderem pelo transporte de
milhões passageiros diariamente. À medida que crescia a taxa de motori -
za  ção individual, também crescia a grita contra os ônibus, vistos como um
problema por competir pelo espaço viário. 
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Nesse enfoque, foi criado, pelo Decreto 71.273, de 30 de outubro
de 1972, o PROGRES – Programa de Vias Expressas, que previa recursos
de pedágios e de contribuições, bem como melhorias de imóveis nas
áreas de influências das rodovias, recursos esses que seriam destinados
para o planejamento, construção, melhoramento e operação de vias
expressas urbanas, anéis viários, estradas de contorno, travessias de
cidades e acessos a centros urbanos ou a terminais de passageiros e de
carga. Esse programa foi criado sob a coordenação do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem, do Ministério dos Transportes.

Na época, o DNER elaborou manuais a serem seguidos pelos pla nos
funcionais, bem como para anteprojetos e projetos finais – hoje de -
nominados Projetos Executivos – de rodovias que fizessem parte do
PROGRES. Até então, as normas não tratavam dos temas urbanos com
destaque. Foi criado, ainda, o PACS – Programa de Aumento de Capa -
cidade e Segu rança. que completava os investimentos nas vias expressas
sob responsabilidade federal com recomendações e investimentos no
sistema viário local, sob responsabilidade dos estados ou dos municípios,
para a coleta e distribuição do tráfego, uma vez que os con ges tio na -
mentos urbanos perma neciam nas extremidades da rede rodoviária,
devido à ausência de fluidez nas vias locais, o que provocava, ainda,
aumen to do número de acidentes.

Na época, o Governo Federal atuava diretamente sobre os estados
e os municípios, não enquanto parceiro nos limites constitucionais, mas
como principal responsável pela tomada de decisões e por coordenação
operacional.

No final da década de 1970, surgem as primeiras buscas de combus -
tíveis alternativos, como o etanol e o gás, para uso no transporte por
ônibus, em vista da necessidade de responder aos impactos da crise de
petróleo sobre o setor. O transporte por ônibus conheceu grandes avan -
ços no tocante à operação, frota e organização empresarial no decorrer
dos anos 1970. 
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ANTP ENVOLVIDA E  
EM SINTONIA COM ÔNIBUS 
CLAUDIO DE SENNA FREDERICO 
EX-PRESIDENTE DA ANTP 

Em agosto de 1978, no primeiro número da Revista dos Transportes
Públicos, publicada pela ANTP, o ônibus já estava presente, no artigo inti -
tulado “Utilização do Ônibus nas Cidades Brasileiras”. Já se procurava reduzir
o problema da falta de informações sobre nosso maior modo de transporte
público por meio da catalogação do então desconhecido setor.

A FORMAÇÃO DO SETOR. A partir dos anos 1950, as metrópoles
brasileiras conheceram o maior crescimento demográfico do século XX já
registrado em todo o mundo. Essa “nova população”, quase exclusivamente
de trabalhadores de baixa renda, precisava, antes de tudo, de moradias, e
assim passou a ocupar espon ta neamente áreas mais distantes. O ônibus,
justamente, viabilizou alguma condição de vida a esse contingente, com sua
agilidade em encontrar soluções utilizando-se das vias existentes ou, ainda,
forçando a construção de novas.

Com a crise do petróleo, o Governo Federal organizou o planejamento
do setor segundo um modelo centralizador e criou um conjunto importante
de organizações federais e estaduais. Novas exigências mínimas foram
criadas para os serviços de ônibus, o que fez com que as companhias opera -
doras fossem forçadas a concentrar-se como empresas maiores. 

As RM – Regiões Metropolitanas foram criadas de cima para baixo e,
infeliz mente, com poucas condições para efetivas melhorias. Das EMTUs
previstas para coordenar todo o transporte público das RM, somente uma
funcionou efetivamente, a de Recife (1979), que conseguiu operar nas dire -
trizes originais até hoje.

Os anos 1980 trariam a crise econômica e a nova Constituição, com
novas atribuições há muito reclamadas pelos municípios. Mas a nova Cons -
tituição e a crise da década forneceriam os argumentos para o aban dono
do setor pelo Governo Federal e o desmonte dos órgãos da década anterior.
Os ônibus perdiam passageiros e receita, e o modelo de reajustes já se
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esgotava como mecanismo de reposição das perdas. No entanto, pelo lado
positivo, os primeiros novos corredores de ônibus apareciam em São Paulo.

Estivemos juntos na vitoriosa concepção do Vale-Transporte, final -
mente criado em dezembro de 1985. Essa criação ajudou a reverter a eva são
de passageiros e, principalmente, esvaziou a “panela de pressão” dos im -
pac  tos de aumentos de tarifa. 

CLANDESTINO, BILHETAGEM E PRIVATIZAÇÃO. Foi sempre
im portante, para a ANTP, a discussão e a colaboração com o setor sobre as
cláu sulas de regulação dos serviços, as licitações para concessão, os mo de -
los de remuneração, a organização da oferta e o finan ciamento da operação.

Os anos 1990 trouxeram, ainda, o assalto ao sistema organizado de
linhas de ônibus por uma febre de operações espontâneas, utilizando-se
veículos de pequeno porte como lotações que operavam quando e onde
entendiam. Veio, afinal, um conjunto de medidas repressivas, ao mesmo
tempo em que outras legitimaram e ordenaram parte dos operadores
independentes. Todo esse processo foi “sacramentado” nos contratos de
concessão e permissão criados já nos anos 2000. 

Nesta fase pós-constituição, cresceram os movimentos por legislações
nacionais e regulamentações. Muitas dessas leis se originaram ou foram
influenciadas por grupos de trabalho e comissões da ANTP. O resultado
incluiu o novo Código de Trânsito Brasileiro, entre outros dispositivos.

O atualíssimo capítulo das tecnologias aplicadas ao transporte teve
início com os sistemas inteligentes de bilhetagem, que trouxeram resultados
econômicos imediatos, além de permitir a flexibilização das integrações. O
sistema também contribuiu muito em cidades como São Paulo, em que
foram adotados subsídios e o Bilhete Único.

Neste início de milênio conquistamos diversos instrumentos legais,
como o Programa Brasileiro de Mudanças Climáticas, o Estatuto da Cidade,
com Planos Diretores participativos, a Lei da Mobilidade Urbana, com seus
Planos de Mobilidade em elaboração, e o Estatuto das Metrópoles. 

O setor continua dominado pelos temas de segurança financeira, seja
pelo lado dos empresários operadores, que continuam a perder público
usuário e ver seus custos crescerem, pela ineficiência das via de circulação.
De outro lado, os gestores vêm-se pressionados por seus eleitores por
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serviços de melhor qualidade, porém sem aumentos de tarifas, e enfrentam
dificuldades para promover investimentos de vulto. 

Uma medida institucional em discussão é a chamada CIDE Municipal,
que, a partir de impostos ou taxas sobre os combustíveis, geraria fundos
para o custeio dos transportes públicos urbanos.

A saída, criando-se equipamentos como faixas exclusivas e BRTs, que
aumentam a velocidade média de circulação, já parece bem aceita, mas
enfrenta disputas de espaço com o tráfego geral, além de altos custos e
resistência às desapropriações. Em 2004, a ANTP desenvolveu estudos de
sistemas de ônibus de alta capacidade, capaz de prover serviço rápido,
confiável e eficiente, um BRT denominado TEU – Transporte Expresso
Urbano –, para ser aplicado em São Paulo, mas cuja finalidade era colocar
a solução em discussão para todo o Brasil. Baseava-se no desenvolvimento
realizado no Transmilenio, implantado com sucesso em Bogotá, Colômbia,
a partir do modelo original de Curitiba.

A outra saída é comumente chamada “racionalização”, processo que
se deverá aplicar às redes, confusas e ineficientes, reinantes em nossas
cidades, resultado do crescimento espontâneo de mercado. Essa solução,
todavia, conta com bem poucos projetos implantados. Parecem escassear
os planos de Implantação estratégicos, baseados em projetos operacionais
e de comunicação capazes de garantir, além da redução de custos, a
aprovação por parte dos usuários. Viabilizada esta solução, a mesma pode
produzir efeitos imediatos e facilitar os investimentos nos BRTs como parte
estrutural faltante em nossas cidades.
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PLANEJAMENTO E GESTÃO
DO TRANSPORTE E DO TRÂNSITO 
A rápida e recente urbanização brasileira tornou insuficientes as

estruturas de planejamento e gestão nos municípios, e mesmo nos
estados brasileiros. O Governo Federal estava convencido de que lhe cabia
centralizar a função de organizar e promover o desenvolvimento
econômico. Na época foram criados órgãos e planos que iriam mudar a
qualidade do setor e influir diretamente em seu destino. Algumas dessas
cria ções iriam perdurar por mais de duas décadas, enquanto outras che -
garam até nossos dias. 

NO PLANO FEDERAL
A partir de meados da década de 1960, o Brasil voltou a postular

financiamentos para a sua infraestrutura junto a organismos de atuação
interna cional, como a Agência dos Estados Unidos para o Desen vol vi -
mento Internacional (USAID) e o Banco Mundial. Em 1964, por solicitação
do governo brasileiro, a Missão de Avaliação do Banco Mundial procedeu
ao levantamento e análise de setores importantes para a economia do
País. Entre as conclusões dessa missão, destaca-se a constatação de que
faltava ao Brasil um órgão capaz de desenvolver políticas de transportes,
reco men dando-se a sua criação. 

Da mesma forma, atendendo à recomendação da Missão do Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), em seu rela -
tório publicado em 1965, e também como forma de atingir as metas do
Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG), o Governo Federal criou
naquele mesmo ano o Grupo Executivo de Integração da Política de Trans -
portes (GEIPOT). 

Como órgão interministerial, o GEIPOT tinha como missão promover
o planejamento dos transportes nacionais. Coordenado pelo Ministério
de Viação e Obras Públicas, a direção superior desse órgão era constituída
pelo Ministro da Fazenda, pelo Ministro Extraordinário para o Pla ne ja -



men  to e Coordenação Econômica e pelo Chefe de Estado das For ças
Armadas. O órgão nasceu com 84 profissionais recrutados pela Pon  tifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ), aos quais somaram-se
outros vindos de diversas partes do país, constituindo um grupo que pas -
sou a trabalhar junto a profissionais estrangeiros, com apoio do BIRD. 

Em 1967 o GEIPOT foi transformado em Fundação; em 1969 sofreu
nova mudança de designação, passando a ser conhecido como Grupo de
Estudos para Integração da Política de Transportes, subordinado ao Mi -
nis tério dos Transportes criado pela Reforma Ministerial de 1967. 

Além de coordenar e implementar uma política de transportes, o
GEIPOT contribuiu para a capacitação profissional dos quadros técnicos
do setor. Seus estudos foram de grande valia para a criação do Sistema
Nacional de Transportes Urbanos (SNTU) e da Empresa Brasileira de Trans -
portes Urbanos (EBTU), bem como do Fundo de Desenvol vi mento dos
Transportes Urbanos (FDTU). Teve papel importante na realização de
estudos de transportes que resultaram em diversos programas e planos,
tais como: Planos de Ação Imediata de Transportes e Trânsito (PAITT);
Plano Diretor de Transportes Urbanos (PDTU); e os Estudos de Transportes
Coletivos (Transcol), em várias cidades do país.

Em 1975, foi criada a EBTU, que inaugura uma forte participação do
Governo Federal no plane jamento dos transportes urbanos nas cidades
do país. Foram criados, inicialmente, programas de pavimentação de vias
nas quais trafe gavam ônibus e, com o apoio do BNDES, também foi insti -
tuído o Finame, pro gra ma de financiamento para a renovação e expansão
da frota de ônibus. 

Juntos, o GEIPOT e a EBTU promoveram muitos cursos, tendo sido
responsáveis pela ampliação e capacitação do principal corpo técnico
atuante no transporte urbano. 

Ao mesmo tempo, os cursos de espe cialização em transportes, em
nível de mestrado e doutorado, começam a formar especialistas no setor,
pois até então os que aqui trabalhavam detinham apenas experiência
empírica, adquirida na experiência cotidiana em em presas de consultoria
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e do go verno, ou em cursos realizados no exterior, com ênfase nos EUA,
Inglaterra e França.

NOS ESTADOS E NOS MUNICÍPIOS
A CET/SP – Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, foi

cri ada em 1976 como empresa de economia mista, com capital majo -
ritário da Prefeitura do Município de São Paulo. Sua equipe vinha do
Metrô/SP, à época também empresa municipal, e que seria assumida pelo
governo estadual em 1979. Enquanto esteve no Metrô, parte de sua equi -
pe trabalhou nas ações destinadas a minimizar os impactos das suas obras
sobre o trânsito paulistano. Como fruto do que passou a ser deno minada
“a escola de pensamento do Metrô de São Paulo”, trouxe uma nova abor -
dagem para o tratamento do transporte e do trânsito. Sua ação, que
en volve engenharia de trânsito, educação e con trole da operação, faz dela
uma das maiores empresas de seu seg mento no mundo.

A prioridade para a circulação dos ônibus no sistema viário teve suas
primeiras iniciativas no início da década 1970, em São Paulo e em Porto
Alegre, onde foram implantadas faixas exclusivas para ônibus. Em Curitiba,
o Plano Diretor de 1962 transformou a rede de transportes públicos no
elemento estruturador do que foi denominado “processo de desen -
volvimento linear” da cidade. Dessa maneira, os dirigentes municipais
buscavam descentralizar a cidade, mudando o padrão radial das viagens
e reduzindo a dependência da população de empregos e serviços até en -
tão concentrados na região central. 

Foi na capital paranaense que, em 1974, foi implantado o primeiro
corredor expresso, atualmente denominado BRT, sigla do inglês Bus Rapid
Transit. As linhas convencionais foram seccionadas e integradas a ter mi -
nais fechados, o pagamento da tarifa passou a ser feito fora do veículo e
a operação foi concebida como a de um metrô sobre pneus. A experiência
de Curitiba ganhou adeptos no Brasil e fora dele. Em 1977, Juiz de Fora,
em Minas Gerais, foi a primeira cidade de porte médio a adotar o mesmo
mo delo de intervenção urbana e operacional no trânsito e transportes. 
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POLÍTICA NACIONAL 
DE TRANSPORTE URBANO 
MARIO EDUARDO GARCIA
CONSULTOR

Os serviços que proveem mobilidade às cidades de um país constituem
um arquipélago de sistemas físicos locais de transporte e trânsito. Em cada
aglomerado urbano – cidade ou grupo de cidades adjacentes – eles operam
com independência, sem ligação funcional com outros aglo me rados. No
Brasil, os municípios detêm a titularidade constitucional do trans por  te
coletivo, associados aos estados no território das regi ões metropolitanas.

A percepção dessa autonomia não impede, entretanto, que se reco -
nhe ça o caráter federativo do amplo conjunto dos sistemas locais, sob a
égide da União. Os objetivos sociais e econômicos do Estado Nacional
dependem vitalmente do desempenho dos serviços de transporte urbano,
sobretudo em um país como o Brasil, onde 85% das pessoas vivem em
cidades. As prioridades socioeconômicas nacionais refletem-se nas políticas
setoriais e estas irrigam todo o país. E somente com uma política nacional
de transporte urbano pode-se usufruir das economias de escala ensejadas
pelas atividades industriais e de serviços do setor, estabelecer diretrizes
para a colaboração financeira da União e regular com uniformidade normas
que devem ser gerais, como as ambientais e as de segurança.

União, de um lado, estados e municípios, de outro, convivem, portanto,
em simbiose no campo do transporte urbano. A legislação federal, com
destaque para a Lei da Mobilidade Urbana, de janeiro de 2012, que sofreu
demorada tramitação no Congresso, estabeleceu o pacto federativo do
setor. É um marco importante. Não basta, entretanto, instituir os diplomas
legais no plano conceitual, é necessário que eles contenham os instru -
mentos que induzam com eficácia a consecução de seus objetivos. A política
nacional de transporte urbano não é formada por diplomas estáticos, mas
deve ser poderosa força-motriz em ação, apresentar resultados concretos.
Passados cinco anos, devemos nos perguntar se os seus propósitos estão
sendo alcançados. E por quê?
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O Conselho Interministerial de Preços (CIP), que funcionou de 1968
até 1991, era responsável pela definição dos valores das tarifas a serem
cobradas em 21 categorias de produtos e serviços. Com base na convicção
de que as prefeituras e governos estaduais não contavam com equipes
preparadas para determinar os preços a serem cobrados e a fiscalizar os
preços realizados, tudo era centralizado no Governo Federal. No início
dos anos 1980, foi tomada a decisão de transferir-se para prefeituras e
governos estaduais a tarefa de definir os preços praticados pelas em -
presas em âmbito regional, implicando na flexibilização na de fi nição das
tarifas dos transportes urbanos. A decisão confrontou-se com a situação
da falta de pessoal técnico e equipes capacitadas. O cenário tornava-se
ainda mais complexo face ao processo econômico inflacionário. 
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O PAPEL DA UITP 
NA AMÉRICA LATINA 
JURANDIR FERNANDO RIBEIRO FERNANDES
VICE-PRESIDENTE HONORÁRIO DA UITP

Em 1885, em Bruxelas, cinquenta dos principais operadores europeus
de bondes formaram a Union International de Tranvias, que mais tarde
ampliou seu enfoque para todos os modais de passageiros, tornando-se a
UITP – União Internacional de Transporte Público. 

Em seus mais de 130 anos de vida, a UITP espalhou-se por 96 países
dos cinco continentes, contando hoje conta com 1.400 membros corpo -
rativos e mais de 18.000 pessoas cadastradas.

Em 1983, a jovem ANTP uniu esforços e trouxe para o Rio de Janeiro o
45º Con gresso Internacional da então quase centenária UITP. Juntos esta -
vam Abifer, Fabus, Metrô/SP, MetrôRio, CNPq, GEIPOT, EBTU, Fepasa, FINEP
e RFFSA. Nos bastidores, atuou o Departamento de Trans portes Concedidos
do Rio de Janeiro (DTC/RJ), que cuidou da impressão de todo o material do
Congresso e dos traslados dos congressistas, além de organizar as visitas
técnicas a estaleiros e barcas, às obras do Metrô e ao Centro de Controle e
Operações da CET/RJ, entre outras. 

Naquele encontro, um dos temas centrais foi a avaliação do de sem -
penho de distintos modelos de financiamento e de subsídio para os sistemas
de transporte público. Coincidentemente, uma das principais apresentações
foi feita por Hans Rat, que em 1998 viria a ser Secretário Geral da UITP e
grande incentivador da criação dos atuais oito escritórios regionais es pa -
lha dos pelos cinco continentes.

Em 2003 nascia um desses escritórios: a Divisão da América Latina,
aprovada na Assembleia Geral da UITP em Madri, na presença de mais de
quinhentos membros de sessenta países. Éramos pequenos. Contávamos
com apenas sete membros de três países: Argentina, Brasil e México. Hoje
somos 75 membros corporativos, sediados em dez países, e com mais de
quatro mil contatos cadastrados. 
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Atualmente a Divisão da América Latina, sediada em São Paulo, faz-se
representar nas principais Comissões Internacionais da UITP, bem como
participa ativamente das principais frentes e entidades latino-americanas
ligadas à mobilidade. Em 2015, tornou-se uma entidade jurídica, como
subsidiária da matriz UITP de Bruxelas, reconhecida pelo Ministério da
Justiça do Brasil como organização não-governamental estrangeira.

O período que antecedeu a criação da ANTP mostrou-se rico em
mudanças no enfoque dos transportes e do trânsito no país, e os anos
1970 podem ser considerados de nascimento do planejamento e profis -
sionalização da prestação desse serviço em nosso país. Vinda à luz em
1977, a ANTP propunha-se difundir esse novo modo de atacar os proble -
mas de transporte de nossas cidades. 

Hoje a ANTP é reconhecida como ambiente em defesa do espaço
urbano, com mobilidade vital e singular, fortemente caracterizada por
buscar a viabilização de cidades com padrões crescentes e cada vez
melhores de qualidade de vida. 





CONVERGÊNCIA 
DE CAMINHOS 
O INÍCIO DA ANTP

Assim exprimia a Apresentação do número de lançamento da Revista
da ANTP, em 1978, refletindo o espírito que norteava essa organização
não-governamental nascente:

”Em 1973, a crise internacional do petróleo fez aflorar, no Brasil, a
percepção de grave e latente problema, nunca enfrentado com a deter -
mi nação necessária às grandes decisões nacionais: as do transporte
público, urbano e suburbano, cujos reflexos faziam-se sentir profun da -
men te no contexto econômico da Nação.

Multiplicaram-se, desde essa época, órgãos estatais, paraestatais e
privados voltados ao assunto, num amplo esforço para redimir o país de
um inexplicável atraso no setor. O conhecimento técnico brasileiro, graças
à versatilidade do seu povo, em pouco tempo evoluiu a níveis de ponta,
passando da imitação à criação, num rápido percurso para a busca de
soluções compatíveis com a nossa realidade.

Nas capitais e nas cidades médias, onde esse esforço avultou-se,
surgiram experiências de real valor, fixadas, no entanto, a âmbitos locais,
sem um intercâmbio que permitisse sua difusão à comunidade técnica.
Assim, com acervo tecnológico esparso e regionalizado, muito se deixou
de aproveitar, de experiências anteriores, em novos empre endi mentos.

Preenchendo essa função de convergência e difusão do conhe -
cimento técnico brasileiro, foi criada em 30 de junho de 1977 a Associação
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Nacional de Transportes Públicos – ANTP, congre gando todas as entidades
do setor e promovendo a integração de ideias, tecnologias e objetivos. O
primeiro grande encontro da comunidade técnica, no primeiro Congresso
da ANTP, no Rio de Janeiro, demonstrou o acerto do caminho assumido,
produzindo resultados que permitem prognósticos os mais otimistas para
o futuro dos transportes públicos no Brasil.”

A ANTP, portanto, sempre contou com profun do sentimento de
cidadania e de responsabilidade para com os des tinos do Brasil e com o
intuito de contribuir para a mudança da qualidade de vida de nosso povo
e de nossas cidades, bem como difundir conhe ci men tos.

O lema da ANTP bem poderia ser LVMINA SPARGERE, ou seja,
difundir a luz do conhecimento, a fim de que a maior parte da população
seja beneficiada, já que aqui se promove um fórum permanente, no qual
vaidades, voluntarismo e interesses pessoais são sublimados em prol do
bem comum. Quem é a ANTP? Quando perguntado ou cobrado sobre
algo que deveria ser feito, a resposta de Rogério Belda sempre foi precisa
e direta: “a ANTP somos nós, e se não estivermos juntos nada será feito”.

Com o que sonhavam os pioneiros que se reuniram para criar a
ANTP? Sem dúvida, sua grande preocupação era como alcançar uma
cidade na qual o povo dispusesse de boa qualidade de vida. Este é o
grande lema que norteia a ANTP desde então: TRANSPORTE HU MA -

NO. CIDADES COM QUALIDADE DE VIDA.

Além da Revista dos Transporte Públicos, de manuais, de cursos de
treinamento etc., os congressos estão entre os grandes momentos de
consolidação e realinhamento de pensamento e de enfoques de atuação
da entidade. Uma breve retrospectiva de quando e onde ocorreram – e
dos principais enfoques nas apresentações de discussões – permite
acompanhar a evolução do pensamento daqueles que vivenciaram dire -
tamente os transportes e a mobilidade urbana. 

Ainda nos anos 1970, da criação da ANTP, foram realizados os dois
primeiros Congressos. 
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ANTP: 40 ANOS DE POSTURA
ADITIVA DE FELICIDADE 
ROGÉRIO BELDA
EX-PRESIDENTE DA ANTP

“Dizem que a melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo. Eu acho
que era mais ou menos isso que nós estávamos fazendo em 1977. E nada
se faz sozinho”. Rogério Belda relembra a maneira como Plínio Assmann,
fundador da ANTP, referiu-se ao nascimento da entidade.

Belda lembra vividamente como tudo começou: “A possibilidade de
criação de uma entidade nacional que congregasse o setor do transporte
público tornou-se evidente quando Plínio e outros membros do Metrô/SP
participavam de um congresso da União Internacional de Transporte Público
(UITP), em Nice, na França”, ele conta. “Aquele era o modelo ideal, e Plínio
disse: vamos fazer uma versão brasileira. Foi quando nos demos conta de
que a ANTP era mais que absolutamente necessária, o que nós, de certa
forma, já sentíamos há algum tempo, mas também perfeitamente possível”.

