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RESUMO 

 

A Região Metropolitana de Fortaleza tem passado por um crescimento 
demográfico significativo, o que consequentemente trouxe um aumento da 
movimentação de pessoas. Hoje, Fortaleza polariza as atividades do Estado e 
estados vizinhos, com zona de influência comercial até a Região Norte. Dentro 
desse contexto, a integração modal do transporte público é fundamental para 
garantir a mobilidade da população de forma eficiente, segura, sustentável e 
econômica. Foram estudadas as possibilidades de integração física entre os 
modais rodoviários, metroviários e novas formas de locomoção para curtas 
distâncias. O sistema metroviário é relativamente novo e ainda está evoluindo 
em uma crescente de aumento de usuários. Junto com o meio rodoviário esse 
crescimento pode ser potencializado e levado a população, trazendo mais 
benefícios a todos, entretanto, existem muitas dificuldades técnicas e 
operacionais para essa integração. O sistema rodoviário está dividido entre a 
cidade de Fortaleza e o atendimento metropolitado a cargo do Estado, sendo 
que os entraves políticos também não são favoráveis para que haja um 
satisfatório avanço nesse campo. A partir de entrevista com os principais 
órgãos envolvidos no transporte e com a população que faz uso desses 
sistemas, foi possível identificar uma insatisfação com o serviço prestado e 
uma ansiedade para a integração e agilidade na mobilidade dentro da caótica 
malha urbana. O trabalho tem como objetivo, trazer uma solução intermediária, 
até que se consiga realizar a integração total dos modais da mesma forma que 
acontece nas grandes metrópoles mundo afora, propondo uma plataforma de 
integração que permita ao usuário tomar a decisão sobre a melhor forma de 
deslocamento até seu destino e ainda dispor de outros serviços em um mesmo 
app para o smartphone, facilitando a mobilidade dos usuários. 
 

Palavras-chave: Integração Modal. Mobilidade. Trânsito. Região Metropolitana 
de Fortaleza. Transporte Público. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The metropolitan region of Fortaleza has been experiencing significant 
demographic growth, which has consequently increased the movement of 
people. Today, Fortaleza polarizes the activit ies of the state and neighboring 
states, with zone of commercial influence to the northern region. Within this 
context, the modal integration of public transport is fundamental to ensure 
population mobility in an efficient, safe, sustainable and economical  manner. 
The possibilities of physical integration between road and subway modes and 
new forms of locomotion for short distances were studied. The subway system 
is relatively new and is still evolving in a growing number of users. Along with 
the road environment this growth can be enhanced and brought to the 
population, bringing more benefits to all, however there are many technical and 
operational difficulties for this integration. The road system is divided between 
the city of Fortaleza and the metropolitan service provided by the state, and 
the political obstacles are not favorable for a satisfactory progress in this field. 
From interviews with the main agencies involved in transportation and the 
population that makes use of these systems, it was possible to identify 
dissatisfaction with the service provided and anxiety for integration and agility 
in mobility within the chaotic urban fabric. The work aims to bring an 
intermediate solution, until it is possible to achieve full integration of the modes 
just as it happens in the major metropolises around the world, proposing an 
integration platform that allows the user to make the decision on the best way 
to travel. to your destination and have other services in one smartphone app, 
making it easy for users to move around. 
 

Keywords: Modal Integration. Mobility. RMF. Traffic. Public Transportation. 
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1 RESUMO EXECUTIVO 

 

A Região Metropolitana de Fortaleza foi e continua sendo um dos 

grandes centros, onde o fluxo de pessoas e veículos é constante. Não é de 

hoje que em Fortaleza a mobilidade urbana e a acessibilidade são problemas 

sérios. A cidade cresceu rapidamente e isso causou um grande aumento das 

densidades formando uma imensa teia de vias especialmente na região 

metropolitana, o que trouxe uma crescente demanda no serviço dos 

transportes coletivos.  

Os serviços de transporte tiveram um avanço técnico científico, 

aperfeiçoando os diferentes modais, investindo em rapidez, conforto e 

eficiência, porém ainda não é o suficiente. A tecnologia avançada garante 

qualidade e exige, ao mesmo tempo, que as cidades se estruturem para que 

os diferentes modais funcionem de forma adequada. Atualmente o sistema é 

mais eficiente, pois são muitas linhas que realizam percursos interbairros, o 

que facilita a conectividade urbana. O sistema de transporte melhorou muito, 

mas está longe de responder às necessidades da população. 