Belda diz que as circunstâncias da época já eram percebidas ple -
namente por Plínio, para ele um estrategista nato: “Já existia no Brasil uma
experiência de transporte público, mas as pessoas não se davam conta
disso. Por esse motivo era importante fazer no Brasil uma espécie de UITP,
mas com caráter nacional. E isso foi o que Plínio enxergou antes de todo
mundo, dando forma a um sentimento que era coletivo, mas que não se
realizava porque faltava a iniciativa”.

Belda relata que, ao voltar de Nice, Plínio já tinha a ideia amadurecida.
“O que restava, então, era partir para a prática, reunir as pessoas da área,
catalisar as experiências e as necessidades, construir um campo de atividade
administrativa e urbana que não existia, pois as pessoas atuavam isoladas,
cada qual trabalhando em seu cantinho, como numa ilha”. O pouco de
representação nacional que havia então se dava através do GEIPOT, “mas
esse organismo era governamental, não era associativo”, diz Belda. Ideia
posta, o passo seguinte era realizá-la. Belda diz que três pilares foram
essenciais para a concretização do plano de se constituir uma enti dade
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nacional na área de transportes pú blicos. “O Maurício Cadaval come çou a
realizar um cadastro das entidades que lidavam com transportes coletivos
no Brasil. Ele fez uma pesquisa com estas entidades via ques tio nários, além
de um esboço de estrutura e funções do que seria uma organização nacional
que se dedicasse aos temas do transporte público”. 

O segundo pilar, conta Belda, foi Lúcia Vergara, “que pelo fato de ser
bilíngue fazia o contato com a UITP”. O terceiro pilar, emenda Belda, foi
Peter Alouche, “que passou a ser uma espécie de embaixador da causa”.

Por meio do cadastro montado por Maurício Cadaval teve início, então,
um trabalho de contato, não diretamente com as entidades, de maneira
formal, mas com as pessoas, e foi-se percebendo que havia um interesse
em que essa ideia prosperasse. “Fomos descobrindo que as pessoas sentiam
a necessidade de uma organização nacional, mas faltava a faísca inicial,
alguém que assumisse a função de organizar e estruturar essa ideia, tirá-la
do papel e do campo das vontades”. Belda atribui essa latência em todos
os que atuavam no setor à época ao estágio de urbanização que o país
alcançara. “Já havia projetos na área de transportes públicos em muitas
cidades, e uma produção de estudos técnicos já bem avançada e con sis -
tente”, ele diz.

Dado o passo inicial, a ANTP começou a brotar e a enrijecer seus
músculos já no primeiro semestre de 1977. Belda cita como decisivos os
contatos feitos por Plínio Assmann com autoridades do governo federal e
com entidades de outros estados para obter adesão à formação da
comissão provisória encarregada da organização da nova entidade, co -
missão que ficou assim constituída: Plínio Assmann, do Metrô/SP; Carlos
Weber, da RFFSA; Fernando MacDowell, do MetrôRio; Jarbas Haag, da SMT
de Porto Alegre; Luis Silva Leal, CTU de Recife; Walter Bodini, da Fepasa.
“Na época eu era Gerente de Planejamento de Transporte do Metrô e
participei da Comissão com as funções de coordenador”. 

Além dos membros da Comissão, Belda lembra que a ANTP contou,
ainda, com o apoio em seu nascimento de Alberto Silva, então presidente
da EBTU, e de Stanley Baptista, que presidia a RFFSA. Belda frisa que o
economista Sérgio Cidade de Resende, do Metrô do Rio, ficou incumbido
de elaborar a proposta de estatuto para a nova enti dade, enquanto Lúcia
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O 1º congresso deu-se em abril de 1977, no Rio de Janeiro, com
visão otimista e boas perspectivas para os transportes urbanos e grande
ênfase nos sistemas sobre trilhos.

Em porto alegre, em agosto de 1979, ocorre o 2º congresso, que
deu especial destaque ao usuário do transporte público, chamado a inte -
grar o debate. Visto como uma figura que só atrapalhava a boa operação
do sistema de transporte, passa a ser estudado e levado em consideração.
Começava-se a entender, finalmente, que os esforços do setor deveriam
ser dirigidos sobretudo a uma das pontas da equação: O PASSAGEIRO

DOS TRANSPORTES PÚBLICOS.

Vergara cuidou dos preparativos para a realização da assembleia de criação.
A parte jurídica ficou a cargo do advogado Benedito Dantas Chiaradia. 

Assim, aos 30 de junho de 1977, no auditório da CESP, em São Paulo,
com a aprovação dos estatutos, constituiu-se a primeira diretoria: Plínio
Assmann, presidente e Carlos Aloysio Weber, vice-presidente. Os demais
diretores: Ivan Wolff (EBTU), Fernando Mac Dowell, Oliver Hos sepian Salles
de Lima (Fepasa), Roberto Vicchi (de Belo Horizonte) e Rogério Belda. “Eu
acabei sendo indicado o Diretor Executivo, e, na fase inicial de constituição
da ANTP, contei com o entusiasmo de Nazareno Affonso, em São Paulo, e
de César Cavalcanti de Oliveira, em Recife”.

Belda lembra o conselho que recebeu de Plínio: “Adote uma postura
aditiva de felicidade”, ele me disse. “Ele queria dizer, com isso, que deve -
ríamos tornar a ANTP uma entidade que aproximasse as pessoas e assim
promovesse a soma de suas experiências. Após quarenta anos, fico feliz em
dizer que cumprimos nossa missão. A ANTP nasceu com essa energia, e
graças a ela não só manteve-se viva e fiel a seus ideais como continua
atraindo novas gerações”.

Belda finaliza: “A ANTP, uma entidade que nasceu focada no transporte
público, e predominantemente governamental, tornou-se, nas palavras de
William Aquino, uma ONG cidadã dedicada à mobilidade urbana”.





MUDANÇAS NA 
ESTRUTURA URBANA 
OS ANOS 1980

Como se encontrava o País nos anos 1980, e como os principais
eventos desse período refletiram-se nos transportes urbanos? Foram dez
anos de muita mudanças, registrando-se sérios conflitos nas cidades, que
já não eram tão tranquilas. 

Entre os principais eventos da década, pode-se listar:
• A distensão política lenta e gradual, que incluiu a anistia política.

Promulgada em 1979, a lei reverteu as punições aos cidadãos entre
os anos de 1961 e 1979, contribuindo para participação mais efetiva
da população nas atividades políticas, visando a conquista de seus
direitos indi viduais, inclusive o direito ao transporte de qualidade.

• Em 1981, o Conselho Interministerial de Preços, abandona a função
de definir as tarifas de transporte, o que exerce pressão por me lhorias
na estruturação dos órgãos de gerência de transporte e de trânsito,
prin cipalmente municipais. 

• Em apoio, o GEIPOT elabora ma nual com “Instruções práticas para o
cálculo das tarifas dos ônibus urbanos”, publicado em 1983. 

• Após o colapso da economia mexicana, em 1982, o governo brasileiro
vai ao Fundo Monetário Internacional (FMI). No início de 1983, a dí -
vida externa brasileira atinge 70 bilhões de dólares e o país entra em
pro funda crise econômica, com reflexos sociais.
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• O desgaste do regime militar torna-se evidente com a proposta de
emenda constitucional pelas Eleições Diretas, em 1983. A sociedade
se mobiliza na campanha Diretas Já derrotada em abril de 1984 no
Con gresso Nacional. Em 1985, Tancredo Neves é eleito pela via in di -
reta, mas adoece e não assume. José Sarney, Vice-presidente eleito,
toma posse em março e Tancredo falece no mês seguinte. No final
daquele conturbado 1985, a inflação atingiria o índice de 235% ao ano.

• O Movimento Municipalista recebe fortes adesões, tornando-se um
dos mais fortes pilares de propostas para a nova Constituição. Ao longo
dos debates da Assembleia Nacional Constituinte verificou-se a ten -
dência de transformar o município em um ente com autonomia frente
à Federação. 

• A aprovação da Constituição Cidadã, em 1988, com a definição das
atribuições dos entes federados e do caráter essencial da prestação
dos serviços de transporte de passageiros, teve grande participação
da ANTP, que forneceu subsídios técnicos aos constituintes, com dados
relativos à importância do transporte público como fator ordenador
do desenvolvimento econômico e social. 

• A redução do papel centralizador do Governo Federal gerou, na prá -
tica, o desmonte de estruturas federais como o GEIPOT e a EBTU, bem
como a esta dualização parcial da CBTU.

• O Vale-Transporte foi criado, inicialmente de forma facultativa, pela
Lei 7.418, de 16 de dezembro de 1985, tornando-se compulsório dois
anos depois, com a Lei 7.619, de 30 de setembro de 1987, e com o
Decreto 95.247, de 17 de novembro de 1987. O Vale-Transporte foi
estudado inicialmente na Comissão de Economia da ANTP, trans -
formando-se em uma de suas principais bandeiras.

Os eventos sociais, políticos e econômicos que marcaram os anos
1980 influíram bastante nas pautas discutidas nos congressos promovidos
e realizados pela ANTP no período.
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VALE-TRANSPORTE 
SOB A ÓTICA DA 
ECONOMIA POLÍTICA  
ANTONIO CARLOS DE MORAES
ECONOMISTA

Nos anos de 1936 e 1937, o trabalhador residente na cidade de São
Paulo destinava 1,86% do orçamento familiar para cobrir suas despesas com
o transporte. Esse dispêndio foi evoluindo e, no final dos anos 1970,
alcançava a incidência de 8%, segundo o DIEESE – Departamento Inter -
sindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos1. Esses valores referem-se
ao conjunto da população, sem a identificação dos estratos de renda, e,
portanto, das parcelas relativas ao transporte coletivo e ao transporte
individual. Independentemente disto, a incidência de 8% dos gastos com
transporte no orçamento familiar já era merecedora de preocupação nos
centros urbanos, tanto para os usuários do transporte coletivo como para
o Poder Público, além, é claro, para a classe empregadora, que não podia
ver comprometido o acesso do trabalhador ao seu local de trabalho.

Alguns anos depois, em 1977, a Companhia do Metropolitano de São
Paulo (Metrô/SP) realizou a primeira Pesquisa Origem-Destino no âmbito
da Região Metropolitana de São Paulo, e os resultados obtidos no que diz
respeito ao dispêndio com transporte no orçamento familiar deixaram o
status de “preocupantes” para assumir a condição de “assustadores”. 
A tabela a seguir resume bem os resultados2:

GASTOS COM TRANSPORTE NO ORÇAMENTO FAMILIAR
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, 1977

           Renda familiar                               despesas com transporte

          Até 2 salários mínimos                        27,4% do orçamento familiar
       De 2 a 4 salários mínimos                     11,9% do orçamento familiar
       De 4 a 6 salários mínimos                      7,2% do orçamento familiar
           Fonte: Moraes (1982, p.35)
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A situação da parcela das famílias de baixa renda que podemos con -
siderar compondo as faixas de renda familiar com até quatro salários
mí nimos é, de fato, grave do ponto de vista do comprometimento de sua
reprodução no contexto urbano. Se atentarmos para o segmento da po -
pulação que recebia até dois salários mínimos, não podemos deixar de
re  conhecer um quadro gravíssimo.

Tais condições desfavoráveis para o trabalhador adentram os anos de
1980, com o agravante do segundo choque do petróleo em 1979, um fator
a mais para pressionar o custo do transporte coletivo no modal ônibus, o
mais representativo nas capitais brasileiras, inclusive naquelas que, à época,
contavam com algumas linhas de metrô e com trens urbanos. Protestos e
quebra-quebras marcaram o final dos anos de 1970 nas principais capitais,
como manifestação das dificuldades vividas pela população trabalhadora e
usuária do transporte público. O problema do financiamento da operação
dos serviços de transporte público estava definitivamente colocado na
agenda dos problemas urbanos nos grandes centros. Sob a ótica da eco -
nomia política, podemos interpretar aquele problema do financiamento da
operação do transporte coletivo como um conflito entre os salários e a tarifa
do serviço, expressão simples e objetiva dos custos operacionais. 

Os dispêndios do trabalhador necessários aos seus deslocamentos
diários, especialmente no trajeto residência – local de trabalho – residência,
compõem, ou devem compor o que a economia política clássica entendia
por “salário de subsistência”, ou seja, um valor mínimo de remuneração que
deve ser oferecido ao trabalhador para que seja garantida a sua reprodução,
como indivíduo e também como trabalhador. Para a economia política
marxista, os salários também deveriam atender a um mínimo que garantisse
ao trabalhador o “custo de reprodução da força de trabalho”, conceito
próximo do adotado pela economia política clássica, porém com diferenças
profundas, se levarmos em conta os aspectos metodológicos e ideológicos
subjacentes a cada um dos conceitos. 

Não iremos, nesta reflexão, explorar esses aspectos, limitando-nos a
reconhecer que os gastos do trabalhador com o transporte coletivo devem,
de alguma forma, estar presentes em seu salário, a fim de garantir sua sub -
sis tência e a reprodução de sua força de trabalho.
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Ao longo do século XIX, a garantia da subsistência do trabalhador
contava com participação mais intensa da classe empregadora, a bur gue -
sia. Esta tinha, inclusive, de cuidar do saneamento das cidades, para conter
as epidemias de cólera e varíola, entre outras3. No século XX apro fundou-
se o processo de “socialização do custo de re pro dução da força de trabalho”,
ou seja, uma “socialização dos salários”, recurso fundamental pa  ra mitigar
o conflito entre Capital e Trabalho sem penalizar diretamente os lucros.

Políticas públicas que configuram o estado do bem-estar social, pro -
vendo seguro-saúde, seguro-desemprego, acesso à educação pública e
habitação, bem como os subsídios para o transporte coletivo, fazem parte
do arsenal de instrumentos que atuam no processo de socialização dos
salários e atendem as necessidades do processo de acumulação de capital.
A agudização do conflito entre os salários e os custos dos serviços de
transporte coletivo, expressos nas tarifas, que marcou o final dos anos 1970
e grande parte dos anos 1980, requereu, além dos subsídios que já cobriam
parcialmente os custos, a criação de outro instrumento, dadas as difi cul -
dades políticas e financeiras do Poder Público em expandir sua participação
subvencionando os custos.

É neste contexto que, em 1985, o Congresso Nacional aprova a Lei
7.418, instituindo o Vale-Transporte, um mecanismo inédito, por meio do
qual o empregador repõe ao trabalhador seus gastos, no limite de 6% de
seu salário e, se os mecanismos de uma economia de mercado permitirem,
incorpora essa despesa ao preço de seu bem final, transferindo-a então aos
consumidores. Uma socialização típica do custo de subsistência ou da
reprodução da força de trabalho. Buscar entender o Vale-Transporte sob a
ótica da economia política amplia nosso conhecimento sobre sua função,
que extrapola a imediata necessidade de garantir um ‘benefício ao
trabalhador’ e cumpre um papel importante para apoiar o processo de
acumulação capitalista, ou seja, não se trata de garantir apenas a sub -
sistência ou reprodução da força de trabalho, mas, fundamentalmente, a
reprodução do Capital.

Referências:
1. DIEESE. Análise da evolução da estrutura orçamentária familiar na cidade de São Paulo. Dieese, 1977.
2. MORAES, A.C. Salários e tarifa do transporte coletivo: problemática na RMSP. FEA/USP, 1982.
3. ENGELS, F.   La situación de la classe obrera em Inglaterra. Buenos Aires: Ed. Diaspora, 1974.
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O 3º congresso aconteceu no Recife, em abril de 1981. Os principais
temas mostram bem a importância da organização do setor. É hora do
chamado Sistema Nacional de Transportes Urbanos, dos então recém-
denominados “órgãos de gerência”, e, assim, hora da prioridade à gestão
e à operação. É quando a falta de recursos torna-se grave e a sociedade
passa a pressionar por seus direitos. Ao mesmo tempo, o Conselho
Interministerial de Preços se afasta da homologação das tarifas do trans -
porte público e os municípios passam a assumir essa função, havendo-se
com o diálogo com uma população cada vez mais organizada. 

Em maio de 1984, realiza-se o 4º congresso, em curitiba, cidade que
vinha sendo destacada como marco da estruturação dos transportes e
exemplo a ser seguido na priorização do setor. As comissões técnicas
pleiteavam, então, por diretrizes para os órgãos de gerência de trans -
portes urbanos; por correta e adequada manutenção nos trans  portes; e
por investimentos em transportes nas cidades de porte médio, para que
elas não sofressem degradação no futuro. Insistia-se na necessidade do
fortalecimento de recursos humanos para os transportes urbanos; pro -
cura  va-se alertar para a importância do envolvimento das empresas
privadas de trans  portes coletivos e para a melhoria das relações entre os
setores público e empresarial, visando-se os melhores resultados para a
sociedade. 

Tamanhas demandas fazem surgir um novo tema: O PEDESTRE E

OS TRANSPORTES PÚBLICOS. Tem início, assim, uma longa luta da
ANTP pela redução dos acidentes de trânsito e nos transportes.
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TRANSPORTE A PÉ,
CICLOVIÁRIO E
ACESSIBILIDADE 
LUIZ CARLOS MANTOVANI NÉSPOLI ‘BRANCO’
SUPERINTENDENTE DA ANTP

Se durante décadas o pedestre e a bicicleta foram temas tratados no
mais das vezes em separado, cada qual com seus problemas, necessidades
e soluções, e especialmente no conflito de espaço com os modos mo to -
rizados, no Brasil do Século XXI esses dois modos de transporte ganharam
uma nova dimensão e passaram a ser denominados “ativos”, em razão de
sua natureza e também em contraposição ao modo sedentário das viagens
por automóvel. Observa-se hoje um novo enfoque, relacionado mais e mais
com a ideia de cidades voltadas para as pessoas, para o bem estar coletivo,
a saúde, as condições ambientais, mudanças culturais, o desejo de tornar,
enfim, o ambiente urbano mais aprazível.

O tema do pedestre esteve presente desde o início da ANTP. Em 1983,
na Revista dos Transportes Públicos, número 19, a Associação Brasileira de
Pedestre já observava o desleixo das administrações públicas e indicava
problemas como a qualidade e o estado das calçadas, a invasão desse es -
paço pelos automóveis e as dificuldades nas travessias de rua.

Não poderia ter sido de outra maneira, uma vez que os dados da
Pesquisa Origem e Destino do Metrô de São Paulo, realizada a cada dez
anos, desde 1967, indicava em todas as suas edições o modo andar a pé
como a forma predominante de deslocamento (cerca de 40% de tudo), valor
confirmado para quinhentas cidades brasileiras com mais de sessenta mil
habitantes, como reporta desde 2003, o SIMU – Sistema de Informações da
Mobilidade Urbana. Lamentavelmente, a qualidade da vida dos pedestres
não melhorou em quase nada neste período e as mesmas con dições
apontadas em 1983 ainda são frequentes nas cidades brasileiras. 

O pedestre e a bicicleta entram, finalmente, no novo Código de Trân -
sito Brasileiro no final da década de 1990, embora ainda de forma muito
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tímida, refletindo, porém, um dos princípios deste novo dispositivo legal —
o direito de todos à segurança no trânsito. O atropelamento era, de fato (e
ainda é em muitas cidades), responsável pelo maior número de mortes de
trânsito no Brasil. Por essa razão, o programa de sucesso implantado em
Brasília no final da década de 1990, introduzindo o respeito à faixa de
pedestres, tornou-se um exemplo para outras iniciativas desde então.
Também pode-se observar muitos programas municipais de manutenção e
reconstrução, ou mesmo de construção de novas calçadas. Estes porém são
pontuais, além de efêmeros e descontínuos. 

Na primeira década dos anos 2000, as atenções voltam-se às neces -
sidades das pessoas com deficiência, ou com mobilidade reduzida, com a
publicação das leis de acessibilidade universal e também com a adesão do
Brasil à Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência da ONU,
instrumentos que irão exigir dos poderes públicos a adaptação dos sistemas
de transportes. Em 2006, a ANTP publica o Caderno Técnico número 4,
enfocando desde os aspectos mais gerais e globais da acessi bilidade até os
mais específicos, com ênfase para a discussão das cidades, o perfil da
população e os vários tipos de transportes de passageiros. Em 2007, o
Ministério das Cidades publica o Guia PlanMob, para orientar as cidades na
elaboração de planos de mobilidade nos quais pedestre e bicicleta recebem
muito mais atenção do que sempre tiveram. Em 2012, com a publicação da
Política Nacional de Mobilidade Urbana, o andar a pé e em bicicleta são
meios de locomoção considerados, em princípio, prioritários.

Mais recentemente, organizações informais vêm modificando formas
de agir, trazendo novas ideias e uma sensibilização mais aguda para esse
tema. Criam-se projetos, programas e eventos que mobilizam cada vez mais
os jovens adeptos do caminhar, ao mesmo tempo em que estes passam a
exercer pressão sobre as administrações públicas. Contam-se, hoje mais de
uma centena de movimentos de jovens em todo o País, que buscam
retomar os espaços viários tomados aos pedestres pelos automóveis. Na
ANTP, nasce, em 2015, a Comissão Técnica de Mobilidade a Pé e Aces sibili -
dade, que, por meio de discussões e propostas, consegue inserir com êxito
o tema da ‘caminhabilidade’ (walkability) em planos de mobilidade urbana.
Novidades como os parklets, a ampliação de calçadas com a pintura verde
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sobre a pista de rolamento e as faixas de pedestre em diagonal nos cruza -
mentos, assim como pinturas e grafites em escadarias e passagens, e, ainda,
o fechamento de grandes artérias viárias em domingos e feriados, re pre -
sentam algumas das conquistas desses movimentos.

A bicicleta, por sua vez, já foi o principal modo de transporte por
veículo em muitas cidades brasileiras, em especial nas cidades litorâneas,
bem como em centros urbanos com forte presença industrial de mão de
obra intensiva, quando as cidades eram menores e os automóveis ainda
eram inacessíveis à grande maioria da população brasileira. Com a implan -
tação da indústria de bicicletas no Brasil, por volta dos anos 1940, a
quan tidade desses veículos em circulação aumenta significativamente, o
que é confirmado pelos grandes bicicletários nos pátios das indústrias, assim
como em estações ferroviárias e de paradas de barcas. 

Com o aumento do uso de bicicletas, surgiram, ainda que tardiamente,
as primeiras iniciativas de planejamento e execução de infraestrutura ciclo -
viária, nas décadas de 1970 e 1980. O Grupo Executivo de Inte gração das
Políticas de Transportes (GEIPOT), criado em 1965, publica uma série de
cadernos técnicos visando subsidiar os municípios com diretrizes e refe rên -
cias técnicas para o planejamento cicloviário, estimulando muitas cidades
brasileiras a investir em infraestrutura cicloviária, ainda que muito timi -
damente. Em 1976, é criada a Abraciclo, no intuito estimular a indústria
nacional na fabricação do veículo. A entidade realiza, nos anos de 1980 e
1981, dois Seminários sobre alternativa de trans portes sobre ruas rodas.

A bicicleta incorpora-se à ANTP por volta de 1980, no então Grupo de
Trabalho de Bicicletas da Comissão de Circulação e Urbanismo, e em seguida
com a criação da Comissão Técnica de Bicicleta. O transporte dito “não mo -
to rizado”, como era chamado, esteve em discussão na ANTP também na
Revista dos Transportes Públicos e nos Congressos Brasileiros de Transporte
e Trânsito, nos quais vários artigos e conferências trataram das necessidades
e soluções desse modo de transporte. Em 2007, a ANTP publica o Caderno
Técnico número  7, buscando divulgar as virtudes da bicicleta como um meio
de transporte alternativo e viável e afirmando que a sociedade e as auto -
ridades deveriam considerá-la ferramenta eficiente para a melhoria da
qua  li dade de vida urbana.
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Em Belo Horizonte, em junho de 1985, realiza-se o 5º congresso. 
A capital mineira abrigava uma dentre as duas únicas entidades de
gerência metropolitana de transportes ainda remanescentes no país. Os
grandes temas do congresso foram o papel do estado nos transportes
públicos; a importância econômica dos mesmos; e a necessidade de uma
política de transportes públicos como prioridade de ação de governo.
Também tratou-se da questão da nacionalização, com a abordagem do
desenvolvimento tecnológico, que se configurava imperiosa necessidade
no setor metroferroviário. Por fim, foi divulgado o catálogo geral de mate -
riais nacionalizados das empresas operadoras metroferroviárias. 

Pela primeira vez, uma construção forte de ideias é usada como
ponto central dos debates: DEMOCRATIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO

DE TRANS POR TES E DO USO DO SOLO. Na terra de Tiradentes, a
democracia abria as asas sobre nós, profis sionais do setor de transportes.

No 6º congresso, em salvador, em agosto de 1987, a sessão prin -
cipal foi dominada por um tema difícil para a época: A PAR TI CIPAÇÃO

COMUNITÁRIA EM DECISÕES DO SETOR DE TRANSPORTE.

Outro destaque foi o reordenamento institucional nos transportes
públicos. Diante disso, a ANTP mobilizou esforços para contribuir à nova
Constituição, então em elaboração. Grandes discussões surgem entre
correntes contrárias de pensamento, mas todos desejam a mesma coisa:
uma cidade digna para o povo brasileiro. Mais um fato novo é trazido à
dis cussão pela Associação: O TRANSPORTE E O MEIO AMBIENTE.
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MOBILIDADE E URBANISMO 
AYRTON CAMARGO E SILVA
EX SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ANTP 

No transporte urbano no Brasil, a década de 1970 iniciou-se com o
desmantelamento das duas últimas grandes redes de bonde, as de Porto
Alegre (RS) e Santos (SP), ação alinhada com outra similar, de envergadura
nacional, promovida pela RFFSA desde 1961, com a erradicação dos serviços
de trens de passageiros de longa distância, bem como de dezenas de ramais
ferroviários considerados “antieconômicos”.

Naquele mesmo período, o país vivia os efeitos da crise do petróleo,
quando a elevação do preço do barril impactou o custo operacional dos
transportes rodoviário urbano, interurbano e de longa distância, influindo,
também, na balança de pagamentos, visto que o Brasil não era autos su -
ficiente em sua produção. Isto exigiu do governo um conjunto de ações
destinadas a enfrentar as convulsões sociais causadas pelo aumento dos
gas tos com transporte e queda na qualidade dos serviços prestados.

Como forma de se contrapor aos impactos da crise, o governo decidiu
apoiar investimentos em sistemas de transporte público, do que resultou a
criação da Empresa Brasileira de Transportes Urbanos (EBTU), em 1975. 

São Paulo e Curitiba, cada uma a seu modo, vinham desde o final dos
anos 1960 concebendo novos sistemas de transporte coletivo urbano e em
1974 inauguram sistemas inovadores. 

Na capital paranaense, as canaletas exclusivas para circulação de
ônibus em grandes avenidas, com legislação adequada de uso do solo,
estimularam o adensamento e a verticalização justamente na área de in -
fluência direta dos novos corre dores atendidos pelo transporte coletivo. 

Em São Paulo, a solução subterrânea foi a saída para o transporte de
grandes volumes de pas sageiros, inau gu rando-se, em 1974, o primeiro
trecho da primeira linha de metrô no Brasil. A repercussão da obra foi de
tal envergadura que cha mou para si as atenções do setor de transporte
público brasileiro sobre o know how que materializava. O interesse logo
evoluiu para a cria ção de fórum per ma nente de debates, a serviço da difu -
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são de conhecimentos sobre experiências inovadoras de transporte público
em todo o País.

Outros projetos começavam a desenhar-se, com o objetivo de sua
implantação em outras cidades brasileiras, fomentando a expansão dos
segmentos ligados ao transporte público, como fabricantes, operadores,
pro je tistas, gestores públicos e universidades que, até então, não se
conheciam.  Nesse contexto, surgiu, em 1977, com forte apoio do Metrô de
São Paulo, a Associação Nacional de Transportes Públicos – ANTP, que iria
materializar de imediato essa demanda. O desafio era grande e, para dar
visibilidade à sua atuação, a entidade estruturou-se inicialmente por meio
de seu célebre Congresso Brasileiro de Transporte Público, evento periódico
concebido com o intuito de reunir o maior numero possível de técnicos e
gestores públicos de transporte urbano. Organizado a cada dois anos, o
evento logo se consolidou como um dos mais importantes do setor. 

De maneira mais permanente, a entidade atuaria por meio de suas
Comissões Técnicas, reunindo especialistas com o objetivo de registrar e
difundir experiências relevantes de fortalecimento do transporte público
nas cidades brasileiras, bem como de formular propostas para superar os
problemas estruturais do setor. Logo são criadas, entre outras, as Comissões
de Estudos de Ônibus, de Transporte de Massa, Metro-Ferroviária, de
Circulação e Urbanismo, Sistemas Integrados de Transporte Urbano e Pes -
quisa de Avaliação da Imagem dos Transportes Públicos, que iniciam a
produção de documentos e diagnósticos sobre os temas a elas vinculados.

No final dos anos 1970, a ANTP participou nos esforços de ela bo ração
de um modelo de ônibus urbano, avançado e de maior qualidade, como
forma de aumentar sua competitividade ante o automóvel. Assim, uniu-se
às ações governamentais que resultaram na criação do projeto do ônibus
Padron, adotado em praticamente todas as grandes cidades brasileiras.

No inicio da década de 1980, preocupada com a defasagem crescente
entre o preço da tarifa do transporte público e o poder aquisitivo da popu -
lação, a ANTP elaborou a primeira proposta de criação de um instru mento
inovador, que financiasse a viagem do trabalhador no transporte público.
Surge, então, o Vale-Transporte, uma das ações institucionais de maior al -
can ce pro  movidas pela entidade.
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Outra forma de disseminação de conhecimentos de grande impor -
tância implantada pela ANTP foi a Revista dos Transportes Públicos. Editada
desde 1978, divulga avanços relevantes sobre mobilidade urbana, cum prin -
do importante papel na difusão de conhecimentos para técnicos de todo o
Brasil. Em quase quarenta anos de circulação ininterrupta, a Revista da ANTP
publicou 144 edições, com centenas de artigos escritos por técnicos do
setor, sejam do Brasil ou do Exterior. Também nos anos 1980, a ANTP iniciou
seu Programa de Capacitação Gerencial, voltado, sobretudo, à formação
técnica de órgãos gestores de transporte, e que se man tém até o presente.

Na década de 1990, a entidade engajou-se na discussão das Diretrizes
Nacionais para o Transporte Público e também em propostas de inves ti -
mento para o setor, tendo por meta a duplicação da oferta de transporte
urbano. Apoia firmemente a municipalização da gestão do trânsito, tema
que acreditava ser complementar ao transporte público e que culminaria
com a aprovação, em 1997, do novo Código de Trânsito Brasileiro. 

O fortalecimento dos municípios, estimulado pela Constituição de
1988, abria espaço para a almejada “municipalização do trânsito” e para a
gestão com patibilizada com o planejamento do transporte coletivo, pro -
piciando o debate de temas próprios ao desenvolvimento urbano, em visão
sistêmica e integrada. Oprtunidade que propiciou à ANTP elaborar o Projeto
Transporte Humano: Cida des com Qualidade de Vida, estruturado com visão
integrada entre as políticas de transporte coletivo, trânsito e desenvol vi -
mento urbano. Para tanto, a publicação recebeu os temas basilares para a
formu la ção de políticas municipais baseadas na gestão integrada entre uso
do solo, transporte público e trânsito, a incluir as ex periências mais rele -
vantes de diversas cidades brasileiras passíveis de tornarem-se referência
para as cidades que desejassem implantar projeto similar.

A edição dessa publicação inovadora foi patrocinada pelo Banco de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e adotada por esse órgão
como documento de referência na análise de pedidos de financiamento de
proje tos de transporte urbano. Foi lançada em 1996, em Brasília, com a pre -
sença do Presidente da República. 

Novas comissões seriam criadas no esforço de ampliar ações para o
fortalecimento do transporte público, entre elas a do Prêmio ANTP de Qua -
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li dade e a de Impacto Ambiental. A Comissão de Circulação e Urbani zação
lançaria a “Tese do Não-transporte”, propondo reflexão critica sobre inves -
timentos de expansão da oferta, em detrimento de melhor organi zação na
relação entre o uso e ocupação do solo e as formas de mobilidade urbana.

Ainda na década de 1990, surgiam os ônibus clandestinos, operadores
autônomos que adquiriam ônibus descartados pelas empresas tradicionais,
a fim de concorrer com o sistema regular. A esses operadores, juntaram-se
peruas clandestinas e, em diversas cidades do interior, os moto táxis, degra -
dando e descapitalizando os sistemas regulares de transporte público. De
imediato, a ANTP levantou-se contra a “favelização” da mobi li da de urbana,
disseminando nos fóruns setoriais vinculados ao tema a neces sidade de
reorganização das redes regulares de transporte como for ma de aumento
de sua competitividade e de combate à precarização dos serviços. 

No início dos anos 2000, a entidade já tinha clareza sobre a relação
indis sociável entre as gestões do trânsito e do transporte urbano. A ex -
pressão “mobilidade” passou a ser utilizada como sinônimo da integração
entre essas duas áreas, antes distintas na gestão pública. Algumas pre -
feituras rebatizaram suas antigas secretarias de transporte como secretarias
de mobilidade, de forma a destacar a municipalização da gestão do trânsito
e a integração das ações dos dois setores antes separados. A terceira perna
do tripé das políticas públicas defendidas pela ANTP – a gestão das políticas
de desenvolvimento urbano – não teve forte presença na entidade por meio
de seus órgãos gestores. O fortalecimento da visão ambientalista, contes -
tatória das políticas tradicionais de incentivo ao modo rodoviário, associada
à defesa de investimentos em modos limpos de transporte, trouxe um
protagonismo novo ao setor, de rápida mobili zação e de forte presença nas
redes sociais.

No curso das celebrações de seu 40º aniversário, a ANTP adentra o
século XXI na companhia de dezenas de outras entidades da sociedade civil
criadas recentemente para promover temas mais específicos relacionados
à mobilidade urbana, sobretudo aquelas vinculadas à sustentabilidade em
todas as suas múltiplas formas de expressão. Este novo contexto em nada
desqualifica a atuação da ANTP, pioneira no Brasil na missão de formular
vasto repertório, fundamentado e bem estruturado, sobre a importância
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de políticas públicas norteadas na integração entre mobilidade e desen vol -
vi mento urbano, que garantam menor dependência do transporte
individual e maior participação dos modos limpos de mobilidade, assegu -
rando-se, assim, cidades com qualidade de vida.

No Rio de Janeiro, em maio de 1989, acontece o 7º congresso, o
último daquela década. Repetem-se as tendências observadas em Sal -
vador. O setor metroferroviário fala da necessidade de adotar-se política
de cobertura dos custos operacionais; insiste-se na importância da re -
gulamentação dos transportes coletivos; defendem-se os novos caminhos
da nacionalização metroferroviária; divulga-se um plano de in formática
nos transportes públicos.

Uma nova bandeira se descortina: O NÃO-TRANSPORTE, ou seja,
a reconquista do espaço-tempo social pelo cidadão. Desse modo, a ANTP

não se deixa abater e insufla vida nova ao setor.





PLANOS, INICIATIVAS 
E RESULTADOS
OS ANOS 1990

Uma década de sonhos realizados ou ainda de pesadelos? Os anos
1990 revelam-se um pouco de ambos. Mas o país seguia seu caminho, e,
na mobilidade urbana, uma vitória muito importante iria exibir a marca
indelével da ANTP: o Código de Trânsito Brasileiro, concebido para reduzir
a tragédia do trânsito caótico e criminoso em nossas vias.

A década seria marcada por muitos eventos e iniciativas, cujos efei -
tos são sentidos até hoje na mobilidade urbana. Entre estes:
• Após 29 anos ocorreram eleições diretas para Presidente da República,

sendo eleito o ex-governador de Alagoas, Fernando Collor de Melo,
que teve o mandato abreviado em 1992, com seu impeachment, tendo
sido substituído pelo vice-presidente, Itamar Franco.

• A elevada inflação, além de onerar financeira e socialmente de forma
brutal os trabalhadores, assalariados ou não, precipitava o sistema de
transportes coletivos no caos. As tarifas precisavam ser reajustadas
mensalmente, ou os percentuais aplicados eram muito altos, acar re -
tando conflitos significativos com os usuários. Esta situação conduziu
a uma virtual paralisia da administração pública, responsável pela con -
cessão dos serviços.

• Após muitos planos de combate a inflação, tentados desde a década
anterior, a adoção do Plano Real, em 1994, deu início a um processo
de estabilização da moeda. 
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• Na segunda metade da década, em grande parte devido à estabilidade
monetária do País, foram introduzidas medidas legais que reper cuti -
ram fortemente na mobilidade urbana e na melhoria da qualidade dos
transportes. Podem ser citadas, entre elas, as leis de Concessão e Lici -
tação, o Programa Nacional de Acessibilidade, o Código de Defesa do
Consumidor e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

• O início da recuperação econômica também abriu espaço para
aumento de incentivos à indústria automobilística. O peso da indústria
automobilística na cadeia produtiva do PIB brasileiro mostrou-se,
todavia, fator contrário ao incentivo ao transporte público.

• A crise energética, em especial pelo continuo aumento do preço do
pe tróleo, incrementou a pesquisa por novas fontes.

• A criação do Programa Nacional de Qualidade buscou incentivar a
adoção, pelas empresas brasileiras, de parâmetros de gestão dissemi -
nados em nível internacional. A criação do  Prêmio ANTP de Qualidade
foi um passo importante para traduzir estes parâmetros para o setor
do transporte público. 

• No final da década, o transporte público brasileiro enfrentou processo
de desregulamentação já vivido em países vizinhos. O setor como um
todo, envolvendo autoridades e operadores, viu-se confrontado com
o crescimento do transporte clandestino, tornando urgente a adoção
de medidas para melhorar o marco regulatório e, ao mesmo tempo, a
comunicação com os usuários e a sociedade em geral. 

• O Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 23 de setembro 1997,
entrou em vigor em janeiro de 1998. O CTB configurou-se como fato
memorável, pois, além da modernidade de suas propostas, abriu
caminho para au tuações efetivas nos casos de infrações e à res pon -
sabilização dos infratores, contribuindo para a redução dos mortos e
feridos na verdadeira guerra diuturna travada no trânsito. 
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TRÂNSITO 
AILTON BRASILIENSE PIRES
PRESIDENTE DA ANTP

LUIZ CARLOS MANTOVANI NÉSPOLI ‘BRANCO’
SUPERINTENDENTE DA ANTP

O tema trânsito entra definitivamente no DNA da ANTP na década de
1990, quando o Governo Federal decide fazer uma profunda revisão no
antigo Código Nacional de Trânsito e dá início à construção do que depois
viria ser chamado de Código de Trânsito Brasileiro, em 1997.

O Código de 1966 nasce em pleno governo militar, enquanto o de 1997
já reflete as novas ideias vindas da Constituição de 1988, na qual os direitos
fundamentais passam a ter um tratamento nunca antes visto e que, por isso
mesmo, ficou conhecida como a Constituição cidadã, enquanto o município
se torna um ente relevante.

Entre as inovações da nova Carta, citam-se a eliminação da censura, a
igualdade de direitos entre homens e mulheres, o racismo como crime
inafiançável, a propriedade como função social, o estabelecimento das
diretrizes da política urbana, a definição do meio ambiente como um bem
público e o reconhecimento do Município como ente federativo. A partir
de 1989, como desdobramento natural, leis ordinárias com a finalidade de
regulamentar os grandes temas presentes na Constituição começam a ser
pensadas, produzidas e publicadas. Sob esses novos ventos, começa a
elaboração do novo Código de Trânsito.

A transformação do “velho” para o “novo” não foi muito simples, nem
tampouco muito rápida. Entre 1991 e 1992, o Governo Federal cria a Co -
missão Especial para elaboração do anteprojeto do novo Código de Trânsito.
Ressalta-se que dos 15 membros indicados nenhum deles provinha do novo
ente federativo, o Município. Em 1991, a ANTP, por recomendação do 
8º Congresso Nacional de Transporte Público, realizado em Fortaleza, e
também com o apoio do recém-criado Fórum Nacional dos Secretários,
buscou propugnar a municipalização do trânsito e uma forma mais definida
na distribuição das responsabilidades de gestão do trânsito. 
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Como resultado, foram elaborados dois projetos de lei, via Parla men -
to e via Executivo. Em março de 1993, tem início o processo de ela boração
do novo Código, que recebeu, ainda nesse ano, inúmeros substitutivos e
sugestões. A Comissão Técnica de Trânsito criada no início dos anos 1990
foi um importante suporte para a ANTP. Depois de longa tramitação e muito
debate, finalmente foi aprovada a Lei 9.502, em 23 de setembro de 1997. 

É importante ressaltar que a gestão do trânsito urbano pelo Município
é uma reivindicação que remonta a décadas, com pouco sucesso, exceto
em minguadas cidades brasileiras onde se conseguiu via convênio transferir
esta atribuição do Estado. Assim, a municipalização do trânsito foi um dos
marcos do Código de 1997 e gerou um fenômeno positivo novo no âmbito
do trânsito no Brasil. Com o aumento progressivo de cidades exercendo a
administração do trânsito local (até a publicação do Código em 1998
contavam-se nos dedos os órgãos municipais e hoje são mais de 1.500),
milhares de técnicos de vários níveis passaram a compor essas entidades,
capacitados por inúmeros programas de treinamento, consti tuindo ao longo
do tempo uma expressiva massa crítica de conhecimentos técnicos que
antes não existia, pelo menos nesse volume e nessa capi la ridade territorial.

O novo Código colocou o ser humano e a vida em primeiro lugar,
estabelecendo como princípio o direito de todos ao trânsito seguro. Trouxe
um novo tratamento na habilitação de condutores, acrescentou regras e
normas de circulação e conduta, de tipificação de infrações e de sanções e,
ainda, um capítulo destinado ao crime de trânsito. Abordou as necessidades
do pedestre, do ciclista e do cidadão e tornou a educação de trânsito um
direito de todos que lutam pela garantia de sua mobilidade. 

A pontuação por infrações foi um dos mecanismos criados para a
inibição de transgressões, tornando mais eficiente a punição de infratores
e estabelecendo a suspensão do direito de dirigir para quem excedesse a
pontuação limite. Para suportar as despesas de engenharia, fiscalização e
educação, o novo Código determinou a criação de um fundo constituído
pelas multas de trânsito.

Após o Código, as cidades viram aumentar o nível de atenção às
questões do trânsito urbano, o que ampliou também o desenvolvimento
da indústria e do mercado de empresas fornecedoras de equipamentos,



Fortaleza, em junho de 1991, é palco do 8º congresso. Os temas
tratados evidenciam ter sido superado o momento da perplexidade.
Embora muita coisa fosse mudar ao longo do período, era evidente que
se abria um novo ciclo no país. Naquele congresso debateu-se a situação
dos Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs), no Brasil; a necessidade de fontes
inovadoras de financiamento dos transportes públicos e o início do debate
sobre a estadualização da CBTU. Começa a se fortalecer outra bandeira
da ANTP, a da revisão do Código Nacional de Trânsito, matéria em que a
entidade iria cumprir papel de vanguarda. Mais um alerta é dado: o trans -
porte clandestino urbano já constituía realidade inescapável em diversas
regiões do País.

O 9º congresso, em Florianópolis, abril de 1993, debateu os temas:
ética nos serviços públicos; transporte urbano na im prensa espe ciali zada;
a reorganização institucional das empresas metrofer ro viárias; a relação
entre qualidade e produtividade; a política tarifária; transporte, energia
e meio ambiente; a gestão do transporte urbano e as maneiras pe las quais
as pesquisas de opinião contribuem na gestão dos transportes públicos.
Os usuários e a qualidade dos serviços tornam-se temas corriqueiros.  
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ma teriais e sistemas de trânsito, assim como as ofertas de serviços de
treinamento e capacitação técnica, de projeto e de consultoria. 

Hoje, é possível afirmar que o Código de 1997, em especial na muni -
cipalização do trânsito, representou uma das mais eficientes políticas
públicas na área de gestão, não só pela estruturação e multiplicação dos
setores responsáveis e sua ampla distribuição territorial, como pela for -
mação técnica dos profissionais que foram se incorporando aos órgãos
sendo criados e, ainda, pela introdução e desenvolvimento de tecnologias
de controle de tráfego, sinalização e fiscalização. Também é possível afirmar
o protagonismo da ANTP, que reuniu inúmeros colaboradores para, afinal,
propiciar que o novo dispositivo legal fosse melhor que o anterior.
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MDT: A SOCIEDADE CIVIL E 
OS MOVIMENTOS POPULARES
NA MOBILIDADE URBANA 
NAZARENO STANISLAU AFFONSO
ESCRITÓRIO ANTP/BRASÍLIA

Falar de participação social nas decisões de transporte público é
remontar às lutas populares por transporte em 1974 e 1975, com quebra-
quebra de ferrovias no Rio de Janeiro e depredação de 40 ônibus em
Brasília. A onda de quebra-quebras atinge São Paulo no mesmo período e
agoniza entre 1979 a 1982, quando foi queimada metade da frota de ônibus
de Salvador e mais de 20 estações de trens de São Paulo, todos por questões
do preço das tarifas e da qualidade do serviço. Estes eventos foram
relatados na tese de mestrado FAU-USP defendida pelo autor em 1987.

Nesse artigo, nossa intenção é identificar e registrar a contribuição da
ANTP e de outras entidades componentes de sua direção na articulação e
trabalho conjunto com as entidades nacionais de Movimentos Populares,
ONGs e entidades profissionais, articuladas no Fórum Nacional da Reforma
Urbana, e de Centrais de trabalhadores de transportes, representações de
empresários de ônibus, de arquitetos e engenheiros de Metrô, empresas
de equipamentos e de secretários de mobilidade urbana.

Essa experiência está vinculada à criação, em 2003, de uma articulação
denominada Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de
Qualidade para Todos - MDT, reunindo, desde sua origem, um conjunto de
entidades e instituições que nas décadas anteriores vinham resistindo à
política de sucateamento e de desprestígio do transporte público, lutando
pela criação de recursos permanentes para o transporte público e pelo
barateamento da tarifa no Grupo de Ação Pró-Transporte (GAT), oficial -
mente instituído em agosto de 2002.

O MDT foi criado com o objetivo principal da defesa da inserção do
transporte público na agenda nacional, na perspectiva da garantia do acesso
de toda a população a esse direito social, que está assegurado na Cons ti -
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tuição Federal, visando à inclusão social, à melhoria da qualidade de vida
dos seus usuários e ao desenvolvimento sustentável que promova a geração
de emprego e renda, e se guia por seis eixos básicos: mobilidade urbana
sus ten tável para todos; investimento permanente no transporte público;
barateamento das tarifas para a inclusão social; democratização do uso das
vias públicas, priorizando-se o transporte público e os modais não motori -
za dos; transporte público com desenvolvimento tecnológico e respeito ao
meio ambiente e integração entre as políticas de mobilidade urbana e de
uso e ocupação do solo.

Ao longo dos seus doze anos de existência, o MDT tem estado presente
e contribuído de forma efetiva na aprovação da Lei de Mobilidade Urbana
(Lei 12.587 de 2012) e na elaboração do Pacto Nacional da Mobilidade
Urbana; na representação, com titularidade da ANTP, no âmbito do Con se -
lho das Cidades e na Coordenação do Fórum Nacional da Reforma Urbana,
que congrega os Movimentos Populares Nacionais e ONGs; no apoio e
parceria com outras organizações na realização das Jornadas Brasileiras “Na
Cidade, Sem Meu Carro”; na elaboração e implementação do programa de
comunicação social “Tarifa Cidadã: Transporte Público com Inclusão Social”
que atingiu 120 cidades; na articulação com a Frente Nacional de Prefeitos
em inúmeros projetos, bem como na realização do Encontro dos Municípios
com o Desenvolvimento Sustentável (EMDS); nos Congressos Brasileiro de
Transporte e Trânsito da ANTP; nos Encontros Nacionais da NTU e nos even -
tos do setor metro ferroviário; no acompanhamento de projetos de
mobilidade dentro do legislativo federal; na participação sistemática junto
ao Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade
Urbana; e na ação articulada com o Ministério da Saúde e o DENATRAN na
luta incansável pela busca da paz no trânsito.

O MDT tem investido na realização de cursos de capacitação de lide -
ranças e na publicação de material impresso que contribuem para garantir
o direito ao transporte público de qualidade para todos, como base da mo -
bi li dade urbana sustentável e assim ocorreu no Consórcio do Grande
ABC/SP, Goiânia/GO, Macapá/AP, Natal/RN e em Brasília/DF. 

No campo das publicações, em 2015, e por meio de recursos obtidos
junto à Fundação Ford, em parceria com o Instituto Brasileiro de Direito Ur -
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ba   nístico (IBDU), editando a publicação “Mobilidade, Inclusão e Direito à
Cidade: Novas Conquistas” e a cartilha “A Rua é Nossa e Não dos Carros:
Conquistando Direitos com a Lei da Mobilidade n.º 12.587/12”. Somam-se
o boletim “Movimentando”, publicação mensal já em seu número 128, do
canal de Facebook com mais de vinte mil curtidas, além do canal do YouTube
com os filmes e palestras do MDT. 