BOWERSOX e CLOSS (2001) citam que os cinco tipos de modais de 

transportes básicos são o rodoviário, o ferroviário, o aquaviário, o dutoviário 

e o aéreo. A importância de cada tipo de transporte para o desenvolvimento 

econômico e para a satisfação das pessoas é pontual e pode ser medido 

através da malha de cobertura, do volume de escoamento do fluxo de 

pessoas, insumos e mercadorias, e pela capacidade de receita que o sistema 

pode gerar. 

Esses modais precisam estar em completa consonância e atender os 

desejos e expectativas das pessoas para facilita suas vidas através da rede 

de transportes oferecida. Em grandes centros, é normal que todos esses 

modais funcionem, uns com mais eficiência, outros com menos, mas é 

preciso que eles estejam em constante aperfeiçoamento, e, sobretudo, se 

utilizem da informação e da modernização dos mesmos. 

Atualmente, o município de Fortaleza polariza as atividades, inclusive 

com os estados vizinhos, o que inclui também a zona comercial até a região 

norte. Nesse contexto, a integração modal do transporte público é 
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fundamental para garantir a mobilidade da população de forma eficiente, 

segura, sustentável e econômica. A partir do estudo sobre esta problemática, 

foram pensadas algumas possibilidades de integração física entre os modais 

rodoviários, metroviários e novas formas de locomoção para curtas 

distâncias. O sistema metroviário é relativamente novo e ainda está evoluindo 

em um crescente aumento no número de usuários. Junto ao meio rodoviário, 

esse crescimento pode ser potencializado e levado à população, trazendo 

mais benefícios a todos, entretanto existem muitas dificuldades técnicas e 

operacionais para essa integração. O sistema rodoviário está dividido entre a 

cidade de Fortaleza, com atendimento urbano e o atendimento metropolitano 

a cargo do Estado, sendo que os entraves políticos também não são 

favoráveis para que haja um satisfatório avanço neste campo. A partir de 

entrevistas com os principais órgãos envolvidos no transporte e com a 

população que faz uso desses sistemas, foi possível identificar uma 

insatisfação com o serviço prestado e uma ansiedade para a integração e 

agilidade na mobilidade dentro da caótica malha urbana. Neste sentido, o 

trabalho tem como objetivo, trazer uma solução intermediária, até que se 

consiga realizar a integração total dos modais, da mesma forma que 

acontece nas grandes metrópoles mundo afora, propondo uma plataforma de 

integração que permita ao usuário tomar a decisão sobre a melhor forma de 

deslocamento até seu destino e, ainda, de dispor de outros serviços em um 

mesmo app para o smartphone, facilitando a mobilidade dos usuários e 

criando uma teia de mobilidade maior e mais eficaz.  

Os objetivos específicos do estudo são: analisar a proposta de solução que 

se daria por meio de uma plataforma digital de planejamento e roteirização de 

serviços de transporte, aproveitando-se da larga base de mobiles existentes 

e assim viabilizar a utilização do aplicativo em celulares, bem como refletir 

sobre os benefícios deste aplicativo para a melhor satisfação das pessoas 

que se utilizam desse método de mobilidade. A Plataforma Digital voltada 

para tal fim foi batizada de MoveFor, a qual permitirá que os usuários tenham 

acesso à sugestões dos meios de transportes ideais para o deslocamento 

solicitado e que apresentará a rota, o custo e o tempo de deslocamento ideal 

e alguns dos diversos serviços disponíveis ao longo do trajeto. Através do 

MoveFor, a integração entre os modais ônibus, van, bicicleta, metrô, VLT e 
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taxi seria total, e a cobrança da viagem se daria de acordo com a logística da 

viagem escolhida pelo usuário.  

O presente estudo está dividido em capítulos, sendo que o segundo trata das 

bases conceituais, onde estão exemplificadas as questões referentes à 

mobilidade urbana, no que tange às oportunidades e desafios do segmento, 

aos impactos da inovação nos modelos de negócios especificamente no setor 

de tranportes, à integração intermodal no contexto global e também ao 

estudo de viabilidade econômica e técnica de projetos. 

O terceiro capítulo traz a metodologia da pesquisa.  