A articulação MDT ficou abrigada na ANTP até  junho de 2016, quando,
em reunião que aconteceu em São Paulo, realizou a assembleia de fundação
do Instituto MDT, com a aprovação do seu Estatuto e com a eleição do seu
Conselho Diretor, onde estão representados a ANTP, o setor empresarial,
movimentos populares nacionais, centrais de trabalha dores de transportes,
entidades de engenheiros e arquitetos, consultorias, entidades do setor
metro ferroviário e ONGs de transporte ativo.

A conjuntura nacional está representada pela existência de condições
desfavoráveis para a mobilidade sustentável, porém esse quadro adverso
pode ser também de oportunidades para implementar as propostas que
possam viabilizar projetos de baixo custo e de forte impacto, como a
qualificação do transporte público convencional com a implantação de
faixas exclusivas, abrigos, informação on line aos usuários do horário de
passagem dos ônibus, incentivo ao transporte ativo e acessibilidade às
pessoas com deficiência. 

são paulo sedia o 10º congresso, em junho de 1995. As questões
discutidas são mais politizadas. Tratam-se temas como: política nacional
do transporte urbano; realidade e futuro dos sistemas metroferroviários;
privatização no transporte coletivo; dimensão social dos transportes
públicos; pesquisas de opinião como instrumento de gestão; caminhos
da qualidade nos transportes urbanos; circulação de vida – priorização
do transporte como nova expressão dada à luta em defesa da pessoas e
da vida. Esse foi um congresso rico em ideias e atitudes. Nele deu-se o
lançamento do PRÊMIO ANTP de Qualidade.  
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GESTÃO DA QUALIDADE: O
PRÊMIO ANTP DE QUALIDADE 
ALEXANDRE ROCHA RESENDE
COORDENADOR NACIONAL

DENISE DE MOURA CADETE GAZZINELLI CRUZ
EX-COORDENADORA NACIONAL

JOÃO BATISTA M. RIBEIRO NETO
PRESIDENTE DA COMISSÃO DA QUALIDADE

A ANTP, por meio de sua Comissão Técnica da Qualidade e Produ -
tivi dade, criou, em 1995, o Programa de Incentivo, Treinamento e Educação
para a Melhoria da Eficiência da Gestão do Trânsito e Gerência dos Trans -
portes. A iniciativa, composta por diversas atividades de mo bi li zação e
capacitação, em âmbito nacional, recompensa as melhores organi zações
com o Prêmio ANTP de Qualidade. A iniciativa foi, à época, res posta efetiva
à necessidade de mobilizar as orga nizações que gerenciam e operam o
transporte público para a busca da excelência da gestão e, em con se -
quência, da qualidade dos serviços prestados.  

O Prêmio, de frequência bienal, tem caráter institucional e de reco -
nhe cimento público, procurando destacar as melhores organizações do
setor, reconhecendo seus resultados e estimulando organizações congê -
neres para a adoção de práticas de gestão semelhantes.

Ao longo de seus 11 ciclos, o Prêmio ANTP de Qualidade vem incor -
porando melhorias constantes em sua metodologia, estrutura de avaliação
e abrangência. No segundo ciclo, por exemplo, foram incor porados ao
programa os gestores de trânsito urbano e, posteriormente, as operadoras
rodoviárias de média e longa distância.

Os critérios de avaliação do Prêmio ANTP de Qualidade consideram o
modelo de gestão da organização e os resultados decorrentes na satisfação
de clientes, acionistas, empregados, sociedade e outras partes interessadas.
São critérios similares aos do Prêmio Nacional da Qualidade e do Prêmio
Malcolm Baldrige, dos Estados Unidos da América, contribuindo assim para
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o alinhamento das empresas do setor com as mais bem sucedidas orga ni -
zações brasileiras e estrangeiras.

A gestão do Programa vem, ao longo dos seus 22 anos de existência,
sendo feita de modo voluntário por profissionais que dedicam parte de suas
horas de trabalho e também de lazer em seus órgãos de gerenciamento.
Somado a esses esforços, o Prêmio conta ainda com o apoio institucional
de entidades do setor e ajuda financeira de patrocinadores. 

A condução do Prêmio conta com um Conselho Nacional que é respon -
sável pela articulação institucional do Programa e pela definição de suas
principais diretrizes e estratégias. É composto pelos representantes de en -
tidades e associações, que apoiam institucionalmente o Programa, pelos
representantes dos patrocinadores, pela Coordenação Nacional e pelo
presidente da Comissão de Qualidade e Produtividade da ANTP. No plano
executivo, conta com uma Gerência que responde pelas atividades de
divulgação e mobilização do Programa e pela gestão de todas as atividades
administrativas, operacionais e de capacitação do processo de premiação.
O Prêmio ainda conta com a Comissão Técnica da Qualidade e Produtivi -
dade, que tem a função principal de avaliar, rever e elaborar o Manual do
Prêmio ANTP de Qualidade, a cada ciclo, em todos os seus itens e critérios;
bem como de desenvolver outros projetos que possam apoiar o processo
de melhoria contínua das organizações.

Embora o Prêmio ANTP de Qualidade seja a face mais visível do Pro -
gra ma de Incentivo, Treinamento e Educação para a Melhoria da Eficiência
da Gestão do Trânsito e Gerência dos Trans portes, ele é um meio, e não um
fim em si mesmo. O conjunto de atividades de mobilização e capacitação
ao longo dos dez ciclos  já concluídos ilustram sua efetividade: 309 eventos,
133 cidades sedes, 17.338 participantes, 4.017 organizações. 

Ao longo dos dez ciclos já finalizados, o Prêmio registrou a adesão de
mais de 400 organizações de Trânsito e Transporte Público do País; foram
registradas 194 candidaturas e premiadas 116 organizações com troféus
Ouro, Prata ou Bronze. Os resultados atingidos demonstram credibilidade
e abran gência do Prêmio ANTP de Qualidade, permitindo que seja utilizado
como ferramenta de gestão por centenas de empresas, e tornando-o, reco -
nhe  ci damente, um dos prêmios setoriais mais representativos do País.
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Em Belo Horizonte, agosto de 1997, o 11º congresso expressava os
anseios do setor por soluções. Os temas principais tentaram formular as
estra té gias para um transporte humano, em um Brasil urbano; cons truir
cida des com qualidade de vida, por meio do transporte público; o finan -
cia mento, a infraestrutura e o transporte público; a municipalização do
trânsito; acessibilidade; transporte e uso do solo; a avaliação e controle
de impactos urbanos; tipos de usuários do transporte urbano; capacitação
e produtividade; custos, tarifas, arrecadação e financiamento; integração
dos transportes; gestão, operação e ganhos nos transportes; plane ja -
mento de transportes; operação, gestão e novas tecnologias; redução de
aci dentes; questões institucionais e gestão; táxi, van, trans porte escolar
e transporte clandestino. Lamentava-se, ainda, a proli feração do trans -
porte informal.

As ênfases para se abordar ESTRA TÉ GIAS PARA UM TRANS -

PORTE HUMANO, EM UM BRASIL URBANO, tema que marcou o eixo
desse encontro, podem ser resumidas pelos dois seminários paralelos
ocorridos: “Traffic calming na prática: como humanizar nossas áreas
urbanas” e “A importância da prioridade ao transporte coletivo na hu -
manização do trânsito”. 
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O TRANSPORTE
METROPOLITANO NO BRASIL 
CÉSAR CAVALCANTI DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO E ECONOMISTA
COORDENADOR REGIONAL ANTP/NE

As regiões metropolitanas foram criadas em 1973, por força da lei
federal. Inicialmente foram nove: São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre,
Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém e Rio de Janeiro. Na época tanto
os governadores como prefeitos das capitais eram indicados pelo Governo
Federal, que em paralelo buscava criar organizações para dar suporte ao
desenvolvimento urbano.

Este modelo de administração centralizado acabou sendo erodido
politicamente nos anos seguintes, em particular pelo movimento munici -
pa lista. A Constituição de 1988 acabaria por colocar novo desafios para a
gestão metropolitana. Apesar de manter a prerrogativa dos Estados de cria -
rem as Regiões Metropolitanas, os municípios, tornados entes federativos,
passaram a ter seu poder ampliado, o que provocou o desmonte de muitos
órgãos criados nos anos 1970 e 1980.

Muitos foram os esforços realizados neste campo e alguns órgãos cria -
dos nesta época chegaram aos nossos dias, ainda que adaptados aos novos
tempos. O crescimento do número de regiões metropolitanas marcou os
anos 1990 e, na década de 2000, a Lei 11.107/2005, que cria os consórcios
públicos, abriu novas perspectivas para a gestão, compartilhada entre es -
ta dos e municípios, de serviços como o de transporte público. 

Em São Paulo, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de
São Paulo (EMTU/SP), criada em 1988 e subordinada ao Governo Estadual,
gerencia, regulamenta e fiscaliza o transporte metropolitano sobre pneus.
Inicialmente vinculada à Região Metropolitana de São Paulo, com polo na
capital, teve as suas atribuições ampliadas para mais quatro regiões –
Campinas, Sorocaba, Baixada Santista e Vale do Paraíba. Sua atuação se dá
na gestão dos serviços de transporte por ônibus intermunicipais, Corredores
Me tropolitanos, Serviços Especiais Conveniados de São Paulo e Campinas,
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Transporte por Fretamento, Transporte Escolar Intermunicipal, Airport Bus
Service e Serviço Corujão. Em paralelo, respondem ao Estado as empresas
operadoras de trilhos – Metrô/SP e CPTM.

Em 1992, ocorreu a implantação do Sistema Integrado de Transportes
(SIT/FOR) e, no final de 1993, criou-se a Empresa de Trânsito e Transporte
Urbano (Ettusa), vinculada à Secretaria de Transportes do Município de
Fortaleza, que integrava o planejamento, gestão e fiscalização do trans porte
público e do trânsito. Em 2006 a Ettusa foi extinta, e em seu lugar criadas
duas organizações: a Etufor – Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza –,
responsável pelo transporte público, e a AMC – Autarquia Municipal de
Trânsito, Serviços Públicos e Cidadania, responsável pela gestão do trânsito
na capital cearense. Embora submetida à Prefeitura de Fortaleza, a ação da
Etufor estende-se para a Região Metropolitana de Fortaleza.

Em 1999 foi criada a Região Metropolitana de Goiânia e instituída a
Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos (CDTC), responsável pelas
políticas do setor no âmbito metropolitano, composto por 18 municípios.
Fo ram criadas a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos  (CMTC)
e a Rede Metro politana de Transportes Coletivos (RMTC), que exerce a
gestão opera cional do setor, cabendo-lhe, dentre outras atribuições, o
geren ciamento, controle e fiscalização tanto da operação como da infra -
estrutura do serviço. 

Em setembro de 2008, a EMTU/Recife foi substituída pelo Grande
Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), primeira experiência
de consórcio público de transporte após a aprovação da Lei Federal 11.107.
Na lei estadual que criou o Consórcio, foi inserida na estrutura de gestão do
setor a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Per -
nambuco (Arpe) e o Conselho Superior de Transporte Metropolitano
(CSTM), com foco na atividade reguladora do transporte público de pas sa -
geiros da Região Metropolitana do Recife, incluída a fixação das tarifas. 

Em 2013, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de uma ADIN
que discutia a criação da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, reco -
nheceu que a compulsoriedade da integração metropolitana não tem nada
de in com  patível com a autonomia municipal, ensejando a aprovação, em
2015, da Lei que instituiu o Estatuto das Metrópoles.
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O 12º congresso, em olinda, ocorre em junho de 1999. O principal
tema é o papel do transporte público na cidade do século XXI. A questão
de fundo era o papel do transporte público para o Brasil sair da crise. O
debate sobre o enfrentamento do transporte clandestino e a análise de
como atender melhor aos usuários foram assuntos daquele momento.
Entre este congresso e o seguinte, seminários realizados pela entidade
identificaram a necessidade de melhor conhecimento das expectativas
dos usuários, para a definição de parâmetros de qualidade dos serviços a
serem prestados.

O 13º congresso, ocorreu em porto alegre, em setembro de 2001.
As questões funda mentais tratadas foram a circulação e exclusão, de um
lado, e avaliação dos impactos dos investimentos na mudança das cida -
des, de outro. O congresso debateu o Estatuto da Cidade, Lei Federal que
regulamentou a matéria constitucional e que representa, atualmente, um
dos pilares da política de desenvolvimento urbano em vigor no país.

Neste contexto, abre-se para os Estados e Municípios um campo de
oportunidades e de desafios na implantação de soluções negociadas entre
as partes, visando o atendimento do interesse coletivo, o que ainda não foi
atingido no tocante às diversas funções de interesse comum, entre elas a
do transporte público. 



      

69OS ANOS 1990

MARKETING NO SETOR 
DE TRANSPORTE PÚBLICO 
E TRÂNSITO 
VALESKA PERES PINTO
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE MARKETING DA ANTP

RODRIGO MAGALHÃES
ESPECIALISTA EM MARKETING E COMUNICAÇÃO

O Marketing chegou ao Brasil após a Segunda Grande Guerra, mas sua
contribuição ao setor do transporte público só foi reconhecida no final dos
anos 90. Na época, os operadores de transporte público ganharam com -
petidores – proprietários de automóveis e motos mais acessíveis, pessoas
dispostas a fazer do transporte público seu negócio e, ainda, a ameaça do
crime organizado. A isto se somava a exclusão social, na medida em que a
tarifa praticada naquele momento fazia de uma simples viagem de ônibus
um artigo de luxo. 

Em agosto de 2001, a Associação Nacional das Empresas de Trans por -
tes Urbanos (NTU) lançou o Guia de Marketing para o Transporte Co letivo.
Nesse mesmo ano, começou a ser estruturada a Comissão de Marketing da
ANTP, resultado da iniciativa de alguns associados, que se reuniram para
organizar o I Seminário Nacional sobre Marketing, realizado nos dias 18 e
19 de outubro de 2001, em São Paulo (SP). 

Em 2002 aconteceu o I Seminário Internacional de Marketing, apro -
vei tando a realização, no Brasil, de uma reunião da Comissão de Marketing
e Produto da União Internacional de Transportes Públicos (UITP). No mesmo
ano, instalou-se a Comissão de Marketing da ANTP, com o objetivo de “esta -
belecer um fórum permanente, em nível nacional, para desenvolver estudos
e propostas sobre o marketing e sua utilização para melhorar o de sem penho
e atratividade do setor do transporte público e do trânsito urbano”. 

Em 2003, a Comissão cria a Bienal ANTP de Marketing que veio para
promover o reconhecimento das experiências de uso do marketing,
fortalecendo e ampliando a ressonância de propostas que defendem a
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mobilidade urbana apoiada no uso intensivo do transporte público e a
gestão do trânsito com prioridade na segurança e conforto das pessoas. 

A Bienal buscou atacar diversas fragilidades do marketing no setor,
como a baixa institucionalização do marketing nas organizações de trans -
porte urbano e trânsito, pois grande parte delas não tinha uma área
específica sobre esse tema e, quando elas existiam, tinham baixo poder de
influência na decisão da organização. Além disso, a inexistência de medição
de resultados e benefícios das ações de marketing nas organizações é um
fenômeno que pode ser encontrado em muitas áreas de negócios do Brasil. 

O acervo de experiências reunidas nos cinco ciclos da Bienal, entre
2004 e 2014, permite destacar alguns resultados importantes. O primeiro
deles diz res peito à replicação de práticas de sucesso em várias regiões do
país. Um segundo resultado evidenciado foi a descoberta pelo setor da
desa fia dora segmentação crescente do mercado, superando a visão que
tratava os usuários como uma massa uniforme. O Seminário “Marcas de
Batom no Transporte Público”, realizado em 2004, reconhecendo as deman -
das e expectativas das mulheres no tocante ao setor, foi um exemplo disso.
E as evoluções não pararam por aí. Foi nítida a percepção de experiências
exitosas relacionadas ao gerenciamento da relação com o público interno
e com os diversos departamentos dentro das organizações. Nesses dez anos,
as organizações evoluíram muito também na capacidade de definir os
objetivos dos seus projetos de marketing e de mensurar os resultados.

A Bienal serviu como espaço para valorização da inovação, seja ela
tecnológica como de gestão – uso da bilhetagem eletrônica, utilização de
fontes renováveis de energia, melhoria no conhecimento e na comunicação
com os clientes. Foi possível acompanhar impacto das mudanças pro vo -
cadas pelo processo de digitalização e de crescimento dos meios digitais de
comunicação, bem como de relacionamento das organizações e empresas
com seus clientes e público em geral – disseminação do uso de celulares e
da internet, aumentando o grau de autonomia dos indivíduos e de pressão
sobre as organizações para a solução de problemas.

Com isto, buscou-se atualizar o contexto do trabalho dos profissionais
de marketing e prepará-los para novos desafios. A mobilidade urbana, assim
como a urbanização, são eventos de grande e crescente complexidade, e o
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marketing pode auxiliar a desvendar esta complexidade, suas causas e
tendências, identificar os atores, expectativas e necessidade e apontar para
uma melhor comunicação entre as partes interessadas.

Estas mudanças não ficaram restritas às empresas operadoras pri -
vadas. O setor público também está sendo cobrado na sua atuação, em
resposta às exigências de transparência e de envolvimento da sociedade no
processo de tomada de decisões e de acompanhamento da execução das
políticas públicas. Enfim, podemos dizer que, ao longo desta trajetória, mais
e mais dirigentes e organizações começam a reconhecer o Marketing como
uma ferramenta estratégica para a definição de produtos e serviços, uma
ferramenta que define o rumo das organizações.





EXPECTATIVAS PARA
O NOVO SÉCULO
OS ANOS 2000

O início do novo século trouxe mudanças muito significativas. Por
estarem mais próximas no tempo, muitas delas estão em curso e seus
des  do bramentos ainda não podem ser plenamente avaliados. Os prin ci -
pais temas tratados foram:
• A revolução tecnológica, em especial na informática e nas tele co -

municações. Seu advento beneficiou extremamente os transportes
coletivos, propiciando, por exemplo, a simplificação dos sistemas inte -
gra  dos, em primeiro lugar pelos sistemas de bilhetagem eletrônica.
Por conseguinte, a integração tarifária sem necessidade de áreas fe -
cha das. Esse passo facilitou, por sua vez, a integração física, de modo
a reduzir os custos dos terminais e de paradas integradas.

• A tecnologia tem oferecido muitos recursos para o controle da ope -
ração das linhas, monitoramento das frotas, acompanhamento da
pro  gra mação das viagens e também de avaliação dos tempos de
viagens e produtividade. Estas funcionalidades já estão sendo utili -
zadas em muitas cida   des bra sileiras, embora seus potenciais estejam
longe de ser esgotados. 

• O ITS, Sistema de Trânsito inteligente, representou um enorme avanço,
desde os sistemas de pedágio eletrônico aos controles de velo cidade
e fluxos, bem como para toda uma gama de atividades que per mitiram
aumentar a segurança e a fluidez do trânsito.
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• O crescimento econômico e do mercado internacional, em par ti cular
movido pelo fenômeno da China contemporânea, aumentou a de -
manda de commodities minerais e alimentares. A economia brasileira
foi beneficiada pelo crescimento do mercado internacional e conhe -
ceu incrementos com efeitos diretos sobre as cidades e a mobilidade
urbana.

• No início da década, destaca-se a aprovação da Lei 10.257, de 10 de
julho de 2001, instituindo o Estatuto da Cidade, e pos te ri ormente a
criação do Ministério das Cidades, em 2003. O Governo Fede ral volta
a ser interlocutor para o desenvolvimento urbano, na me dida em que
assumiu tratar dos temas da mobilidade, habitação e sa  nea    mento,
entre outros temas de interesse em áreas nas quais a maior par  te da
população brasileira vive atualmente: as cidades.

• O Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, criado em 2009, mos tra
que a consciência nacional já estava bastante conectada às ques tões
do futuro da humanidade, embora muito ainda precise ser feito, em
es pe cial no tocante ao uso de combustíveis fósseis, uma das maiores
cau sas da poluição ambiental.  

Em Vitória, em outubro de 2003, foi realizado o 14º congresso, sob
o tema MOBILIDADE URBANA, CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL.
Nesse evento, foi saudada a criação do Ministério das Cidades e debatido
a implantação do Código de Trânsito Brasileiro, ação conjunta entre
municípios, estados e o Detran, agora subordinado ao novo Ministério.

O congresso recebeu o prefeito de Bogotá, Enrique Peñalosa, que
apresentou o Sistema Trans milênio, versão de BRT, como principal agente
de mudança da qualidade dos transportes e da mo bilidade naquela
cidade. Na ocasião, o palestrante agradeceu aos técnicos brasileiros e à
experiência de Curitiba, que constituíram inspi ra ção para as ações ado -
tadas em seu país. 
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O MINISTÉRIO DAS CIDADES 
E A MOBILIDADE URBANA   
JOSÉ CARLOS XAVIER ‘GRAFITE’
CONSULTOR 

O governo brasileiro criou, em janeiro de 2003, o Ministério das
Cidades com o objetivo de formular as políticas nacionais de habitação, sa -
nea mento ambiental e mobilidade urbana e, assim, apoiar os muni cí pios
no planejamento e implementação destas políticas setoriais fun   da mentais
para o desenvolvimento das cidades. Para a elaboração e implementação
da política de mobilidade urbana, foi criada, no âmbito do ministério, a
Secretaria Nacional de Transportes e da Mobilidade Urbana – Semob.

A Semob formulou, inicialmente, o conceito de Mobilidade Urbana,
como resultado de um conjunto de políticas de transporte e cir culação que
objetivam proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano,
por meio da priorização dos modos não-motorizados e coletivos de
transportes, de forma efetiva, socialmente inclusiva e eco lo gicamente
sustentável, baseada, sobretudo, na circulação de pessoas, e não dos veí -
culos. Este termo foi consolidado nos últimos anos e absor vido, tanto pela
academia, por gestores públicos e por tomadores de de ci são como pela
população em geral, sendo hoje utilizado amplamente nas discussões sobre
os problemas das cidades.

A formulação da política correspondente foi fundamentada na su pe -
ração da análise fragmentada entre transporte público e trânsito, de forma
a incorporar dimensões econômicas, ambientais e sociais até então não
consideradas, destacando-se, ainda, o uso do solo, bem como plane ja mento
e desenho urbanos como fatores determinantes para a escolha dos modos
de transporte utilizados. 

Assim, após exaustivo processo de discus são social, envolvendo todos
os setores afins à mo bilidade urbana, foi produzida a Lei 12.587, da Política
Nacional de Mo    b i  lidade Urbana (PNMU), apro vada pelo Con gresso Nacional
e sancio nada em 12 de fevereiro de 2012. A Lei, considerada um legado
fundamental, estabelece os princípios, as diretrizes e os objetivos da PNMU,
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buscando fornecer segurança jurídica para que os municípios adotem
medidas para, por exemplo, priorizar os modos não motorizados e coletivos
de transporte, em detrimento do trans porte individual motorizado.
Incorporou, ainda, a obrigatoriedade de os municípios com população
superior a vinte mil habitantes produzirem e institucionalizarem planos de
mobilidade urbana, incorporando di mensões da inclusão social, da susten -
tabi lidade ambiental, da gestão participativa e da democratização do espaço
público. A data limite para as cidades se adequarem à obrigação legal está
em discussão no Congresso, tendo sido prorrogada para 2019 por meio da
MP 148/2016. Segundo o Ministério das Cidades, apenas 171 municípios,
representado 5% dos 3.342 que têm a obrigação legal, infor maram possuir
plano de mobilidade.

Ainda em 2004, desenvolveu-se um amplo programa de capacitação
do corpo técnico das administrações municipais e foram lançados os pro -
gramas Mobilidade Urbana, Brasil Acessível e Bicicleta Brasil, os dois últi mos
para promoção de acessibilidade para pessoas com deficiência e para a
qualificação cicloviária, de forma a viabilizar esse meio de transporte não-
mo torizado, ainda subutilizado no Brasil. Esses programas financiaram
inú meros projetos municipais.

Os dados atuais sobre o financiamento da infraestrutura, segundo o
Ministério do Planejamento (PAC – 4º Balanço, 2015-2018), informa que
“os recursos federais na área de mobilidade urbana são prefe ren cialmente
alo ca dos em ações que promovem a integração entre os diferentes modos
de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas”.

Há que se saudar a importância da retomada, pelo Governo Federal,
do apoio aos municípios no desenvolvimento de suas redes de mobili dade.
Todavia, os primeiros resultados são bastante tímidos. No PAC, são descritos
321 empreendimentos, totalizando R$ 129,6 bilhões em investimentos, com
12 empreendimentos concluídos, dezesseis em pre endimentos em operação
e 110 empreendimentos em execução. 