O quarto capítulo versa sobre a questão do levantamento e análise de 

informações, mais especificamente no assunto relacionado ao benchmarking 

e realidades organizacionais. No capítulo também procurou-se fazer uma 

análise do setor de forma mais específica, utilizando-se de interlocuções com 

os principais stakeholders sobre o transporte de passageiros na RMF, 

abordando os impactos da intermobilidade no seu desempenho.  

No quinto capítulo é apresentada a proposta de solução, sendo 

primeiramente exemplificado a construção do modelo intermodal  integrado. 

Logo em seguida, é realizada a análise de viabilidade do modelo e, por fim, o 

plano de implementação do projeto.  

No capítulo final, sexto, transcorre-se sobre as conclusões e recomendações 

a partir do estudo. 
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2 BASES CONCEITUAIS 

 
A mobilidade urbana que integra os diversos meios de transporte é uma 

disciplina estudada e aplicada há pouco tempo pela sociedade 

contemporânea. Atualmente esta disciplina está diretamente influenciada pela 

era digital. Uma vez que os negócios e serviços vêm incrementando 

rapidamente a necessidade de eficiência e agilidade, o deslocamento origem-

destino da população também segue essa demanda. 

A facilidade de deslocamento oferecida à população pela cidade 

permite seu acesso de forma consistente e está baseado no equilíbrio entre 

dois fatores: redução de tempo de deslocamento e custo de deslocamento.  

A melhoria da mobilidade urbana é um desafio constante para o Brasil 

e demais países do globo. Entretanto, no País, existe uma questão mais 

preocupante: a individualização do transporte decorrente da falta de 

infraestrutura adequada e da baixa qualidade dos meios de transporte público 

e, por outro lado, incentivo do governo a aquisição de carros e motos. 

A falta de integração entre os modais de transporte disponíveis 

acarreta um custo incremental de valor e tempo que, muitas vezes, não está 

ao alcance da capacidade de pagamento dos usuários. Isso influencia a 

dinâmica da economia e toda a cadeia produtiva. 

 

2.1 Mobilidade urbana: oportunidades e desafios 

 

A discussão sobre a mobilidade urbana exige inicialmente um estudo 

histórico sobre o transporte no mundo, portanto, como tudo iniciou e sua 

evolução no tempo até os dias atuais. 

O primeiro registro de transporte urbano que se tem notícia, segundo 

Galhardi, Pacini e Neves (2007), remonta ao século XVII, mais precisamente 

ao ano de 1662, e foi criado por um dos grandes pensadores da época, 

Blaise Pascal, que se destacou por produzir trabalhos que se tornaram 

clássicos, tanto no campo da Matemática, como da Física e da Filosofia. 

Pascal percebeu a necessidade que as pessoas mais pobres tinham de 

se locomover internamente na cidade de Paris, que na época já possuía 
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grandes dimensões, pois as pessoas mais abastadas já possuíam meios 

próprios de transporte. Na data de 18 de março de 1662, Pascal criou a 

primeira linha de transporte urbano, ligando Porte Saint-Antoine e o 

Luxembourg, já com itinerários fixos, horários regulares, capacidade de 

transporte dos passageiros definida e tarifa fixada, esta fixada inicialmente 

em cinco sols, moeda da época. Essas são as características que até hoje 

definem o transporte urbano (GALHARDI; PACINI; NEVES, 2007).  

A segunda rota delimitada por Pascal, que ia da Rue Saint-Antoine até 

a Rue Saint-Honoré, foi inaugurada em 11 de abril de 1662. A terceira rota, 

inaugurada em 22 de maio de 1662, ia de Rue Montmartre até o Luxembourg, 

ao todo eram sete veículos que atendiam todas as rotas(GALHARDI; PACINI; 

NEVES, 2007). 

Como era de se esperar, com o sucesso do novo serviço ofertado, em 

pouco tempo o grande problema que até hoje marca o transporte público veio 

à tona, a lotação dos veículos. Os veículos utilizados eram carruagens, 

apelidadas pelo povo de Carrosse à Cinq Sols, (carroça a cinco sols, moeda 

da época) devido ao valor da tarifa cobrada. 

Em 19 de agosto de 1662, com a saúde debilitada, Pascal veio a 

falecer e poucos anos depois sua empresa veio à falência, revelando motivos 

que até hoje levam as empresas de transporte a falir: má administração, 

custos elevados e problemas com tarifas (GALHARDI; PACINI; NEVES, 

2007). 

Com a falência da empresa de Pascal, passou-se um longo tempo até 

que surgisse uma nova modalidade de transporte urbano, o que só aconteceu 

por volta do século XVII, mais precisamente no ano de 1826, também na 

França. 