Percebe-se, assim, que a efe  ti  vi dade do programa é muito baixa, uma
vez que, com dez anos de existência do pro grama, apenas 3,7% das obras
previstas encontram-se concluídas.
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A INTERNACIONALIZAÇÃO 
DO CONHECIMENTO 
WILLIAN ALBERTO DE AQUINO PEREIRA
COORDENADOR REGIONAL ANTP/RJ

Quando a ANTP foi fundada, a presença brasileira nos transportes
urbanos no mundo era quase limitada aos técnicos que fizeram no exterior,
em especial nos EUA e na Europa, seus cursos de mestrado e doutorado em
Transportes, bem como visitas técnicas ou estágios profissionais. Ao longo
destes quarenta anos muita coisa mudou, e para melhor. 

O fluxo mundial em busca de conhecimento passou a incluir como
fonte de saber o Brasil, pois os serviços e bens exportados mostravam que
existia uma capacitação nacional de qualidade, compatível com os desafios
de países do mundo em diferentes situações de desen vol vimento.

O Metrô de São Paulo recebeu inúmeras missões internacionais e
prestou con sultorias técnicas para vários países, em especial nas Amé ricas,
África e Ásia. Em menor escala, isso também ocorreu com o Metrô do Rio.

No que se refere aos transportes coletivos por ônibus, técnicos brasi -
leiros passaram a ser reconhecidos, em particular após o reconhe cimento
da experiência realizada em Curitiba. Inicialmente, os técnicos brasileiros
prestaram consultoria na concepção de faixas seletivas para ônibus e, na
sequência, evoluíram para o projeto de grandes corredores exclusivos. 

A implantação destes corredores também gerou a necessidade de
reformulação do trânsito e do sistema viário, de forma a estimular a forma -
ção de equipes multidisciplinares.

Hoje existem consultores brasileiros trabalhando ao redor do mundo,
fazendo estudos, planos, projetos, bem como im plan tando sistemas estru -
turados de transporte, em especial os de média capacidade sobre pneus.
Atualmente existem destacados profis sionais na Ásia, África e nas Américas,
trabalhando com sucesso e sendo muito requisitados, inclusive em países
com língua e cultura muito dis tintas da nossa. 

Para a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e nos Jogos Olímpicos do
Rio de Janeiro 2016, os projetos de mobilidade urbana foram realizados por
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Em agosto de 2005, o 15º congresso é realizado em Goiânia. No
even to foram tratados principalmente os desafios dos desdobramentos
do Estatuto da Cidade, da aplicação do Código de Trânsito Brasileiro e da
Lei do Estatuto da Cidade. 

Também foi tratada a necessidade da melhoria dos processos de
financiamento da infraestrutura destinada ao trans porte público.

empresas brasileiras, diferentemente de outros países em eventos similares,
as quais dependeram de consultorias externas. 

Algumas empresas brasileiras de consultoria destacaram-se no mer -
cado e contam com um elenco de projetos que as coloca na ponta da
capacitação mundial neste setor. Na esteira dessa presença, alguns grupos
empresariais brasileiros que operam linhas de ônibus e corre dores prio -
ritários também se deslocaram para países da África e das Américas. 

As exportações brasileiras de chassis de ônibus, a partir de multina -
cionais aqui sediadas, e de carrocerias desenvolvidas e fabricadas no país,
encontram-se mundialmente difundidas, inclusive com empre sas nacionais
que possuem fábricas ou parcerias em outros continentes. 

Empresas construtoras nacionais também participaram do desen -
volvimento de projetos e implantaram muitas obras nos transportes
coletivos, incluindo metrôs, ferrovias urbanas e corredores para trans porte
coletivos sobre pneus, entre outros.

Deve-se destacar a Agência Brasileira de Cooperação do Itamarati e o
BNDES, que dão expressivo apoio para que estes programas de transportes
no Exterior tenham participação nacional. 

Se hoje estamos vivendo um período de crise, quando as manchetes
da imprensa, inclusive internacionais, questionam a ética de muitos grupos
empresariais brasileiros, temos de manter a esperança por me lho res tem -
pos, uma vez que, em termos de mobilidade urbana, a contribuição téc ni ca
internacional dos brasileiros foi e tem sido extremamente positiva.
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POLÍTICA TARIFÁRIA NOS
TRANSPORTES PÚBLICOS: 
UM NÓ A DESATAR 
MARCOS BICALHO DOS SANTOS
DIRETOR DA NTU

O transporte coletivo urbano por ônibus no Brasil, responsável por
atender mais de 85% da demanda por esse serviço público nas cidades
brasileiras, tem um longo caminho a avançar no campo da política tarifária.

Enquanto os metrôs e trens urbanos brasileiros, historicamente,
diferenciam as tarifas públicas pagas pelos usuários da remuneração para
cobertura dos custos das empresas operadoras, sendo a diferença paga com
recursos dos orçamentos públicos, no caso dos ônibus, salvo raras exceções,
como é o caso da cidade de São Paulo, todos os custos operacionais são
cobertos exclusivamente pelas tarifas pagas pelos usuários.

E não é só! Além de pagar todos os custos operacionais, o usuário
comum dos ônibus urbanos no Brasil paga também, na maioria das vezes,
as gratuidades e descontos tarifários concedidos por leis a diversas classes
de usuários, como idosos, estudantes e deficientes físicos.

Some-se a tudo isso os aumentos de custos gerados pela baixa pro du -
ti vidade dos ônibus, que ficam retidos nos congestionamentos causados
pelos automóveis, para chegar-se ao valor real da conta que pesa no bolso
dos passageiros dos ônibus brasileiros.

No final, fica para o usuário a sensação de estar pagando caro por um
serviço de baixa qualidade, advindo daí sua justa insatisfação.

Do lado das empresas operadoras, impera a frustração, por serem
obrigadas a prestar um serviço de qualidade restrita, que não atende aos
anseios da sociedade, pois está condicionado a uma infraestrutura ina de -
quada, além de fortemente limitado pelo preço cobrado.

A ainda recente Emenda Constitucional nº 90/2015, que introduziu no
Artigo 6º da Constituição Federal o transporte como direito social dos
brasileiros, ao lado de outros serviços públicos, como saúde, educação e
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segurança, abre caminho para avançarmos na direção de uma política
tarifária mais justa para os transportes públicos.

Vale lembrar as palavras da autora na defesa de sua proposta da
emenda constitucional. Segundo ela, “o transporte público urbano é insumo
essencial da atividade econômica e, dessa forma, não é justo repassar todos
os seus custos somente para os usuários do serviço”.

A realidade atual encontra-se na contramão do novo comando cons -
titucional, pois, além de bancar todos os custos internos, ao bancar as
gratuidades, o usuário do transporte público urbano financia políticas pú -
blicas de outros setores, como educação e assistência social, além de pagar
“pedágio” pelos congestionamentos urbanos causados pelos auto mó veis,
que derrubam a produtividade dos ônibus, aumentando seus custos.

A solução definitiva para mudar essa prática perversa, que sobre -
carrega o usuário comum, inclusive com as ineficiências do serviço, é buscar
fontes externas perenes para financiar parte dos custos opera cionais. Nesse
sentido, merece destaque iniciativa da FNP – Frente Nacional de Prefeitos,
que se encontra sob análise no Congresso Nacional e trata da criação de
uma contribuição municipal sobre a gasolina, o álcool e o gás veicular utiliza -
dos no transporte individual, a fim de subsidiar exclusiva men te o custeio
dos transportes públicos coletivos. 

Essa proposta, do transporte individual contribuir para a melhoria do
transporte coletivo, vem sendo utilizada em diversos países, que con -
seguiram enxergar no transporte público urbano um importantíssimo
instrumento para o desenvolvimento econômico e social, bem como para
a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Paralelamente, é fundamental dar continuidade, também, aos inves -
timentos em infraestrutura urbana para os transportes públicos, com o
objetivo de melhorar a qualidade e a produtividade dos serviços.

Esses são os caminhos a serem trilhados para atender os anseios da
sociedade por um transporte público de qualidade com preços acessíveis
e, ao mesmo tempo, avançar na direção de uma mobilidade urbana sus -
tentável nas cidades brasileiras.
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REDUÇÃO DAS
DESECONOMIAS URBANAS 
EDUARDO A. VASCONCELLOS
ASSESSOR TÉCNICO DA ANTP

Quando a ANTP foi fundada, em 1977, a engenharia de transportes
exibia um perfil técnico, influenciado principalmente pela literatura técnica
norte-americana, concentrado em discussões sobre provisão da capacidade
de circulação de veículos. Os estudos procuravam medir a demanda atual
e prever a demanda futura, para então projetar aumentos na capacidade
viária. Esta provisão era vista como “natural” dentro do processo de de -
senvolvimento econômico de uma sociedade. Naquele tempo a palavra
“mo bilidade” não era usada no âmbito do transporte e, consequentemente,
a discussão sobre as relações entre o transporte e as características sociais
e econômicas das pessoas era, no mínimo, tímida. 

A partir da influência do conhecimento desenvolvido, princi palmente
na Europa, começou a ser possível relacionar a mobilidade com os seus
consumos (espaço, energia, tempo, dinheiro) e suas externalidades nega -
tivas (insegurança no trânsito, poluição, con ges tionamento e destruição do
tecido urbano), por grupo social e suas características (idade, gênero, renda,
ocupação no trabalho, dispo ni bilidade de veículos, entre outros). Mais do
que isto, passou a ser possível analisar quem era beneficiado e quem era
prejudicado na divisão do espaço de circulação e, ainda, quem causava e
quem sofria as con se quências negativas da circulação de pessoas e de bens.
Saímos de uma visão simplista e extremamente limitada dos pro blemas
para uma visão social e econômica muito mais abrangente e representativa
do fenô meno da mobilidade. 

A disponibilidade de pesquisas domiciliares do tipo “origem-destino”,
feitas especialmente pelo Metrô de São Paulo a partir de 1968, permitiu os
primeiros estudos combinando elementos técnicos e sociais. Principalmente
a partir da pesquisa de 1977 (que incluiu dados sobre deslocamentos a pé,
ausentes na pesquisa de 1968), foram delineados os primeiros estudos mais
abrangentes, que puderam ser ampliados com as pesquisas seguintes, de
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1987, 1997, 2007 e 2012. Paralelamente, o movimento ambientalista tornou
obrigatório analisar em detalhes os impactos da poluição relacionada ao
transporte motorizado. Em decorrência, os órgãos públicos ambientais, as
universidades e um número crescente de organizações não-governamentais
brasileiras e estrangeiras produziram muitos estudos sobre as condições no
Brasil e as tendências que se esboçavam, caso nada fosse feito para reduzir
as emissões. 

A ANTP passou a envolver-se diretamente com o tema quando foi
criado, em 2003, o Sistema de Informação da Mobilidade Urbana (Simob),
que passou a coletar dados de mobilidade das cidades com mais de sessenta
mil habitantes no Brasil. O projeto, financiado em sua fase inicial pelo
BNDES, prosseguiu sozinho, produzindo relatórios anuais a partir de 2003.
O Simob inaugurou, no Brasil, os exercícios periódicos de estimação dos
consumos da mobilidade e de suas externalidades negativas em áreas
urbanas. Passaram a ser conhecidos, além da clássica divisão modal dos
deslocamentos, os consumos de espaço, de tempo, de dinheiro e de ener -
gia, assim como das emissões de poluentes locais e de CO2, no conjunto
das cidades com mais de sessenta mil habitantes no Brasil. Passou a ser
possível verificar que o uso excessivo do transporte individual motorizado
é responsável por 80 a 85% dos consumos e das externalidades negativas,
confirmando cientificamente o que poderia ser intuído pelos observadores.
Este processo de produção de conhecimento foi acompanhado por outros,
especialmente no setor de saúde pública, em relação ao custo da inse -
gurança de trânsito, bem como por estudos de uso de energia nas cidades.
A partir desses esforços, a discussão, no Brasil, sobre os problemas da mo -
bilidade urbana mudaram de patamar, permitindo o questionamento das
políticas de mobilidade historicamente implantadas no país. 

Permaneceu, no entanto, um obstáculo importante: a inexistência de
estudos sobre os custos das externalidades no Brasil fez com que impor -
tássemos parâmetros europeus ou norte-americanos e os utilizássemos em
nossos estudos. Em decorrência, a avaliação dos benefícios de inves -
timentos na mobilidade urbana continha parâmetros que poderiam ser
completamente diferentes em situações idênticas, dependendo da opção
dos técnicos envolvidos. Apenas na década de 2010 começaram a ser feitos
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estudos locais, inclusive pela ANTP, no projeto STAQ do Banco Mundial, em
2015-2016. A definição de parâmetros brasileiros será outra contribuição
importante, neste caso para melhorar a qualidade da análise de impactos
e, consequentemente, das decisões de políticas públicas. 

Em outubro de 2007, em Maceió, realizou-se o 16º congresso, com
o tema CIDADES BOAS PARA VIVER E CIRCULAR. Destacam-se as
iniciativas destinadas à integração entre modos de transporte e a defesa
de uma visão integrada entre transporte e trânsito. Registrou-e a presença
do presidente do Consórcio de Transporte de Madri, que apontou a neces -
si dade de instru mentos de governança metropolitana para o setor.

Em setembro de 2009, curitiba recebeu o 17º congresso e o tema
A MOBILIDADE URBANA EM TEMPOS DE CRESCIMENTO ECO NÔ -

MICO encaixou-se perfeitamente. A rea lização do evento naquela ci da de
brasileira, que criou escola ao colo car a rede de transporte público como
vetor do desenvolvimento urbano, foi uma oportunidade de
aprendizagem e de avaliação dos desafios futuros. O Brasil vivia momento
de euforia e, durante o Con gresso, foi anunciada a decisão do Comitê
Internacional pela cidade do Rio de Janei ro como sede dos Jogos Olím -
picos de 2016. O cenário de investimentos para a Copa de Futebol de
2014 e para as Olimpíadas Rio 2016 foram tratados como grandes opor -
tunidades para a modernização do setor.



      



OLHANDO PARA 
O FUTURO 
OS ANOS 2010

Neste período o país viveu momentos contrastantes. Se a crise
econômica mundial de 2008 foi enfrentada com redirecionamento dos
inves timentos públicos, a partir de 2012 a situação econômica começou
a se dete riorar, afetando vários aspectos, com ênfase na redução da ativi -
dade eco nô mica, queda da arrecadação do governo, redução dos recursos
des tina dos ao crédito, perda da capacidade dos governos de manterem
os subsídios ao transporte público, refletindo em um brutal desemprego
e, consequentemente, no fluxo de passageiros nos trans portes coletivos. 

Nestes últimos sete anos podem-se destacar vários eventos, em es -
pecial a construção da Política Nacional de Mobilidade:
• A implantação da Lei do Estatuto da Cidade, acompanhada pela mobi -

lização de entidades não-governamentais, associações profis sionais e
governos locais, resultou na produção de Planos Diretores com maior
participação popular, mas em sua maioria incapazes de reduzir as desi -
gualdades urbanas, que ficam patentes no esvaziamento de áreas
cen trais e no crescimento de periferias desprovidas de infra estrutura.

• A adoção de políticas de concessão e a realização de contratos de
licitação reforçou o papel do setor privado na operação do transporte
pú  blico. Atualmente, é fenômeno dominante no modal ônibus e cres -
cente no modal trilho.
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• O crescimento no início da década do número de empregos e da renda
da população teve dois efeitos: aumento do número de passageiros
com Vale-Transporte e de famílias com automóveis. Salvo nas cidades
que deram alguma prioridade ao transporte público, o con ges -
tionamento do trânsito espalhou-se no país, gerando importante
per da de produtivi dade, em particular no modal ônibus e, por con -
sequência, aumento de custos.

• A adoção de bilhetes eletrônicos e o processo de integração tarifária
com tarifa única só foi possível com a destinação, em alguns casos, de
recursos públicos para cobrir os custos operacionais. 

• A Lei 13.089, de 13 de janeiro de 2015, institui o Estatuto da Metró -
pole. Essa lei, somada ao Estatuto da Cidade, à Lei do Consórcio
Público e à Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana, dá ao Brasil,
no plano federal, os instrumentos necessários à criação de Auto ri da -
des Metropolitanas e de Agências Reguladoras. 

• A Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, institui a Inclusão da Pessoa com
Deficiência, conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Com
esta regu la ção, obtêm-se afinal os instrumentos para tornar a acessi -
bi lidade um fato.
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SISTEMAS INTELIGENTES 
DE TRANSPORTE 
VALESKA PERES PINTO
EX-PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ITS 

ARNALDO LUÍS S. PEREIRA
SECRETÁRIO-ADJUNTO DA COMISSÃO DE ITS 

A instalação da Comissão Técnica de ITS – Inteligent Transport System,
em 2006, criou um espaço dedicado à discussão das aplicações de tecno -
logia de informação no transporte e no trânsito. À época, já era visível o
potencial do uso integrado da informática e das tele comu ni cações na gestão
de informações e na automatização de processos. Nos anos seguintes, a
disseminação da internet e a ampliação do acesso por parte dos usuários a
recursos móveis como celulares, computadores pessoais etc., incorporou
milhões de pessoas ao mundo virtual, mudando os patamares tradicionais
de exigências. 

A evolução de ITS no Brasil veio comprovar as expectativas iniciais da
Comissão, que possibilitou à entidade a construção de um acervo técnico
que aponta para alguns resultados e tendências aqui destacadas:

O ITS GERA FERRAMENTAS ÚTEIS para a implementação das
po líticas de mobilidade urbana, que atendem aos fundamentos da sus ten -
tabilidade, incluindo aspectos ambientais, econômicos, sociais e polí ticos.
Isto passa pelo atendimento e aperfeiçoamento, entre outras, das seguintes
funcio na li dades: planejamento, programação, operação, controle, fis cali -
zação, medição de métodos e processos, podendo agregar melhoria nos
ní veis de serviços, eficiência, redução de custos e ganhos de pro du tividade. 

CONFIABILIDADE E INOVAÇÃO ao requerer definição do ciclo
de vida das soluções tecnológicas aplicadas ao setor. Examinando-se outros
setores – bancário, telecomunicações e TI – observa-se a adoção da padro -
nização e da interoperabilidade como condições para o avanço tecnológico
e para a redução de custos. A revisão dos contratos de concessão reco men -
da a adoção de mecanismos de ajustes para que a inovação tecnológica não
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seja bloqueada e também reduzida a dependência em relação a forne ce -
dores e sistemas únicos. 

TECNOLOGIA A SERVIÇO DA SOCIEDADE deve considerar o
que sito segu rança e a definição das questões éticas e de privacidade nas
relações entre Estado, empresas e clientes. Outro debate refere-se à avalia -
ção sobre os impactos dos investimentos em ITS e de como equilibrar a
busca de benefícios adicionais em qualidade, segurança e conforto, com os
incrementos de custos operacionais e os resultados financeiros. O de -
senvolvimento de planos de negócios específicos para cada sistema ou
fun cionalidade é necessário, levando-se em conta o atual modelo de negó -
cios no setor do transporte público e da gestão do trânsito no País. 

BILHETAGEM E TARIFAÇÃO ELETRÔNICA são uma realidade
na maior parte das cidades brasileiras acima dos cem mil habitantes. Porém,
nas regiões metropolitanas persistem situações de dificuldades de inte -
gração opera cional e institucional. Nesses casos, vêm à tona novos desafios
como in ter ope ra bilidade, obtenção de receitas adicionais, processo per ma -
nente de renovação tecnológica, entrada de novos parceiros-jogadores e a
busca de padronização tecnológica. 

SISTEMAS INTEGRADOS de Planejamento, de Gestão Operacional
e Monitoramento, presentes há décadas nos sistemas metroferroviários,
pro gressivamente vêm sendo incorporados nos sistemas de transporte
sobre pneus. O advento dos BRTs e de redes integradas multimodais tornam
o uso do ITS um insumo importante para o planejamento e a gestão ope -
racional. A isto somam-se a implantação de dezenas de Centros de Controle
Operacional, que em geral adotaram o conceito de Operação Conjunta,
numa mesma arena física, da Gestão do Trânsito e do Tráfego, a que vão
somar-se outras funções: gestão da operação do transporte público, serviços
de emergência e serviços de segurança pública e patrimonial. 

INFORMAÇÃO AO USUÁRIO é um item que pode ser beneficiado
pela dis po nibilização de informações em tempo real e pelo uso massivo da
internet pelas entidades gestoras e operadoras, em complementação aos
meios tradicionais de comunicação. Começa a ganhar força, no País, a utili -
zação das mídias sociais para melhorar o conhecimento dos usuários sobre



POLÍTICA NACIONAL 
DE MOBILIDADE URBANA
A Lei 12.857, de 3 de janeiro de 2012, que instituiu a PNMU – Política

Nacional de Mobilidade Urbana, representa o ponto final de uma longa
dis cussão de proposições por uma política de transportes de âmbito
nacional. Tal política teve curso após a promulgação da Constituição
Federal de 1988 e, certamente, constituiu novo ponto de partida para o
aprimoramento do marco regulatório do transporte público no Brasil,
bem como da mo bilidade, de forma geral.

Antes mesmo, em 1987, na fase de discussão do tema em sub -
comissões, grandes questões do transporte foram defendidas pelas
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os serviços disponíveis. Porém ainda são incipientes as tentativas de utiliza -
ção das informações obtidas por estes canais para dar suporte aos sistemas
de planejamento e operação. 

CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES. Organizar a
equipe e promover adequada capacitação e treinamento é parte rele vante
da implantação do ITS, pois seu advento introduz uma nova cultura orga -
nizacional, que passa da prevalência da “ação no campo” para o contro le
centralizado, associado à automação e às ações complementares no campo.
Gestores e Operadores precisam promover mudanças nas áreas de trabalho,
tais como investir na formação de equipes capacitadas para atuar neste
novo ambiente tecnológico. Os investimentos em ITS ainda são modestos
quando comparados aos de outros países, embora sejam signi fi cativas as
iniciativas destinadas a mudar esse cenário.

O futuro do ITS no Brasil é um desafio permanente para todos os envol -
vidos no setor do transporte público, trânsito e mobilidade – gestores
públicos, operadores, indústria, consultores e acadêmicos, que enfrentam,
no dia a dia, a necessidade de conceber serviços com base em tecnologias
inteligentes, e que resultem na criação de serviços condizentes com o nível
de exigência dos usuários atuais, os quais nasceram e sempre viveram em
um mundo digital.



entidades não-governamentais, como a necessidade de estabelecer
princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Transporte e Viação;
dar prioridade ao transporte coletivo em relação ao individual; e legislar
sobre o trânsito em vias terrestres. Promulgada a Constituição, em 1988,
o desenvolvimento urbano e o transporte urbano foram tratados, em
especial, nos seguintes capítulos:
• Artigo 21, XX – Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano,

inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos.
• Artigo 21, XXI – Estabelecer princípios e diretrizes para o sistema na -

cional de viação.
• Artigo 30, V – Compete aos municípios organizar e prestar, direta -

mente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos
de inte   resse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter
es sen cial.

• Artigo 175 – Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente
ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação,
a prestação de serviços públicos.

• Artigo 218, § 2º – A lei disporá sobre normas de construção dos logra -
douros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de
transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas por -
tadoras de deficiência. 

Promulgada a Constituição, os anos que se seguem assistem a uma
crescente criação de leis ordinárias, dando vida aos textos da nova Carta
e, no âmbito dos transportes, era inevitável a edição de dispositivos legais
para definição da atuação dos estados e dos municípios na prestação de
serviços de transporte de passageiros. Mais do que nunca, cabia ao setor
de transportes propor tais medidas e, ao mesmo tempo, permanecer
atento às demandas em desenvolvimento no Congresso Nacional. 

Na ANTP, é criado, em 1989, um Grupo de Trabalho com a fi na -
lidade de elaborar proposta de Política Nacional de Transportes como
sugestão para o Congresso Nacional. Para construir sua proposta, a ANTP
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pro moveu, durante cerca de um ano, a partir de um sólido estudo inicial,
extensa discussão com seus associados e outros agentes, selecionando
as questões fundamentais a serem abordadas. A partir das mesmas, e
após um processo de consulta com forte respaldo jurídico, elaboraram-
se as Diretrizes de Política. Essas diretrizes, aprovadas pelo Conselho
Diretor da ANTP, construíam um corpo de doutrina e responderam, ponto
por ponto, aos problemas contidos nas questões fundamentais.

Em 1995, o documento da ANTP é encampado pelo deputado
Antônio Brito, com o Projeto de Lei (PL 2594/1992), ação posteriormente
cancelada, mas re tomada em 1995 pelo deputado Alberto Goldman (PL
694/1995), que man tém as ideias nele contidas. A partir daí, o projeto de
lei começa sua longa jornada no Congresso.