Conforme Galhardi, Pacini e Neves (2007), tudo iniciou com Stanislas 

Baudry, um antigo coronel da era napoleônica, que, após sua aposentadoria, 

se estabeleceu na cidade de Nantes e investiu seus recursos em um moinho, 

situado a certa distância do centro da cidade. Este moinho era movido a 

vapor e Baudry observou que a água quente resultante da operação da 

caldeira era desperdiçada, portanto, resolveu utilizar este recurso. Para tanto, 
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abriu uma casa de banhos. Como a casa de banhos era distante do centro da 

cidade, quase não recebia clientes.  

Na mesma época, outro empresário, Etienne Bureau, sentia as mesmas 

dificuldades de acesso das pessoas aos seus negócios, devido as distâncias. 

Neste caso específico, seus funcionários, pois os mesmos tinham que se 

deslocar dos escritórios, que ficavam no centro da cidade, até os depósitos, 

em Salorges, onde também ficava a alfândega. A fim de solucionar este 

problema, Etienne Bureau resolveu criar um sistema de transporte utilizando 

carruagens exclusivas para seus empregados e obteve muito sucesso neste 

seu projeto  (GALHARDI; PACINI; NEVES, 2007). 

Sabendo do sucesso de Bureau, Baudry resolveu aplicar esta 

experiência em seu pequeno negócio e colocou diligências à disposição de 

seus supostos clientes, partindo da centro de Nates, na praça Port-aux-Vins, 

atual praça du Commerce  (GALHARDI; PACINI; NEVES, 2007).  

Baudry observou que as pessoas não utilizavam o transporte para ir 

para sua casa de banho, mas somente para se deslocar, portando resolveu 

fechar a casa de banhos e investir na criação de sua empresa de transporte 

público. 

Por ironia do destino, suas carruagens tinham como ponto inicial, a loja 

de um chapeleiro chamado Omnes, e este, culto e letrado, segundo Galhardi, 

Pacini e Neves (2007, p.24) “Resolveu criar um ‘slogan’ para o seu negócio, 

fazendo um trocadilho com seu próprio nome. Colocou em frente a sua loja 

uma divisa com a inscrição em latim: Omnes Omnibus.” Esta expressão 

significava “todos para todos”, mas como o som era muito parecido com o 

francês, acabou ficando “tudo para todos”. 

Devido a esta frase, o público das diligências associou o nome que 

estava na placa do chapeleiro aos veículos, que a partir de então passaram a 

ser chamados de omnibus, os ônibus. “Era o ano de 1826, que passou a ser 

considerado o ano inicial do transporte público moderno, o qual nunca mais 

sofreria interrupções” (GALHARDI; PACINI; NEVES, 2007, p.25).   

Devido ao sucesso, o modelo de transporte na França logo foi copiado 

por outros países e o primeiro deles foi a Inglaterra, através do empresário 
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Georges Shillibeer, no ano de 1829. Shillibeer conheceu esta modalidade de 

transporte quando trabalhava em Paris, em uma fábrica de carruagens para 

Jacques Lafitte. Seu sucesso foi garantido nos primeiros anos, porém nos 

seguintes enfrentou dificuldades, porém até os dias de hoje é reconhecido 

neste país como o pioneiro nesse sistema de serviços (GALHARDI; PACINI; 

NEVES, 2007). 

O sucesso do transporte urbano na Inglaterra foi tanto que, anos 

depois da experiência de Shillibeer, o serviço de ônibus se espalharia 

rapidamente por diversos países do mundo. Ficou claro que sem este 

serviço, a vida nas cidades já não seria possível, devido ao seu crescimento 

cada vez mais rápido, sendo esta modalidade de serviço de transporte parte 

integrante e indissociável da vida urbana moderna.  

Um fato interessante relatado por Galhardi, Pacini e Neves (2007), foi o 

ocorrido com os norte-americanos, pois, devido aos constantes calotes 

sofridos nos bondes, aonde os passageiros diziam aos condutores que já 

haviam pago as passagens, e estes muitas vezes se confundiam, uma vez 

que era impossível ter este controle. Em 1905, foi criado o sistema Paye-Pay 

As Your Enter, que traduzindo significa “pague na entrada”. Com esta nova 

modalidade de cobrança o acesso aos veículos tornou-se lento, fato que 

ocorre até hoje. Atualmente, este é um problema de fácil solução devido à 

crescente utilização da bilhetagem eletrônica, o que leva a crer ao fim da 

utilização do papel moeda nos ônibus, o que melhoraria o fluxo de acesso 

dos passageiros nos veículos e traria maior segurança aos usuários. 

O transporte evoluiu durante o tempo, tendo passado de veículos 

movidos a força animal, para motores a vapor, depois a diesel e eletricidade 

e até mesmo híbridos, com motores a combustão interna e elétricos, fato este 

desconhecido pela maioria das pessoas da atualidade, pois muitos acreditam 

que motores híbridos são invenções recentes devido à preocupação com o 

meio ambiente.  

Como no início do século XX os motores a combustão interna eram 

ineficientes e algumas empresas de ônibus adotaram a tração híbrida em 

muitos modelos até os anos 20, quando os motores a combustão interna 

evoluíram ao ponto de transmitir plena confiabilidade. A tração com a 



24 

utilização da tecnologia elétrica não evoluiu devido à baixa autonomia que 

proporcionavam na época, sendo abandonada de vez pelos fabricantes no 

início do século XX e sendo retomada somente nas últimas décadascom a 

descoberta de novas tecnologias que permitem o aumento da autonomia 

desta forma de energia (GALHARDI; PACINI; NEVES, 2007). 

O transporte urbano no Brasil teve início com a vinda da Família Real 

ao Brasil, fugida da Europa com medo de Napoleão Bonaparte, o marco para 

o crescimento do país. Com a vinda da Corte, muitos rituais e atos 

administrativos, até então desconhecidos pela população local, passaram a 

ser praticados à força ou de livre vontade, uma dessas cerimônias integrante 

dos protocolos da Corte, “[...] era a do “beija-mão”, na qual os súditos iam até 

o monarca para beijar sua mão, exibindo dessa forma submissão e apreço 

pelo rei” (GALHARDI; PACINI; NEVES, 2007, p.86).  

Ocorre que na maioria das vezes o Rei D. João, acompanhado da 

Corte, se deslocava para a fazenda real de Santa Cruz, fazenda tomada dos 

Jesuítas quando da expulsão destes do Brasil, em fins do século XVIII. Como 

a fazenda ficava a cerca de 50 km de distância do centro do Rio de Janeiro, a 

dificuldade enfrentada pelos súditos era grande, principalmente para os que 

não dispunham de meios de locomoção (GALHARDI; PACINI; NEVES, 2007). 

Diante desta dificuldade, um dos empregados da Corte, Sebastião 

Fábregas Surigué, conseguiu junto ao Príncipe-Regente a concessão para 

exploração de um serviço de carruagens para transportar as pessoas do 

centro do Rio de Janeiro até fazenda Santa Cruz, para que pudessem 

participar da cerimônia do “beija-mão”. Por esta razão, em 18 de agosto de 

1817, D. João assinou o Decreto Real regulando o serviço. Este decreto é 

considerado a certidão de nascimento do transporte coletivo no Brasil.  

Nesse deslocamento, as charretes eram puxadas por quatro animais e 

partiam as 4 horas da madrugada e chegavam a fazenda as 9:30 da manhã, 

retornando as 17:30h para chegar na cidade as 22:30h. As charretes tinham 

lugares numerados e a passagem custava 8$ (oito reis). Em primeiro de 

outubro de 1818 foi outorgada uma concessão a José de Mello para explorar 

a mesma modalidade de serviço. Esse tipo de transporte por charretes durou 

até 1844 (GALHARDI; PACINI; NEVES, 2007). 
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Conforme Galhardi, Pacini e Neves (2007), a abertura dos Portos às 

Nações Amigas empreendida por D. João VI em 1808, permitiu que os 

cidadãos brasileiros tivessem acesso às novidades do exterior. 

Os ônibus hipomóveis, ou seja, ônibus puxados por cavalos, que na 

França já circulavam desde 1826, só foi novidade em Londres somente em 

1829 e só foi importado para o Brasil antes em 1837, através de um 

empreendedor que vislumbrou a possibilidade de lucrar com este novo meio 

de transporte, seu nome era João Lecocq. O veículo importado por Lecocq 

era grande, tinha dois pavimentos e quatro rodas, sendo pintado na cor 

vermelha. Inicialmente, foram realizadas viagens entre Russio (Praça 

Tiradentes) e a Praia de Botafogo. 