Em 2003, é criado o Ministério das Cidades, reunindo as áreas de
planejamento urbano, habitação, saneamento e transportes. Vinculada
a esse ministério, é criada a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana,
incorporando em seu próprio nome um novo conceito – a mobilidade –
palavra cujo significado foi se tornando mais apropriado para incorporar
aos termos “transporte” e “trânsito” os novos elementos trazidos nas
discussões dos Congressos da ANTP de 1999 e 2001. No âmbito do
Ministério das Cidades, é elaborado, em 2007, o Guia PlanMob, reu nindo
a contribuição de dezenas de técnicos de todo o país e destinado a
orientar os municípios no processo de elaboração dos Planos Diretores
de Transporte e da Mobilidade, obrigatórios para as cidades com mais de
500 mil habitantes, segundo o Estatuto da Cidade. A partir daí, e em de -
corrência de gestões do Ministério das Cidades, o Congresso Nacional
retoma a discussão do então Projeto de Lei da Política Nacional de Trans -
portes da década anterior, finalmente transformado na Lei 12.587/03, de
janeiro de 2012, que estabeleceu a Política Nacional de Mobilidade.

A partir da publicação da Lei da Mobilidade, e também por conta
das manifestações de junho de 2013, quando a juventude saiu às ruas
das capitais brasileiras para, a princípio, discutir tarifas, incor porando a
seguir, contudo, outros temas, em especial a qualidade dos transportes,
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o termo “mobilidade urbana” passou a fazer defin iti vamente parte do
vocabulário popular e da mídia, bem como do meio político.

Em outubro de 2011 ocorre o 18º congresso, no Rio de Janeiro, com
o lema MOBILIDADE PARA CIDADES SUSTENTÁVEIS... O BRA SIL E

O PLANETA AGRADECEM. Os debates tiveram como palco a cidade
que receberia a maior par te dos investimentos em mobilidade urbana da
década, considerando a rea lização de vários eventos, como a Jornada
Mun dial da Juventude em 2013, a Copa de 2014 e os Jogos Olímpicos e
Pa  ra límpicos de 2016. O congresso recebeu visitantes estrangeiros, bem
como uma delegação do governo da África do Sul, trazendo sua avaliação
sobre os desafios e le gados da Copa do Mundo de Futebol 2010, realizada
na quele país.
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ENERGIA E MEIO AMBIENTE 
OLÍMPIO DE MELO ALVARES JR.
ESPECIALISTA EM TRANSPORTE SUSTENTÁVEL

Os transportes públicos têm as menores taxas de emissão por passa -
geiro e, evoluídos agora com tecnologias avançadas, reduzem ainda mais
seu impacto.  Mas a crescente migração para o transporte individual des -
com  pensa a mitigação da poluição. O problema é agravado com os enormes
con   ges  tio  namentos, que elevam as emissões e o consumo. O transporte
motorizado como um todo, com sua precária manutenção, responde no
Brasil por um quarto das emissões de gases do efeito estufa (GEE). 

Os mais vulneráveis ao impacto da poluição são as crianças e os idosos
mais pobres. Somente na Região Metropolitana de São Paulo morrem oito
mil pessoas por ano e dezenas de milhares ficam doentes por doenças car -
dio  r respiratórias. O vilão é o material particulado fino cance rí geno (MP2,5).
O ozônio (O3) também traz risco, mas faltam estudos sobre seus efeitos. 

Essas emissões não têm sido controladas pela inspeção veicular, à exce -
ção do Rio de Janeiro, cujo Programa é operado diretamente pelo governo.
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São Paulo iniciou um turbulento programa em 2008, que foi suspenso em
2013 por suspeitas de excessos e irregularidades. O Conselho Nacional do
Meio Ambiente (Conama) e o Código de Trânsito Brasileiro obrigam a inspe -
ção da fro ta desde 1993 e 1997, res pectivamente. 

Observa-se, entretanto, que as emissões dos veículos leves vêm
caindo. Isso se deve aos catalisadores, a partir de 1992. Esse feito foi conse -
quência do Proconve e de limites progressivamente mais restritivos desde
1989. A partir dos anos 2000, observou-se que os níveis de MP2,5 dimi nuí -
ram, pelo efeito do Proconve/Diesel. 

No balanço total dos gases de efeito estufa gerados pelo transporte de
passageiros, 77% vêm dos escapamentos de automóveis e motocicletas, e
23% dos ônibus rodoviários e urbanos. Os transportes têm as maiores taxas
de crescimento do consumo (5,6% ao ano entre 2004 e 2014). Entre 1990
e 2014, as emissões de GEE passaram de 84 para 220 milhões de toneladas.
O perfil de demanda no setor tem forte dependência da energia fóssil (81%
do consumo em 2014). 

Em 2009, o Brasil instituiu a Política do Clima – PNMC. O compro misso
foi o de reduzir as emissões de GEE, até 2020, entre 36,1% e 38,9% em
relação a 2005. É no setor de transportes onde ocorrerá a maior mitigação
de GEE, caso a nação transforme em ações as boas intenções da PNMC e
do acordo da Conferência do Clima (COP-21) de Paris, de 2015. 

Pode-se considerar o seguinte cenário para alternativas energéticas:
ETANOL.Mais de sessenta países mantêm pesquisas sobre o uso de

etanol em larga escala. Nosso desafio atual é manter e difundir a tecnologia
do etanol e, nesse propósito, os veículos flex-fuel cumprem bem seu papel,
oferecendo mais segurança ao mercado, frequentemente abalado por
conge lamento do preço da gasolina, acarretando grandes perdas. Em de -
cor rência, mais de 60 usinas fecharam no período de intervenção estatal.
Res tabelecida a normalidade do mercado, pode-se prever que o etanol será
determinante para o cumprimento dos compromissos da COP-21. 

SUBSTITUIR O DIESEL.O efeito cance rí ge no do MP2,5 do diesel e
sua contribuição para o efeito estufa, pela emissão de CO2 e de Carbono
Negro, tem gerado discussões sobre sua substituição por alternativas mais
limpas. Em diversos países, já existem demandas de banimento do diesel.
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No Brasil, o Estado de São Paulo determinou a substituição gradual,
até 2018, dos ônibus urbanos por alternativas não-fósseis. Oito anos
passados, os avanços são mínimos. Neste momento, discute-se formas de
avançar na penetração de tecnologias limpas. 

Em que pese a crise eco nômica, observa-se cooperação entre governo,
montadoras, fornecedores de combustíveis e operadores, todos dispostos
a contribuir com um novo pro grama de substituição da frota. 

Alternativas competitivas, ou um pou co mais caras que o diesel, são: 
GÁS NATURAL E BIOGÁS. Embora o gás seja um derivado fóssil,

pode ser considerado alternativa de transição para o biogás renovável, cujo
marco regulatório está sendo construído em nível federal. Há notícias de
testes bem sucedidos com veículos usando o biometano obtido a partir do
proces samento do biogás de rejeitos orgânicos.

BIODIESEL. Os ônibus podem operar com misturas de biodiesel, ou
mesmo com o biodiesel puro (B100). As emissões de MP podem ser dimi -
nuídas em mais de 90%, com aplicação de filtros adaptados. A operação de
misturas com mais de 20% de biodiesel requer cuidados que deman dam
acompanhamento das montadoras e uma manutenção diferenciada.

ETANOL EM MOTOR CICLO DIESEL. Ônibus com motor diesel
operando com queima de etanol aditivado em 5% com agente detonante.
Apesar de ainda dispendiosa, a alternativa tem performance excelente,
baixas emissões de MP e nenhu ma de GEE. 

MOTOR HÍBRIDO DIESEL-ELÉTRICO. Os híbridos podem ter as
emissões de MP, que já são mais baixas, ainda mais reduzidas com o uso de
biodiesel. As atenções estão voltadas, atualmente, para os resultados dos
testes em Curitiba, com ônibus equipados com motores híbridos e operando
com biodiesel a 100% (B100).

ELÉTRICOS A BATERIA. Veículos elétricos a bateria são op ção
com  petente e já em circulação em muitos países. Entretanto, seus cus tos
de investimento, leasing da bateria, manutenção e consumo real de energia
ainda são pouco conhecidos no Brasil. Avaliações locais preli mi na res indi -
cam que custos no ciclo de vida podem ser competitivos com os diesel. 
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Em outubro de 2013, em Brasília, realizou-se o 19º congresso, sob
o tema MOBILIDADE URBANA PARA CIDADES SUSTENTÁVEIS. 

A pauta contem plou a avaliação dos resultados das conquistas
institucionais e legais da década anterior em diversas áreas, dando-se
destaque especial às pro postas relacionadas à utilização da bicicleta como
meio de transporte integrado à rede pública. Outro aspecto destacado
foi a necessidade de for ta lecimento institucional do setor, em particular
pela capacitação dos órgãos de governo.

TRÓLEBUS.Os trólebus estão consolidados e são uma opção compe -
titiva. Não se pode negar os inconvenientes da instalação e manutenção da
rede aérea. Atualmente, porém, registram-se diversos progressos na tecno -
lo gia, a serem devidamente avaliados. 

Os veículos elétricos implicam questões complexas relacionadas ao
ciclo de vida, à natureza das fontes de geração de energia elétrica e às
perspectivas de crescimento dos parques eólico, fotovoltaico e de geração
distribuída. Dado o esgotamento do potencial hidrelétrico, se não houver
rápido aumento das fontes renováveis, cada ônibus elétrico adicional em
circulação representará um incremento da geração por termoelétricas movi -
das a combustíveis fósseis. Essa análise prévia de alternativas mostra-se
indispensável, a bem da verdade climática.
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FÓRUNS DE SECRETÁRIOS 
ALEXANDRE ASQUINI
JORNALISTA

A Associação Nacional de Transportes Públicos tinha pouco mais de
uma década de existência quando decidiu aceitar uma tarefa insólita: tornar-
se o suporte de uma organização que deveria congregar em nível nacional
os dirigentes municipais de transporte público e trânsito – segmentos que
integram o que hoje conhecemos como o setor de mobilidade urbana. Essa
organização é o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos de
Mobilidade Urbana, criado em 1990, a partir de sugestão inicial da Frente
Nacional de Prefeitos. 

O contexto da criação era significativo, pois se seguiu à promulgação
da Constituição de 1988, que, entre tantas mudanças e inovações, definiu
o Município como ente federativo dotado de autonomia e também de atri -
buições e recursos próprios, introduziu o princípio da responsabilidade fiscal
e consolidou novo quadro institucional no País, com eleições diretas para
todos os níveis de governo, em especial para a Presidência da República.

Ainda no decorrer dos anos 1990, foram instituídos os Fóruns Regio -
nais. Primeiramente, o Fórum Mineiro, depois o Fórum Paulista, que se
mantém em franca atividade, além de diversos outros, alguns dos quais, de
quando em vez, dão sinais de vida, deixando a expectativa de que possam,
sob condições ideais de pressão social e temperatura política, retomar, um
dia, suas mis sões. 

Com o apoio da ANTP, o Fórum Nacional e os Fóruns Regionais se
fixa  ram como plataformas permanentes, abertos à participação de se cre -
tários municipais e também estaduais e de nível federal, e de dirigentes de
empre sas públicas de transporte e de trânsito. Em reuniões regulares, com
frequência de três por ano, em média, os Fóruns têm facultado aos par -
ticipantes o com partilhamento de dúvidas e experiências, a proposição de
estudos e projetos, e recomendações (e mobilização) visando a mudanças
na le gislação. Com tais características, os Fóruns configuram um campo de
atuação de caráter técnico, mas, também, fortemente político.
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Nesse longo tempo de coexistência, o Fórum Nacional, os Fóruns
Regionais e a ANTP têm debatido e buscado encaminhamentos práticos
para dezenas de temas, que envolvem desde assuntos que preocupam
pequenos e médios municípios até as grandes as questões nacionais.  

Essa parceria foi estabelecendo e aprimorando ideias, solidificando
conceitos e permitindo a abertura de rotas políticas para que certas pro -
postas, depois do devido amadurecimento, pudessem se concretizar e trazer
seus efeitos para toda a sociedade.  

Em 1997, os Fóruns cooperaram com a ANTP na formulação do livro
Transporte Humano e Qualidade de Vida Urbana, apresentado como
contribuição do setor à Presidência da República. Os Fóruns e a ANTP
acom pa nharam meticulosamente a fase final de tramitação do projeto que
estabeleceu o Código de Trânsito Brasileiro, entre os anos de 1997 e 1998,
e, logo em seguida, atuaram no processo de implantação e difusão da nova
Lei, assim como têm participado do debate permanente de temas atinentes
ao Código, em especial buscando defendê-lo de descaracterizações. No final
de 2016, a pedido da Câmara Federal, a ANTP promoveu uma audiência
pública sobre uma profunda revisão do Código em andamento naquela Casa
do Congresso; agora em 2017, o debate desse tema está sendo levado para
as reuniões do Fórum Nacional e dos Fóruns Regionais.

No ano 2000, ANTP e os Fóruns promoveram o acompanhamento do
processo de aprovação do Estatuto das Cidades e em 2003 apoiaram a
criação do Ministério das Cidades, que passou a concentrar as iniciativas
referentes à questão urbana – Habitação, Saneamento, Planejamento e
Mobilidade, incluindo as companhias metroferroviárias federais e espe -
cialmente o Departamento Nacional de Trânsito.

Nos anos subsequentes, ANTP e Fóruns estimularam o debate a res -
peito do tema da inclusão social via transporte, com a busca de alternativas
para o barateamento tarifário e qualificação dos transportes públicos urba -
nos. Tal debate contribuiu para o estabelecimento de um ambiente que
favoreceria a implantação e disseminação do bilhete com validade temporal
da tarifa, como Bilhete Único e similares, permitindo ao passageiro optar
pelos segmentos mais convenientes do itinerário com o pagamento de uma
só tarifa, observando o tempo da viagem, e não a quantidade de passagens.
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Outra ação conjunta foi o apoio à agenda social do Dia Mundial da
Saúde – Segurança no Trânsito, em 2004, que configurou o início de um
processo global de participação do setor de saúde no exame e enca mi -
nhamento de soluções para a problemática das mortes e dos feridos no
trânsito, e que redundaria na convocação, pela ONU, da Década de Ação
Global pela Segurança Viária – 2011 a 2020, iniciativa com a qual os Fóruns
e a ANTP também colaboraram, sobretudo estimulando o debate crítico
acerca do tema.

De modo especial, em 2006, a ANTP e os Fóruns atuaram em defesa
do Vale-Transporte diante de tentativas feitas via Executivo e Legislativo, na
esfera Federal, e instâncias do Judiciário, visando descaracterizar e mesmo
eliminar esse benefício. A ANTP e os Fóruns acompanharam o debate téc -
nico e político sobre a definição do Brasil como sede de grandes eventos
globais, em especial, a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e os Jogos
Olímpicos e Paralímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, sobretudo pelas
perspectivas de maciços investimentos na infraestrutura para mobilidade
urbana, exigida pelos comitês organizadores internacionais. 

Entre 2007 e 2012, a ANTP e os Fóruns acompanharam a tramitação
legislativa que redundaria na aprovação e sanção do projeto de Lei de
Mobilidade Urbana; nos anos subsequentes ao início de vigência da nova
lei, ANTP e Fóruns têm atuado na difusão dos conceitos que ela consolidou. 

Após as manifestações de 2013 e com o recrudescimento da crise
econômica, a ANTP e os Fóruns têm aprofundado o debate sobre um novo
modelo de financiamento do transporte público urbano e metropolitano –
tanto para investimento como para custeio – que não esteja baseado ape -
nas na tarifa paga pelo usuário e eventualmente em subsídios do Tesouro. 

O caminho que se apresenta como mais adequado é a criação de uma
cesta de fontes de financiamento; a negociação dessa rota é mais um
desafio na trajetória da ANTP e dos Fóruns Setoriais de Secretários. 

E é um desafio urgente!
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Em junho de 2015 realizou-se, em santos, o 20º congresso, com
uma pauta ampla, que contemplou complexidade e diversidade de temas
envolvidos na mobilidade urbana. Foram dados destaques às soluções
para o transporte coletivo de passageiros e para o andar a pé. Foram
tratados temas como o uso de bicicletas e a adoção de novas tecnologias
de transporte e de sistemas de comunicação, que vêm ampliando as
possibilidades de uma mobilidade urbana mais inteligente. Além disso,
foram tratados temas como o financiamento e custeio dos serviços de
transporte público e a governança metropolitana.





1

O FUTURO DA 
MOBILIDADE URBANA
TENDÊNCIAS E 
APOSTAS 

As comemorações dos 40 anos da ANTP ensejaram a publicação
des te livro que relata a sua trajetória. Porém esta publicação ficaria deven -
do aos seus associados e aos interessados na matéria, caso se limi tas se
às conquistas do passado. Fez-se mister a aprovação de um capítulo final,
indispensável, cons truído por muitas mãos e destinado ao debate do
futuro do transporte público e da mobilidade urbana no Brasil. 

Considerando as mudanças em curso na sociedade brasileira e as
atitudes que podem ser tomadas, foi elaborado este texto, contemplando
sete eixos temáticos, que se entrelaçam e, certamente, provocarão outras
reflexões. O que segue é o resultado deste esforço, inacabado, à espera
de novas contribuições.

DEMOGRAFIA E 
MOBILIDADE URBANA
Dados do IBGE apon tam para uma tendência de redução da taxa de

crescimento da população após 2020. As projeções para a população total
do Brasil para 2020 são de 212 milhões, e para 2060, indicam 218 milhões
de habitantes, observando-se concentração urbana na ordem de 90%. 
O cres cimento popu la cional reduzido ou estabilizado deixará de gerar
aumento da de man da de mobi lidade, situação não vista nas últi mas dé -
cadas. Este fenômeno, combinado com o aumento da expec ta tiva de vida,

      

101TENDÊNCIAS E APOSTAS



2

terá como resultado população com mais idosos e menos jovens, afe -
tando a economia e a Previdência: mais pessoas de pen derão de menor
par cela economicamente ativa da população. Os padrões de mobilidade
sofrerão mudanças, reforçando as exigências de aces si bilidade universal.

Apesar da queda do ritmo de crescimento populacional, o fator
renda ainda pesará nos próximos anos a favor da concentração da popu -
lação em regiões urbana. A formação de grandes complexos urba nos,
espalhados em extensos territórios, tem causas que repousam no regime
atual da propriedade do solo e da sua valorização, assim como nos pro -
cessos de migração interna e expulsão das camadas mais pobres para
regiões periféricas. 

Estes movimentos têm sido estimulados pelos pro gramas de pro -
dução de moradia popular, que têm implantado seus empre  endi mentos
em áreas distantes dos centros urbanos. Isto afeta diretamente a econo -
mia urbana e os custos de implantação de infra es trutura e custeio dos
serviços públicos essencias.

O cruzamento das tendências demográficas com as de crescimento
econômico e aumento da renda da população precisa ser considerado.
Se ocorrer um aumento da renda média, a demanda de viagens poderá
aumentar, ficando a dúvida sobre quais modos de transporte serão
utilizados. Caso isso não ocorra e seja mantido o estado atual da dis -
tribuição de renda, poderão surgir muitas pressões para que o Estado
interfira no processo, reduzindo os custos diretos do transporte público
para as populações que vivem nas regiões periféricas. O desemprego e
aumento da informalidade poderá gerar mais pressões para aumento de
subsídios públicos. Caso contrário, estimulará o transporte informal.

ECONOMIA E EMPREGO
A economia vive um processo de transformação, impulsionado pela

internacionalização das empresas e pelo desenvolvimento tecnológico. 
A adoção da automação dos processos industriais e da digitalização dos
processos vem produzindo uma redução crescente dos empregos indus -

      

102 ANTP 40 ANOS: SONHAR AINDA É PRECISO



triais. Neste sentido, a indústria e o agronegócio têm em comum o incre -
mento cres cente da tecnologia e a pouca geração de emprego.

A concepção das redes de transporte público se deram em paralelo
ao processo de industrialização, de onde extraiu os principais parâmetros
ordenadores – motivo de viagem, jornada de trabalho, horários de pico.
Na medida em que a indústria se transforma, do ponto de vista do padrão
e volume da geração de viagens, muitos poderão ser os efeitos na manu -
tenção dos sistemas de transporte público, em particular nos sis  temas
que precisam ser autossustentáveis. 

Por outro lado, a adoção de novas tecnologias atingirá as pessoas de
maneira desigual. De um lado, parcelas da população estarão aptas a
exigir atendimento adequado as suas condições espe cíficas, enquanto
ou tros estratos sociais assistirão à eliminação de seus empregos. 

A ampliação das atividades executadas via internet, como o tra balho
a distância ou o comércio virtual, poderão afetar os motivos de via gens,
aumentando o peso das viagens eletivas. Este novo padrão de viagens
pesará ainda mais na melhoria dos diversos atores envolvidos no sistema
de transporte público, que terão de estar aptos para planejar segundo a
demanda de transporte e, combinado a isto, assegurar pa drões básicos
de acessibilidade e regularidade. 

Em contraste com a indústria, e mesmo com o comércio, a área de
ser viços conhece um crescimento significativo, abrindo-se novos campos
de trabalho, principalmente voltados para o atendimento das pessoas –
crianças, adolescentes, adultos e idosos – demandantes de atenção em
áreas como educação, saúde, lazer, turismo e cultura.

O setor do transporte público – por trilhos ou ônibus –, somado ao
setor de gestão e fiscalização do trânsito, dos terminais, dos táxis e do
trans porte escolar, a exemplo do que ocorre no mundo, é um grande ge -
ra dor de empregos verdes, que requerem qualificações mínimas e, em
geral, re cebem salários decentes.

Este papel depende principalmente da sua capacidade de atrair
empregados e, para tal, as práticas de gestão empresarial e as políticas
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3
de recursos humanos precisam levar em conta vários aspectos, tais como:
investimento na formação, formalização dos postos de trabalho e orien -
ta ção das equipes para melhorar o atendimento aos clientes.

CIDADES, PESSOAS 
E EMPRESAS CONECTADAS
A digitalização é um fenômeno crescente nas organizações, públicas

e privadas. Este volume de dados pode ser fonte potencial de ganhos de
eficiência para o setor de transporte e para outros setores da economia
urbana. A criação de bases confiáveis de dados, abertas ou fechadas, de -
ve ser capaz de gerar e devolver informações úteis para todos. Porém é
preciso reconhecer que tais dados ainda não são plenamente utilizados
para o planejamento e operação dos serviços de transporte público.

Os efeitos da automação e do desenvolvimento de soluções apoia -
das na inteligência artificial terão impactos para além do emprego. Seus
impactos podem agravar a desigualdade social já existente, em particular
no tocante ao acesso a infraestrutura urbana e aos serviços públicos,
entre eles o de transporte público. Na prática, o fenômeno cria opor tu -
nidade de conectividade cres cente entre pessoas, grupos, máquinas e
organizações e está permitindo o sur  gimento de novos serviços de mobili -
dade – o compartilhamento de automóveis e bicicletas, os serviços de
mobilidade via aplicativos, os serviços de transporte on-demand. Pers -
pectivas para o uso de veículos elétricos autônomos, pelos custos que
implicam, podem ainda não estar no horizonte, embora a automação e
autonomia já possam ser utilizadas nos sistemas de metrôs e BRTs. 

Assiste-se ao surgimento de novos atores que podem ser consi de -
rados concorrentes ou parceiros dos operadores das redes de transporte
público. O transporte público convencional deverá continuar sendo a
espinha dorsal da mobilidade urbana nos grandes aglomerados urbanos.
No entanto, é desejável estudar as possibilidades de contratar serviços
direcionados a segmentos específicos, para regiões de baixa densidade
de viagens e viagens em horários fora do pico.
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Outro campo de aplicação da tecnologia refere-se ao planejamento
e programação dos serviços regulares de transporte público. Os planos
estratégicos de transporte urbanos têm, em geral, um horizonte de 20 a
30 anos. No Brasil, estes planos que decorrem das exigências da legis -
lação federal – Lei da Mobilidade e Estatuto da Metrópole – deverão levar
em consideração as inovações tecnológicas e novos conceitos, tais como
o de mobilidade como serviço – MaaS (do inglês Mobility as a Service), o
do compartilhamento de viagens e da automação. Estes planos certa -
mente terão de incorporar cláusulas de ajustes para contemplar estas
mudanças, que também levem em conta seus impactos nos custos para
usuários, operadores e autoridades.

Outros temas a serem adicionados à discussão no caso brasileiro são:
investimento em infraestrutura digital, segurança de dados, redução da
dependência tecnológica de fornecedores e capacitação das empresas e
governos para a digitalização.

ESTADO, INICIATIVA PRIVADA
E SOCIEDADE 
A sociedade brasileira dá sinais de que não pretende aguardar

décadas para a solução dos déficits de infraestrutura e serviços públicos,
muitos dos quais já quantificados e objetos de planos e propostas.
Autoridades públicas e suas organizações, cujo papel estrutural é ine gável,
precisam dar passos significativos para sua integração. Isto deve não só
ocorrer entre esferas de governo – municípios, estados e Governo Federal.
É também necessária uma integração entre os diversos setores, no pla -
nejamento, operação e avaliação de resultados. Este forta leci mento
também passa pela integração das ações de transporte público e de
trânsito, de forma a assegurar a prioridade para as pessoas e para o papel
estruturante do transporte público coletivo.

As autoridades públicas, como poder concedente, também têm o
desafio de aperfeiçoar seus mecanismos de planejamento, gestão e
controle; de agir na melhoria dos processos contratuais e de orientar a
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sua ação de financiamento do setor, focada na criação de condições que
atraiam e deem garantias para o investimento privado. Os operadores
tam bém serão chamados a ampliar suas atribuições no âmbito opera -
cional, o que deve ser acompanhado de novos compromissos con tra tuais
com a melhoria dos processos internos e com a inovação e a qualidade
dos ser viços, bem como no relacionamento com os clientes e sociedade. 

A sociedade e os usuários, cada vez mais informados, exigem ter
acesso a estudos e propostas que correlacionem a qualidade dos ser viços
ao valor das tarifas cobradas. Planos precisam ter metas claras e de acom -
 pa nhamento mais fácil pela sociedade, que deve ser incluída no pro cesso
de tomada de decisão. E isto ainda é mais importante quando se re -
conhece o peso das indústrias automobilística e de petróleo na nossa
eco nomia. Apesar dos discursos políticos pró-sustentabilidade, estes têm
pou cos efeitos na redução do uso do automóvel e da motocicleta nos
deslocamentos urbanos, afetando a prioridade ao transporte público e
aos deslocamentos não motorizados nas cidades brasileiras. 

O maior desafio da mobilidade urbana está na governança das Re -
giões Metropolitanas, que implica a integração das políticas dos go ver  nos
estaduais e municipais envolvidos. O ordenamento jurídico federal está
dado – Estatuto das Cidades, Lei dos Consórcios Públicos, Lei Nacional da
Mobilidade Urbana e o Estatuto das Metrópoles –, apontando soluções
institucionais e legais que não dependem de mu danças cons ti tucionais. 

Em 2013, após muitos anos de debates, o Supremo Tribunal Federal
emitiu sua sentença em relação à Ação Direta de Inconstitucionalidade
contrária a criação da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, entre ou -
tros motivos, por contrariar a autonomia dos municípios. Na sentença, o
STF firmou o entendimento no sentido de que o interesse comum e a
com pulsoriedade da integração metropolitana não são incompatíveis com
a autonomia municipal. 

O STF reafirmou que uma região metropolitana é um agrupamento
relevante de municípios, com a finalidade de executar funções públicas
que, pela sua natureza, exigem a cooperação entre eles. Tal agrupamento
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somente pode ser criado por lei complementar estadual, o que, entre -
tanto, não significa que caiba ao Estado as competências executivas de
concretização dos chamados interesses metropolitanos. O STF tam bém
se posicionou no sentido de que a criação de uma região metropolitana
não implica a transferência de competências dos municípios para o Es -
tado. Ao contrário, exige o respeito à divisão de responsabilidades entre
Estado e Municípios, que não precisa se realizar de forma paritária. 

Os passos seguintes dependerão dos atores – estados e municípios
– que, por meio de Lei Estadual estabeleçam a criação da Região Metro -
politana, e nela o compartilhamento das responsabilidades devidas à
pres tação dos serviços de transporte público, constituindo assim os
órgãos à autoridade metropolitana – Conselho, organismo operacional,
agência reguladora – que assegurem o planejamento, gestão e operação
dos serviços, deem segurança jurídica aos contratos e, ainda, tornem
atrativos os investimentos de médio e de longo prazo.

RECURSOS PARA FINANCIAR 
A MOBILIDADE 
O financiamento do transporte público não pode depender das ta -

ri fas cobradas dos usuários, que reconhecidamente não conseguem cobrir
os custos de implantação e operação de um sistema de qualidade. Auto -
ri dades e operadores estão em permanente busca de alternativas de
fon tes de recursos para investimento e custeio. 

No tocante à tarifa, a Lei da Mobilidade consagrou a diferença entre
Tarifa de Remuneração (custo do serviço) e Tarifa Pública (valor cobrado
dos usuários). Vários fatores afetam os custos da operação e, por decor -
rência, a definição da tarifa, dentre eles: 
• Redução da produtividade do setor, principalmente do transporte por

ônibus, devido aos congestionamentos e decorrente redução do nú -
me ro de viagens por veículo;

• Perda de receita devido à repartição das tarifas integradas entre dife -
rentes modos de transporte;
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• Aumento dos investimentos em tecnologia e gestão; 
• Aumento dos custos dos insumos, principalmente da energia e da mão

de obra contratada; 
• Aumento das gratuidades, das quais os custos são transferidos para

os usu á rios pagantes. 

A destinação de recursos orçamentários para cobrir a diferença entre
as duas tarifas encontra limitação na situação fiscal dos municípios e
estados, além de que dependem de negociações com outros setores, que
por sua vez dependem do orçamento público. Daí serem necessárias ou -
tras medidas destinadas ao custeio dos serviços, incluindo a revisão das
políticas de gratuidades atualmente conferidas. 

A busca da redução dos custos dos serviços passa pela recon fi gu -
ração das redes de transporte, pela redução dos serviços superpostos,
pela retirada de cobradores e, principalmente, pela priorização do trans -
porte público no sistema viário, por meio da ampliação dos corredores
exclusivos. Também é possível prever que receitas adicionais possam
resultar da inovação tecnológica, inclusive pela sua utilização na melhoria
do rela cionamento com os clientes e pelo marketing do setor. 

A aprovação da PEC 55/2016, que estabeleceu o teto para os gastos
públicos, deverá reduzir a capacidade de investimento do Governo Fe de -
ral nos próximos dez anos. Daí a necessidade da busca de outras fontes.
A obten ção de recursos por meio de parcerias com empreendimentos
privados, principalmente associados à exploração de shoppings e de in -
ves  ti mentos imobiliários, exige longos processos de negociação, mas deve
ser considerada. Outras medidas, inclusive contidas no Estatuto da Cida -
de, como a “Contribuição de Melhoria” e a tributação da valorização do
solo urbano, ainda enfrentam grandes obstáculos no País.

Uma saída que pode ser tentada é buscar o financiamento do trans -
porte público na taxação de atividades que se beneficiam dele ou do uso
do transporte individual – automóveis e motos. Propostas como a taxação
do combustível, a introdução do pedágio urbano e a redução do uso do
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sistema viário para estacionamento gratuito são exemplos de medidas
que poderão equilibrar os custos entre os modos de transporte. Enquanto
o custo direto do uso de motocicleta ou automóvel for mais barato que o
uso do transporte público, não haverá estímulo para transferir viagens de
automóvel ou motocicleta para o transporte pú blico. Enquanto os usu -
ários de automóvel e moto não pagarem os custos reais de uso destes
modos de transporte, não será possível financiar adequadamente o siste -
ma de transporte público.

ENERGIA, POLUIÇÃO DO AR 
E MUDANÇA CLIMÁTICA
O transporte público ainda continuará dependente do petróleo e,

somado ao aumento do uso de automóveis e motocicletas, as tecnologias
empregadas para redução da produção de emissões não serão capazes
de evitar os riscos para a saúde relacionados à qualidade do ar, o que irá
tornar-se grande preocupação em muitas cidades, em todo o mundo. 

Embora a adoção da eletricidade seja considerada a melhor solução
a longo prazo, a sua produção e adequada distribuição ainda não é viável
para subs tituir os combustíveis fósseis. Daí a importância da melhoria da
qualidade dos combustíveis e a adoção de outros, como gás, etanol etc.

O campo da energia é um dos mais promissores para o setor, pois
muitas são as condições para montar sistemas sustentáveis de energia.
O aumento das exigências legais e os compromissos firmados pelo país
em âmbito mundial agem como estímulo para esta busca, embora ainda
seja necessária a definição pelo Estado do ambiente legal que dê se gu -
ran ça para o financiamento pelo setor privado. 

São necessárias ações e estratégias ambiciosas para alterar os pa -
drões de mobilidade atuais e evitar alterações climáticas perigosas, bem
como o agravamento da qualidade do ar nas cidades em todo o globo.
Cidades e governos podem agir pela mudança, apostando no uso do
trans porte público integrado a outras soluções de mobilidade urbana sus -
ten tável, especialmente nas pontas das viagens. 
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Da mesma forma, os planos de mobilidade devem considerar o con -
junto dos atores envolvidos: o transporte de pessoas e de merca dorias;
definir diretrizes para uso do espaço público para estacionamento de veí -
culos; e prever condições seguras aos deslocamentos a pé e por bi ci cletas.

TRÂNSITO, SEGURANÇA 
E VALORIZAÇÃO DA VIDA
O trânsito é a disciplina que responde por um conjunto das inter -

seções e conexões que se fazem necessárias à vida das pessoas numa
aldeia, cidade e região. Para o trânsito convergem todos os conflitos pos -
síveis nas relações de uso e apropriação do espaço para deslo ca mento de
pessoas e de mercadorias.

O estabelecimento de regulamentos e a sua obediência dão conta
do grau de maturidade de uma sociedade, assim como do grau de res -
peito aos direitos de todos. O trânsito, por se dar no espaço público, é
espelho do grau de cidadania e respeito que se convenciona para todos
os atores ali presentes. 

O crescimento da motorização individual ainda tem muitos defen -
sores no País e ocupa importante papel na matriz econômica bra    si leira.
A aquisição de um automóvel ainda é um investimento signifi cativo para
as famílias e seu uso intensivo aí se justifica. Medidas de restrição da
circulação de veículos, condicionadas ou não a momentos de pico de po -
lui ção, ou para obter recursos adicionais para a mo bi lidade – como o
pedágio urbano –, já estão sendo adotadas em outros países. 

A queda na compra de automóveis pelas novas gerações e, em par -
ti   cular, a busca por soluções compartilhadas, ou, ainda, simples troca de
modo de transporte, podem ser tendências futuras, que merecem ser ob -
ser vadas com atenção durante os próximos anos nas cidades brasileiras. 

Outro aspecto a ser considerado, na circulação urbana, diz respeito
ao transporte e entrega de mercadorias, quase sem pre vistos como um
problema, mas essencial ao funcionamento das cidades, em especial as
mais populosas, polos geradores de serviços e de consumo.
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O tema da segurança de trânsito é muito grave. Embora nas grandes
cidades brasileiras os índices de fatalidades por cem mil habitantes te -
nham-se reduzido muito, eles ainda são várias vezes superiores aos de
grandes cidades dos países desenvolvidos. A adoção do Código de Trânsito
Brasileiro, aprovado em 1997, contribuiu para a redução das mortes no
trân sito. Entretanto, a descontinuidade na fiscalização rigorosa e o incen -
tivo irres pon sável à introdução descuidada da motocicleta no trânsito
brasileiro têm ampliado a sua periculosidade. 

Em 2011 a adesão do Brasil à Campanha na ONU conduzida pela
Organização Mundial da Saúde, denominada Década de Ação pela Se -
gurança no Trânsito, colocou como meta reduzir pela metade os aci  dentes
de trânsito. Porém, considerando o papel da indústria auto mo bilística na
economia brasileira, que considera haver muito espaço para o aumento
das frotas de automóveis e motocicletas, as autoridades de trânsito terão
de se capacitar para ações mais eficientes, visando a segu rança no trânsito
e a defesa da vida.

CONCLUSÕES
Estas reflexões não estão fechadas e concluídas. Não se trata de uma

obra acabada, pois, afinal, como afirma Michel Hammer: “O segredo do
sucesso não é prever o futuro. É prover, no presente, certas condições
para prosperar no futuro que não pode ser previsto”. É assim que a ANTP

tem atuado e continuará atuando. E é só trabalhando sempre e sonhando
acordado que molda re mos o país que desejamos.

A redação deste capítulo foi organizada por Valeska Peres Pinto,
escolhida pela Diretoria da ANTP pela sua experiência como Coorde -
nadora Técnica da entidade entre 2003 e 2014. Contou com a contribuição
de Antonio Carlos de Moraes, Claudio de Senna Frederico, Eduardo de
Alcântara Vasconcellos, Frederico Bussinger, Joubert Flores, Marcos Pi -
mentel Bicalho, Mario Eduardo Garcia, Renato Boareto, Ricardo Kenzo e
Willian Alberto de Aquino Pereira.
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CONHECER E PROPOR
PARA MUDAR: 
A ANTP ATUANTE

Ao longo de seus 40 anos de atuação efetiva, as Comissões Técnicas
e Grupos de Trabalho da ANTP produziram mais de 80 projetos e teses,
muitos dos quais adotadas por órgãos de governo, transformados em
propostas e pro jetos de lei, conclusões e recomendações.

Conheça os principais avanços junto às esferas de governo:

REGULAÇÕES, PROJETOS DE LEI,
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
• Defesa da prioridade para o transporte coletivo, que se traduz na ado -

ção de corredores privativos para ônibus, trólebus e VLTs;
• Participação junto ao GEIPOT na elaboração, em 1983, e na revisão da

Metodologia de Cálculo da Tarifa do Transporte Público, em 1993, co -
nhecida como a Planilha do GEIPOT;

• Participação no processo destinado à adoção de um ônibus-tipo para
o Brasil, inspiração para o projeto PADRON e proposta do novo projeto
de trólebus desenvolvida pela CMTC/SP;

• Criação do Vale-Transporte, instrumento de financiamento de parte
dos gastos com transporte urbano para a população de baixa renda;

• Criação da Câmara de Nacionalização, sistema informatizado que
congrega os operadores metroferroviários sobre a necessidade e
disponibilidade de componentes no mercado nacional;
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• Fortalecimento dos órgãos de gestão do transporte coletivo, tendo
como pré-requisito a descentralização, conforme orientação da Cons -
tituição Federal de 1988; 

• Adoção de outras fontes de investimento e custeio do transporte
públi co, como a criação de Fundos Municipais e Metropolitanos de
Transporte;

• Projeto de Lei apresentado em 1992 no Congresso Nacional, que
propõe o estabelecimento de diretrizes para a operação do transporte
coletivo urbano, que resultou depois de longo processo na Política
Nacional da Mobilidade Urbana (Lei 12.587);

• Criação, junto ao BNDES, de condições especiais de financiamento
para estimular implantação e renovação de sistemas de trólebus;

• Propostas de criação de categoria tarifária especial de energia elétrica,
visando estimular a expansão de transporte de massa eletrificada não
poluente;

• Participação nos debates e na formulação do Código de Trânsito
Brasileiro (1997), em especial na inserção do município como um dos
órgãos do sistema nacional de trânsito, com responsabilidade sobre o
trânsito urbano;

• Elaboração em 2017 da Planilha ANTP, em parceria com NTU, Frente
Nacional de Prefeitos e o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes
de Mobilidade Urbana, denominada Metodologia de Cálculo dos Cus -
tos dos Serviços de Transporte Coletivo Urbano por Ônibus.
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MUITAS PESQUISAS PROPOSTAS 
E REALIZADAS
• Imagem dos transportes públicos nas Regiões Metropolitanas de São

Paulo, realizada anualmente depois de 1986;
• Capacitação técnica dos municípios no controle do transporte coletivo;
• Os indicadores de consumo do transporte coletivo urbano por ônibus

(pesquisa realizada em 1989 e 1992) nas cidades brasileiras;
• Caracterização dos sistemas de táxi nos municípios brasileiros
• Projetos de sistemas de VLT no País;
• Transporte clandestino no Brasil, diagnósticos e soluções;
• Experiência de pesquisa em transporte urbano no Brasil;
• Caracterização dos sistemas integrados no transporte urbano no Brasil;
• Investimentos em Trânsito e Transporte no período 1997 a 2000. Ela -

bo  rada com o apoio do IPEA e do BNDES, a pesquisa traz a esti mativa
de investimento dos principais municípios brasileiros em sistemas de
transporte público e trânsito;

• Estações ferroviárias brasileiras tombadas. Pesquisa sobre o patri -
mônio histórico e cultural ferroviário tombado existente no Brasil; 

• Redução das deseconomias urbanas, com a melhoria do transporte
público. Elaborada em parceria com o IPEA, a pesquisa estima o custo
dos congestionamentos em cidades do Brasil;

• Cronologia histórica dos sistemas metroferroviários e de trólebus em
operação no país – relação de mais de 2.500 efemérides ocorridas na
história do transporte público brasileiro, de 1817 aos dias atuais;

• Educação de Trânsito. Divulgação dos programas e ações de educação
de trânsito no Brasil;

• Situação atual das licitações de serviços de ônibus no Brasil. Que
política as cidades brasileiras estão adotando com respeito à obriga -
toriedade de licitações dos serviços de transporte público?;

• Estudos sobre os Custos dos Acidentes de Trânsito nas cidades e nas
rodovias, realizados em parceria com o IPEA.

      

115A ANTP ATUANTE



Ter uma visão cidadã sempre foi o lema da ANTP, por isto a sua
atuação institucional se amplia, incluindo:

PREMIAÇÕES E INCENTIVOS

PRÊMIO ANTP DE QUALIDADE
Criado em 1995, tem por objetivo estimular a adoção de programas

de gestão da qualidade nas operadoras metroferroviárias, operadoras
rodo viárias urbanas, metropolitanas e de longa distância, bem como em
órgãos ges tores de trânsito e de transporte.

BIENAL ANTP DE MARKETING
Iniciativa da Comissão de Mar keting em 2004, com o objetivo de

disseminar no setor os conceitos de conhecimento e respeito aos usuá -
rios, já em uso em outros de setores da economia. Foram realizados seis
ciclos da premiação, ocasião em que foi possível acompanhar  as mu dan -
ças nas expectativas dos usuários do transporte público, em particular
provocadas pela ampliação do acesso aos meios digitais de comunicação
e relacionamento com as empresas.

PRÊMIO ANTP-ABRATI – BOAS PRÁTICAS DO
TRANSPORTE TERRESTRE DE PAS SAGEIROS
Evento promovido anualmente pela entidade, com apoio da ABRATI

– Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Pas sa -
geiros, para dar visibilidade e reconhecimento aos esforços des ti nados à
promoção do transporte de passageiros rodoviário de média e longa
distância. O Prêmio tem caráter institucional e de reconhecimento pú -
blico, com abrangência nacional.
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INICIATIVAS DA ANTP NA DIFUSÃO DE
CONCEITOS E TROCAS DE EXPERIÊNCIAS  

FÓRUM DE SECRETÁRIOS DE TRANSPORTE  
A ANTP secretaria as atividades do Fórum Nacional de Secretários

e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana e dos Fóruns Regionais, com
destaques para o Fórum Mineiro, Fórum Paulista e Fórum Paranaense.

ANTP CULTURAL 
O programa foi criado visando colaborar para o fortalecimento

institucional do transporte público, por meio da divulgação e preservação
da dimensão histórica e cultural dos sistemas. Em 2001, publicou em
parceria com a Comdesenho o livro Ônibus: uma história do transporte
coletivo e do desen volvimento urbano no Brasil, de Waldemar Corrêa Stiel.
A iniciativa con tou com o apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e o
inestimável patrocínio de Marcopolo, Mercedes-Benz e Petrobras.

CURSOS 
Promoção de cursos de Planejamento e Gestão do Trans porte Pú -

blico e de Planejamento e Gestão do Trânsito Urbano, dirigidos ao setor.

SEMINÁRIOS 
Promoção de eventos com temas específicos: Trânsito; Transporte

Clandestino; Circulação e Urbanismo; Lici tações; Mobilidade a Pé, Aces -
si bilidade e Transporte por Bicicleta; Educação de Trânsito, entre outros.

PUBLICAÇÕES
A ANTP edita desde 1979 a Revista dos Transportes Públicos, com

144 edições publicadas e o Informativo Semanal, bem como Manuais e
Cader nos Técnicos – coleção com 23 tomos, sempre com a finalidade de
difundir estudos e experiências realizadas no Brasil e na América Latina.

Nos anos de 1997, 2003 e 2007, a ANTP publicou três livros de re -
ferência que reuniam as melhores experiências de transporte e trânsito
no país. Neste momento, a entidade está concluindo a elaboração do livro
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Mobilidade Humana para um Brasil Urbano, que reporta o que ocorreu
nos últimos vinte anos da mobilidade urbana no Brasil, reunindo cerca de
150 experiências de boas práticas em todo o país.

SIMOB – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE MOBILIDADE 
Criado com o apoio do BNDES e do Ministério das Cidades, o Sis te -

ma é atualizado anual mente e acessível pelo Portal da ANTP. Apresenta
indicadores temá ticos – economia, mobilidade, custos para os usuários,
uso de recursos humanos, usos de energia e emissão de poluentes – que
permitem apoiar a decisões das políticas de mobilidade urbana.

ANTP NA INTERNET
A entidade mantém o Portal WWW.ANTP.ORG.BR canal atualizado

dia riamente com informações relevantes sobre o tema da mobilidade
urbana, produzidas no setor e publicadas nos grandes jornais do país,
além de artigos técnicos e agenda de eventos, entre outras informações.
No Portal é mantida uma Biblioteca com mais de cinco mil documentos
digitalizados, produzidos nos vinte Congressos, Seminários e Fóruns de
Se cretários, além de documentação e publicações produzidas pela ANTP

e outras produções de interesse do setor realizadas por outras entidades.
Todo esse acervo pode ser acessado livremente por qualquer pessoa.