Em 11 de outubro de 1837 foi criada a empresa Companhia de 

Omnibus, já por iniciativa de outros empreendedores, Sr. Oliveira Coutinho e 

o desembargador Aureliano de Souza. As viagens iniciais principiaram em 

julho de 1838, contando com quatro carros de dois pavimentos. O transporte 

com a utilização com este tipo de veículo durou mais duas décadas, até a 

década de 1860, quando o bonde dominou este tipo de transporte urbano. 

A partir desta data o transporte urbano no Brasil seguiu a evolução dos 

veículos do restante do mundo, utilizando inicialmente o bonde puxado a 

animais, depois com a utilização do vapor, energia elétrica e motores de 

combustão interna e, por fim, a substituição definitiva dos bondes pelos 

ônibus (GALHARDI; PACINI; NEVES, 2007). 

Não se pode falar em mobilidade urbana sem antes falar sobre um 

veículo de grande importância para a integração entre os modais nos dias 

atuais, a bicicleta. Inventada há mais de 200 anos atrás, a primeira bicicleta 

que se tem notícia data de 1817, sendo o seu inventor o alemão Karl Von 

Drais. As primeiras bicicletas eram muito rudimentares, funcionando apenas 

com o impulso dos pés e evoluindo durante o passar dos tempos até chegar 

aos modelos atuais, dos mais simples e baratos, aos mais sofisticados e 

caros, utilizadas tanto no transporte como na prática de esportes (HANCOCK, 

2017). 

A história mostra através do tempo a busca do ser humano em se 
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deslocar com eficiência, conforto e segurança, buscando sempre inovar 

através da utilização de animais e máquinas cada vez mais modernas. Com a 

formação das cidades, a mobilidade urbana se fez cada vez mais importante.  

A mobilidade urbana como definido por Vasconcelos (2005 apud 

LOMBARDO, 2010, p.31-32): 

 

[...] é um atributo das cidades inerente a facilidade de 
deslocamentos de pessoas no espaço urbano, deslocamentos estes 
realizados mediante vias e toda infraestrutura disponível, 
promovendo a integração entre o deslocamento de pessoas e bens 
com a cidade. 

 

Não se pode deixar de levar em consideração que a mobilidade urbana 

deve estar atrelada à sustentabilidade ambiental, pois os sistemas de 

transporte interferem diretamente na poluição, tanto sonora como ambiental, 

além de utilizar combustíveis fósseis não renováveis. Outros fatores podem 

ser destacados, como a geração de acidentes de trânsito e o transtorno 

gerado pelos congestionamentos, que dificultam a circulação urbana.  

Ações como trabalho, lazer, estudo e outras atividades dos usuários, 

são os principais motivadores do objetivo do transporte coletivo para o 

deslocamento urbano. Desta forma, o seu planejamento deve ser plenamente 

acessível e o seu modelo deve adotar políticas de acessibilidade, 

investimentos em espaços urbanos e em equipamentos voltados ao serviço 

de transporte público.  

Os objetivos da mobilidade urbana segundo Lombardo(2010), devem 

levar em consideração também as práticas de: articular a gestão do uso do 

solo e da mobilidade urbana; diminuir os custos ambientais e 

socioeconômicos da mobilidade urbana; assegurar que os modos de 

transporte urbanos sejam complementares e combinados e evitar a existência 

de locais com falta de oferta de serviços e locais com excesso de oferta 

Como demonstrado através da história do transporte no mundo, a mobilidade 

urbana foi e sempre será um dos principais problemas enfrentados pelos 

gestores públicos, uma vez que aspectos como melhoria contínua na 

prestação dos serviços, fluidez do sistema, segurança e confiabilidade são 

desafios enfrentados constantemente. 
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A problemática do transporte público no Brasil não é diferente e os 

governos vêm adotando diversas tecnologias em busca da solução destas 

problemáticas, tais como: prioridade ao transporte público em detrimento do 

individual, canaletas exclusivas, terminais de integração, integração 

temporal, bilhetagem eletrônica, dentre outras. 

Segundo Lombardo (2010), a priorização do transporte coletivo reduz 

as distâncias a percorrer, o tempo de viagens, os custos operacionais, as 

necessidades de deslocamento, consumo energético e o impacto ambiental, 

são fatores que qualificam a circulação e os sistemas de transporte urbano, 

buscando proporcionar um melhor deslocamento nas cidades. Desta forma, 

atendendo às distintas necessidades da população, tudo isso deve estar 

alinhado à capacitação de uma malha viária ajustável, tecnologias veiculares, 

sistemas operacionais de tráfego e dos equipamentos de apoio, além da 

implantação de centros ou terminais de transbordo de passageiros são 

estruturais para atingir o objetivo de melhorar a mobilidade urbana. 