PARCERIAS
A ANTP tem desenvolvido importantes parcerias com entidades

nacionais, como: BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econô -
mico e Social, IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Ministério
das Cidades, Ministério da Saúde, Ministério da Ciência e Tecnologia e a
Fren te Nacional de Prefeitos, bem como no âmbito internacional com o
Banco Mundial. As parcerias se estendem à elaboração de programas, es -
tu dos e projetos. No plano internacional, podem ser citados: CAF – Banco
de Desarrollo de America Latina, WWF, GreenPeace e UITP. No plano
nacional: NTU, Fetranspor, Volvo e diversas prefeituras municipais.
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Ramon Vitor Cesar (BHTrans)
Vicente Abate (Abifer)



Presidente:
Ailton Brasiliense Pires

Vice-presidente:
Antonio Luiz Mourão Santana
Jilmar Augustinho Tatto
José Antônio Fernandes Martins
Joubert Fortes Flores Filho
Lélis Marcos Teixeira
Leo Carlos Cruz
Nelson Barreto C. B. de Menezes
Otavio Vieira da Cunha Filho
Peter Berkely Bardram Walker
Vanderlei Luis Cappellari

Claudio de Senna Frederico (Artificium)
Vicente Abate (Abifer)
José Geraldo Baião (Aeamesp)
Otavio Vieira da Cunha Filho (NTU)
Vitor Cosmo Ciasca Neto (AMC/Fortaleza)
Ubirajara Alves Abbud (CMTC/GO)
Leo Carlos Cruz (Ceturb-GV)
Peter Berkely Bardram Walker (Metrô/SP)
Mário Manuel Seabra R. Bandeira (CPTM)
Joubert Fortes Flores Filho (MetrôRio)
Renato Gianolla (Urbes/Sorocaba)
Ramon Victor César (BHTrans)
Vanderlei Luis Cappellari (EPTC/Porto Alegre)
Romulo Dante Orrico Filho (Coppe/UFRJ)
Nelson Barreto C. B.de Menezes (Gde Recife)

Pedro da Costa Carvalho (ManausTrans)
Antonio Luiz Mourão Santana (Oficina)
Leonardo Ceragioli (Prodata Mobility)
Oscar José Gameiro S. Campos (ST/SBC)
Jilmar Augustinho Tatto (SMT/SP)
José Antonio Fernandes Martins (Simefre)
Marcos Bicalho dos Santos (Setrabh)
Lélis Marcos Teixeira (Rio Ônibus)
João Gustavo Haenel Filho (Socicam)
Roberto Gregório da S. Junior (URBS/Curitiba)
SUPLENTES
Francisco Carlos Cavallero Colombo (CBTU/RJ)
Sergio Benasi (Emdec/Campinas)
Humberto Kasper (Trensurb/Porto Alegre)
Joaquim Lopes da Silva Junior (EMTU/SP)
Nazareno Stanislau Affonso (Ruaviva)
Wagner Colombini Martins (Logit)
Atilio Pereira (SMTT/Guarulhos)
Iliomar Darronqui (SEMOB/SCS)
Willian Alberto de Aquino Pereira (Sinergia)
MEMBROS NATOS
Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes
Rogerio Belda
CONSELHO FISCAL
Carlos Alberto Batinga Chaves (TTC)
João Carlos Camilo de Souza (Setpesp)
Roberto Renato Scheliga (ANTP Benemérito)

SUPERINTENDENTE 
Luiz Carlos Mantovani Néspoli ‘Branco’
COORDENADORA TÉCNICA
Valeska Peres Pinto
ASSESSOR TÉCNICO 
Eduardo de Alcântara Vasconcellos
DIRETORES REGIONAIS
Escritório ANTP/Brasília: 

Nazareno Stanislau Affonso
ANTP/NE: César Cavalcanti de Oliveira
ANTP/RJ:  Willian Alberto de Aquino Pereira
ANTP/MG:Ricardo Mendanha Ladeira
ANTP/NO: Patrícia Bittencourt Tavares Neves
ANTP/PR:  Rosangela Maria Battistella
ANTP/ES:  Denise de Moura Cadete G. Cruz
REVISTA DOS TRANSPORTES
PÚBLICOS: 130, 131, 132, 133, 134 E 135
Diretora:  Valeska Peres Pinto
Editor:      Peter Alouche

      

125AS PESSOAS

CONSELHO DIRETOR 2010
2011

CONSELHO DIRETOR 2012
2013

SUPLENTES
Elmir Germani (TTC)
Humberto Kasper (Trensurb/Porto Alegre)
João Gustavo Haenel Filho (Socicam/SP)
João Luis da Silva Dias (Ruaviva)
Joaquim Lopes Silva Junior (EMTU/SP)
José Geraldo Baião (Aeamesp)
Oscar José Gameiro S. Campos (ST/SBC)
Renato Gianolla (Urbes/Sorocaba)
Sergio Henrique Passos Avelleda (Metrô/SP)
Willian Alberto de Aquino Pereira (Sinergia)
MEMBRO NATO
Rogerio Belda
CONSELHO FISCAL
João Carlos Camilo de Souza (Setpesp)
José Eduardo Marques Cupertino (EMTU/SP)
Roberto Renato Scheliga (ANTP Benemérito)

SUPERINTENDENTE 
Marcos Pimentel Bicalho
COORDENADORA TÉCNICA
Valeska Peres Pinto
ASSESSOR TÉCNICO 
Eduardo de Alcântara Vasconcellos
DIRETORES REGIONAIS
Escritório ANTP/Brasília: 

Nazareno Stanislau Affonso
ANTP/NE: César Cavalcanti de Oliveira
ANTP/RJ:  Willian Alberto de Aquino Pereira
ANTP/MG:Ricardo Mendanha Ladeira
ANTP/NO: Patrícia Bittencourt T. das Neves
ANTP/PR:  Yara Christina Eisenbach
ANTP/ES:  Denise de Moura Cadete G. Cruz
REVISTA DOS TRANSPORTES
PÚBLICOS: 124, 125, 126, 127, 128 E 129
Diretora:  Valeska Peres Pinto
Editor:      Peter Alouche

Presidente:
Ailton Brasiliense Pires

Vice-presidente:
Cláudio de Senna Frederico
Nelson B. C. Bezerra de Menezes
José Antônio Fernandes Martins
Joubert Fortes Flores Filho
Lélis Marcos Teixeira
Marcos Bicalho dos Santos
Plínio Assmann
Rômulo Dante Orrico Filho
Vicente Abate

Alexandre Sansão Fortes (SMTR/RJ)
Antonio Luiz Mourão Santana (Oficina)
Denise de Moura C. G. Cruz (Ceturb/Vitória)
Elionaldo Maurício M. Moraes (CBTU)
Fernando Faria Bezerra (AMC/Fortaleza)
Atílio Pereira (SMTT/Guarulhos)
Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes (STM/SP)
Marcos Valente Isfer (URBS/Curitiba)
Maria Cristina M. Ladeira (SMT/Porto Alegre)
Otavio Vieira da Cunha Filho (NTU)
Paulo Assis Benites (Trends)
Pedro Luis de Brito Machado (SPTrans)
Ramon Vitor César (BHTrans)
Mário Manuel Seabra R. Bandeira (CPTM/SP)
Sérgio Marasco Torrecillas (Emdec/Campinas)



Presidente:
Ailton Brasiliense Pires

Vice-presidente:
José Antônio Fernandes Martins
Luiz Antonio Carvalho Pacheco
Nelson Barreto C. B. de Menezes
Otavio Vieira da Cunha Filho
Paulo Henrique do N. Martins
Ramon Victor César
Renato Gianolla
Roberto Gregório da Silva Junior
Vanderlei Luis Cappellari
Vicente Abate

Antonio Luiz Mourão Santana (Oficina)
Claudio de Senna Frederico (Artificium)
Humberto Kasper (Trensurb)
Jilmar Augustinho Tatto (SMT/SP)
João Gustavo Haenel Filho (Socicam)
Joaquim Lopes da Silva Junior (EMTU/SP)
Emiliano Stanislau Affonso Neto (Aeamesp)
José Antonio Fernandes Martins (Simefre)
Joubert Fortes Flores Filho (MetrôRio)
Lélis Marcos Teixeira (Rio Ônibus)
Leo Carlos Cruz (Ceturb/GV)
Leonardo Ceragioli (Prodata)
Luiz Antonio Carvalho Pacheco (Metrô/SP)
Marcos Bicalho dos Santos (SETRABH)
Mário Manuel Seabra R. Bandeira (CPTM)
Nelson Barreto C. B.de Menezes (Gde. Recife)
Oscar José Gameiro S. Campos (STVP/SBC)
Otavio Vieira da Cunha Filho (NTU)
Plinio Oswaldo Assmann (ANTP Benemérito)
Ramon Victor César (BHTrans)
Renato Gianolla (URBES/Sorocaba)
Roberto Gregório da S. Junior (URBS/Curitiba)
Vanderlei Luis Cappellari (EPTC/Porto Alegre)
Vicente Abate (Abifer)
Carlos Henrique Reis Malburg (BNDES)

SUPLENTES
Atilio Pereira (SMT/Guarulhos)
Fernando Barini (CBTU/RJ)
Julio Grilo (Tacom)
Nazareno Stanislau Affonso (Ruaviva)
Paulo Henrique do N; Martins (ManausTrans)
Wagner Colombini Martins (Logit)
Willian Alberto de Aquino Pereira (Sinergia)
Rômulo Dante Orrico Filho (Coppe/UFRJ)
Luis Antonio Lindau (EMBARQ Brasil)
Laura Lúcia Vieira Ceneviva (ANTP Individual)
MEMBROS NATOS
Ailton Brasiliense Pires
Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes
Rogerio Belda
CONSELHO FISCAL – TITULARES
Carlos Alberto Batinga Chaves (TTC)
João Carlos Camilo de Souza (Setpesp)
Roberto Renato Scheliga (ANTP Benemérito)
SUPLENTES
Carlos Rogério dos Santos (SMTT/São Luis)
Jean Saliba (Ag.MTT/Campo Grande)
SUPERINTENDENTE 
Luiz Carlos Mantovani Néspoli ‘Branco’
ASSESSOR TÉCNICO 
Eduardo de Alcântara Vasconcellos
DIRETORES REGIONAIS
Escritório ANTP/Brasília: 

Nazareno Stanislau Affonso
ANTP/NE: César Cavalcanti de Oliveira
ANTP/RJ:  Willian Alberto de Aquino Pereira
ANTP/MG:Ricardo Mendanha Ladeira
ANTP/NO: Patrícia Bittencourt Tavares Neves
ANTP/PR:  Rosangela Maria Battistella
ANTP/ES:  Denise de Moura Cadete G. Cruz
ANTP/GO: Antenor José de Pinheiro Santos
REVISTA DOS TRANSPORTES
PÚBLICOS: 136, 137, 138, 139, 140 E 141
Diretor:     Peter Alouche
Editor:      Alexandre Pelegi

      

126 ANTP 40 ANOS: SONHAR AINDA É PRECISO

CONSELHO DIRETOR 2014
2015

GERÊNCIA EXECUTIVA 
Coordenador Nacional:

Alexandre Resende 
Gerentes:

Miguel Sérgio Lima
João Batista de Moraes Ribeiro Neto
Paulo Afonso Lopes da Silva
Cassia Maria Terence Guimarães
Andréia Lopes Catharina

PRÊMIO ANTP 
DE QUALIDADE Cloraldino Soares Severo

Ivan da Silva Wolf
Luiz Silva Leal
Mário Alves Mello
Melchior Luiz Duarte de Abreu
José Carlos do Couto Vianna
José Menezes Senna
Roberto Vicchi
Rogério Belda
Wellington Correia de Figueiredo

SÓCIOS HONORÁRIOS

Alfredo Bezerra  (ANTP/NE)
Alzira da Silva Braga  (ANTP/MG)
Claudio Cordeiro Nunes  (ANTP/RJ)
João Alves de Souza  (ANTP/Brasília)
Lucia Helena Collier  (ANTP/NE)
Vanessa D’Avila Nunes  (ANTP/RS)
Soheil Rahnemay Rabbani  (ANTP/NE)

Affonso Guastella Netto
Aldérico Amorim dos Santos
Antonio Carlos Cardoso
Augusto Portugal Gomes
Bernardo Guatimosim Alvim
Bruna Santos
Carlos Alberto Alqueres
Daniela Perrelli Bonvicini Lopes
Edson Fortes Puntel
Eduardo Ferreira Lima
Elizabete Paz de Souza Vieira
Fabiana Antunes Morelli
Fabrício Leonardo
Fátima Aparecida Bernardes de Souza
Flávia Uchoa Mascarenhas
Gilberto Medina
Lucivaldo do Vale Brígido
Mara Regina Domingo Mattar
Margarida Hatten Coelho
Marcelo Machado Lodygensky
Maria Aparecida Azevedo Lima
Maria Aparecida A. Silva Lemos
Maria Palmira Mançano
Maria da Conceição Santos
Maria Roberta Cunha
Marilene da Purificação Fernandes Assis
Mariluce Mendes de França
Pedro da Costa Carvalho
Regina Nogueira
Ricardo Figueiredo
Sérgio Pedro de Souza
Tatiana Moreira Cardoso
Valéria Ferreira Aguiar
Valeska Peres Pinto
Washington Martins
Wellington Pimentel dos Santos

EX-COLABORADORES



Presidente:
Ailton Brasiliense Pires

Vice-presidente:
Antonio Carlos Araújo.(1)

Antonio Luiz Mourão Santana
Célio Freitas Bouzada.(2)

Claudio de Senna Frederico
Francisco Christovam
José Antônio Fernandes Martins
Otavio Vieira da Cunha Filho
Plinio Oswaldo Assmann
Wilson Unterkircher Filho.(3)

Vicente Abate
Antonio Carlos Araújo.(1) (URBS/Curitiba)
Antonio Luiz Mourão Santana (Oficina)
Rodolfo Torres (BNDES)
Célio Freitas Bouzada.(2) (BHTrans)
Claudio de Senna Frederico (ANTP Individual)
Pedro Armante C. Machado.(4) (Aeamesp)
Francisco Christovam (SP Urbanuss)
David Borille.(5) (Trensurb)
Sérgio Henrique P. Avelleda.(6) (SMT/São Paulo)
Cesar A. Gabriel (Socicam)
Joaquim Lopes da Silva Junior (EMTU/SP)
José Antonio Fernandes Martins (Simefre)
Joubert Fortes Flores Filho (Opportrans/
MetrôRio/Conces. Metroviária do Rio de Janeiro)
Archimedes A. Raia Jr. (UFSCar)
Lélis Marcos Teixeira (Rio Ônibus)
Leonardo Ceragioli (Prodata)
Marcos Bicalho dos Santos (SETRABH)
Fernando Costa.(7) (SMT/SBC)
Otavio Vieira da Cunha Filho (NTU)
Paulo de Magalhães Bento Gonçalvez (CPTM)
Paulo Meneses Figueiredo (Metrô/SP)
Plinio Oswaldo Assmann (ANTP Benemérito)
Célio Freitas Bouzada (BHTrans)
Wilson Unterkircher Filho.(3) (Urbes/Sorocaba)
Antonio Carlos Araújo (URBS/Curitiba)
Rogério Belda (Membro Individual)
Vicente Abate (Abifer)
SUPLENTES
Giuliano Vicenzo Locanto.(8) (STT/Guarulhos)
Clarisse Linke (ITDP Brasil)
Eduardo Germani (TTC)
Julio Grilo (Tacom)
Luis Antonio Lindau (WRI Brasil)
Nazareno Stanislau Affonso (Ruaviva)
Franklin Pinto.(9) (ManausTrans)
Rômulo Dante Orrico Filho (Coppe/UFRJ)
Wagner Colombini Martins (Logit)
Willian Alberto de Aquino Pereira (Sinergia)
CONSELHO FISCAL – TITULARES
Carlos Alberto Batinga Chaves (SETPS/BA)
João Carlos Camilo de Souza (SETPESP)
Roberto Renato Scheliga (ANTP Benemérito)
SUPLENTES
Silvestre Eduardo Rocha Ribeiro (SMT/Jundiaí)
Arnaldo Luis Santos Pereira (ANTP Individual)

MEMBRO NATO
Ailton Brasiliense Pires
SUPERINTENDENTE 
Luiz Carlos Mantovani Néspoli ‘Branco’
ASSESSOR TÉCNICO 
Eduardo de Alcântara Vasconcellos
DIRETORES REGIONAIS
Escritório ANTP/Brasília: 

Fabio Antinoro
ANTP/NE: César Cavalcanti de Oliveira
ANTP/RJ:  Willian Alberto de Aquino Pereira
ANTP/MG:Ricardo Mendanha Ladeira
ANTP/NO: Patrícia Bittencourt Tavares Neves
ANTP/PR:  Rosangela Maria Battistella
ANTP/ES:  Denise de Moura Cadete G. Cruz
ANTP/GO: Paulo Souza
REVISTA DOS TRANSPORTES
PÚBLICOS: 142, 143 E 144
Diretor:     Peter Alouche
Editor:      Alexandre Pelegi

INTEGRARAM A DIRETORIA 
DA ANTP ATÉ 31/12/2016:
(1) Roberto Gregório da Silva Jr.
(2) Ramon Victor César
(3) Renato Gianolla
(4) Emiliano Stanislau Affonso Neto
(5) Humberto Kasper
(6) Jilmar Augustinho Tatto
(7) Oscar José Gameiro Silveira Campos
(8) Atílio Pereira
(9) Paulo Henrique do Nascimento Martins
conselho Fiscal – suplente:
(n) Wilson Folgozi de Brito
escritório antp/Brasilia:
(n) Nazareno Stanislau Affonso

      

127AS PESSOAS

CONSELHO DIRETOR 2016
2017

CT SISTEMAS INTELIGENTES 
DE TRANSPORTE – ITS

Presidente:
João C. Camilo 

Secretário Executivo:
Arnaldo Luis Pereira
CT MEIO AMBIENTE 
Presidente:

Eduardo Alcântara Vasconcellos 
Secretário Executivo:

Olímpio de Melo Alvares Jr
CT METROFERROVIÁRIA 
Presidente:

Joubert Fortes Flores Filho 
Secretário Executivo:

Wilson Nagy Lopretto
CT TRÂNSITO 
Presidente:

Nancy Schneider 
Secretária Executiva:

Dulce Lutfalla
GT SEGURANÇA VIÁRIA
Mauro Mazamatti
GT COMPORTAMENTO
Helena Raymundo
GT RELAÇÕES LEGAIS E
INSTITUCIONAIS
Dulce Lutfalla
GT TECNOLOGIA
Marcos Xavier Telles
CT ÔNIBUS 
Presidente:

Claudio Senna Frederico
CT MOBILIDADE A PÉ E
ACESSIBILIDADE  

Presidente:
Maria Ermelina Brosch Malatesta

Secretárias Executivas:
Letícia Sabino e Silvia Cruz
CT QUALIDADE E PRODUTIVIDADE
Presidente:

João Batista de M. Ribeiro Neto
Secretário Executivo:

Gilberto Baú
CT PESQUISA DE OPINIÃO 
Coordenação:

Carlos Alberto Panella Motta
Christina Borges
Denise Daud Cardoso
Emilia Hiroi
Helcio Raymundo
João Carlos Campos Leme
Maria Cristina Freitas Silva
CT MARKETING 
Presidente:

Valeska Peres Pinto
CT ECONOMIA 
Presidente:

Antonio Carlos de Moraes

COMISSÕES TÉCNICAS E 
GRUPOS DE TRABALHO

REVISTA DOS 
TRANSPORTES PÚBLICOS 
Editor:  Alexandre Pelegi 
FINANCEIRO ADMINISTRATIVO 
Cassia Maria Terence Guimarães 
Luciana Cardoso 
CONSULTORIA 
Sonia Mendes de Godoy 
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA 
MOBILIDADE URBANA 
Adolfo Mendonça 
PRÊMIO ANTP DE QUALIDADE 
Andreia Lopes Catharina  

EQUIPE ANTP



      

128 ANTP 40 ANOS: SONHAR AINDA É PRECISO

José Biissy 
CT Estudos de Ônibus (1977-87)

Samuel Goltsman 
CT Transporte de Massa (1977-84)

Wellington Aquino Sarmento 
CT Transporte de Massa (1977-84)

José Roberto Generoso 
CT Economia (1979-87)

Frederico Victor Moreira Bussinger
CT Manutenção de Transporte (1979-85)

João Hermes Nogueira
CT Recursos Humanos (1980-85)

Sérgio Cidade de Rezende
CT Recursos Humanos (1980-85)

Elmir Duclerc
CT Transporte Hidroviário Urbano (1980-89) 

Clovis Winklewski França 
CT Transporte Hidroviário Urbano (1980-89)

Daniel Valois Santos
CT Transporte Hidroviário Urbano (1980-89)

Cláudio Gentile 
CT Informática (1988-93)

José Miguel Paulo
CT Informática (1988-93)

Zélia Maria de Oliveira Ferreira 
CT Nacionalização (1984-93)

Douglas de Oliveira 
GT Catálogo de Peças Nacionalizadas (1984-93)

Osias Baptista Neto 
CT Transp. Regiões Metropolitanas (1995-98)

José Heitor do Amaral Gurgel 
CT Integr. e Impacto Ambiental (1995-2000)

Ayrton Camargo e Silva
CT Sistema de Média Capacidade (1992-93)
GT Trólebus (1992-2001)
CT Impacto Ambiental (1994 -2001)

Antonio Sérgio Fernandes 
CT Metroferroviária (1986-87)

Wanderley José Brasil 
CT Metroferroviária (1987-89)

Osmar Luis Guedes 
CT Metroferroviária (1989-91)

José Antonio Espósito 
CT Metroferroviária (1991-96)

Paulo Celso Mano Moreira da Silva 
CT Metroferroviária (1996-2001)

José Maurício C. Leão Ferreira da Silva 
CT Metroferroviária (2001-03)

Décio Tambelli 
CT Metroferroviária (2003-05)

Conrado Grava de Souza 
GT Energia (1986-2003)
GT Gestão de Risco (2007-2009) 

Pedro Amante Carneiro Machado 
Secretário Executivo CT Metroferroviária e 
Coordenador GT de Indicadores (1996-2005) 

Marcos Camelo 
Secretário Exec. CT Metroferroviária (2005-14)

Laurindo Martins Junqueira Filho 
CT Circ. de Carga em Área Urbana (2001-03) 

Alberto Lima Junior 
CT Fretamento (2001-03) e 
CT Integração e Terminais (2003-07) 

Ieda Maria de Oliveira Lima 
CT Qualidade e Produtividade (1993-95)
Coordenadora Nacional do Prêmio ANTP 
de Qualidade (1995-2002)

Denise de Moura Cadete G. Cruz 
Coordenadora Nacional do Prêmio ANTP 
de Qualidade (2003-15)

Maria da Penha Pereira Nobre 
CT Trânsito (1995-2003)

Cristina Maria Baddini Lucas
CT Trânsito (2003-05)

Rudel Espindola Trindade 
CT Trânsito (2005-07)

Ailton Brasiliense Pires 
CT Trânsito (2007-09)

Nazareno Stanislau Affonso 
CT Circulação e Urbanismo (1978-2010)

Valeska Peres Pinto 
CT Circulação e Urbanismo (2010-12)
CT Sistemas Inteligentes de Transporte 
– ITS (2006-16)

Laura Lucia Vieira Ceneviva 
CT Meio Ambiente (2006-10)

Olímpio de Melo Alvares Junior 
CT Meio Ambiente (2006-10)

Sérgio Luiz Bianco 
GT Bicicletas (2000-03)
CT Bicicletas (2003-06)

Bill Prezada 
CT Bicicletas (2006-08)

Reginaldo Paiva 
CT Bicicletas (2008-12)

Carlos Alberto Cabrejos Cedano
Relações Latino americanas e 
Boletim da América Latina

Raul Maurício Cahet Lisboa 
GT Táxi e Secretário Executivo ANTP/MG

Ligia Miranda 
Secretária Executiva ANTP/RS (1995-99)

Ida Marilena Bianchi 
Secretária Executiva ANTP/RS (1999-2007)

Antonio José da Silva
Documentação da ANTP (1995-2003)

Valéria Ferreira de Aguiar 
Secretária Executiva do Fórum Nacional 
de Secretários (2004-16) e
Coordenadora de eventos (2005-16)

EX-PRESIDENTES E SECRETÁRIOS DE COMISSÕES TÉCNICAS E GRUPOS DE TRABALHO



      

COORDENAÇÃO

Valeska Peres Pinto
Ex-Coordenadora Técnica da ANTP
Willian Alberto de Aquino Pereira
Diretor Regional da ANTP/RJ

CONSELHO EDITORIAL

Ailton Brasiliense Pires
Presidente da ANTP
Luiz Carlos Mantovani Nespoli ‘Branco’
Superintendente da ANTP
Plinio Assmann
Ex-Presidente e Membro do Conselho Diretor
Rogério Belda
Ex-Presidente da ANTP
Claudio de Senna Frederico
Vice-Presidente

CAPA, PROJETO GRÁFICO E ARTE

William Torre
Comdesenho Estúdio e Editora

REVISÃO DE TEXTOS

Alvaro Machado
Opera Prima – Tel 55 (11) 2157.3817
www.operaprima.art.br

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA

Estúdio Comdesenho
www.comdesenho.com.br
Caixa Postal 20249
CEP 04035-972 – São Paulo – SP
Tel 55 (11) 5575.3937

ILUSTRAÇÕES

Shutterstock
www.shutterstock.com

PROVAS INTEMEDIÁRIAS 

Gráfica Cillpress
www.cillpress.com.br

IMPRESSÃO E ACABAMENTO

Editora Gráfica Nywgraf
www.nywgraf.com.br
Rua Antonio Pinto Vieira, 322
CEP 02566 – São Paulo – SP
Tel 55 (11) 2238.4200
Impresso no Brasil – Junho de 2017 

Copyright@2017. 
Todos os direitos reservados para

ANTP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS

Rua Marconi, 34 – Conj 21 e 22 – Centro 
CEP 01047-000 – São Paulo – SP

Tel 55 (11) 3371.2299
E mail: atendimento@antp.org.br Portal: www.antp.org.br

ISBN 978-85-87139-56-6 – Comdesenho

FICHA TÉCNICA



a ANTP, nas últimas quatro décadas,
foi protagonista no esforço de buscar,

avaliar e difundir o conhecimento sobre
mobilidade urbana.

este livro é o extrato dos frutos de 
uma organização não-gover na mental 
que se sente responsável por ajudar 
a construir o Brasil que ide a lizamos e foi
especialmente preparado para agradecer
aos que contribuíram, com seu esforço e
dedicação, para os valiosos avanços no 
setor do transporte público, do trânsito e 
da mobilidade urbana.

Hoje sabemos um pouco de onde viemos 
e estamos preocupados com o papel 
e os compromissos assumidos pela ANTP
perante a sociedade civil. 

Muito foi feito, mas há muito ainda a fazer e
a ANTP pode ajudar, de maneira efetiva na
mobilidade urbana, ao propor um amanhã
mais justo para o povo brasileiro e suas
gerações futuras.

com este espírito de cidadania, sobriedade,
equidade e respeito ao  patrimônio público
que o  trabalho da ANTP foi executado e
este livro deve ser lido. 

afinal, SONHAR AINDA É PRECISO 
PARA CONSTRUIR UM PAÍS.
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