As grandes cidades enfrentam problemas de pressão por um sistema 

de transporte mais eficiente e, devido aos constantes aumentos de demanda, 

há tanto um gargalo na oferta de meios eficientes de transportes. Neste 

sentido, a busca por novos modais mais baratos, seguros e práticos parece 

ser a solução para tal problemática.  

Em relação à mobilidade urbana, segundo matéria publicada por 

Movimento (2018) no site G1, há sete cidades no mundo que são modelos: 

Copenhague, na Dinamarca; Berlim, na Alemanha; Hong Kong, no Japão; 

Amsterdã, na Holanda; Zurique, na Suíça; Londres e Cambridge, no Reino 

Unido. 

Copenhague é uma cidade reconhecidamente famosa por valorizar a 

bicicleta como modal, pois 50% da população se deslocam utilizando este 

meio de transporte e 63% dos membros do parlamento também. A cidade 

utiliza outras ferramentas para melhorar o deslocamento, como o sistema de 

sinais de tráfego inteligentes, que identificam a aproximação de veículos na 

rodovia, sejam bicicletas, carros ou ônibus. Nesta ferramenta, o sinal 

identifica se há um grande número de ciclistas se aproximando do 

cruzamento, desta forma permanece aberto por um tempo maior para permitir 
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que todos cruzem a rodovia, organizando melhor o fluxo. 

A cidade de Berlim tem como uma das principais características a 

diversidade de modais disponíveis de fácil acesso. Os trens, ônibus, carros e 

bicicletas circulam em total harmonia. A população belinense tem preferência 

pelo deslocamento a pé ou por bicicleta, portanto as políticas públicas de 

transporte da cidade vêm concentrando importantes investimentos em vias 

para bicicletas e pedestres, sendo que a quantidade de ciclistas no período 

de 2004 a 2012 aumentou mais de 40%. Em média, os moradores de Berlim 

andam ou pedalam em 40% de suas viagens. 

Outra importante inciativa de Berlim para o transporte é o investimento 

em carros elétricos. Desde 2012 a cidade investe nesta tecnologia e já conta 

com 7,9 mil veículos e mais de 500 estações de carga de energia espalhadas 

pela cidade (POR EM MOVIMENTO, 2018). 

Hong Kong conta com um sistema de transporte público considerado 

como o mais bem organizado e eficiente do continente, com mais de 12,6 

milhões de viagens feitas em transporte público. O que faz o modelo ser tão 

eficiente é o Mass Transit Railway (MTR), um sistema de linhas de trens 

super rápido que serve às áreas urbanizadas de Hong Kong e as suas 

localidades próximas. Este sistema tem aproximadamente 218,2 quilômetros 

de extensão e é servido por 159 estações. O sistema é tão eficiente que 

estimativas apontam que o tempo estimado dos trajetos é atingido em 99% 

dos casos (POR EM MOVIMENTO, 2018). 

Amsterdã, na Holanda, também prioriza os pedestres e ciclistas no seu 

modelo de mobilidade urbana, e 58% dos moradores priorizam este modal de 

transporte para se locomover. Estima-se que haja 880 mil bicicletas para 800 

mil habitantes, ou seja, mais bicicletas que habitantes. 

O transporte público de Amsterdã conta com diferentes modais de 

transporte, tais como trem, metrô, bondes elétricos, ônibus urbanos e 

regionais, barcos do tipo ferries, que comportam também ciclistas, centrais 

de taxis e os comboios de alta velocidade, os Thalys, consórcio de ferrovias 

entre França, Bélgica e Holanda que tem rotas entre Paris, Bruxelas e 

Amsterdã (POR EM MOVIMENTO, 2018). 
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Zurique, na Suíça, conta com um eficiente sistema de transporte 

público que dispensa o uso de carros particulares, pois a cidade pode ser 

facilmente percorrida a pé e dispõe de dois modais de transporte muito 

utilizado pela população, os ônibus e os trens urbanos denominados trams, 

uma espécie de bonde sobre trilhos. A eficiência da mobilidade em Zurique é 

marcada pela existência de pelo menos um ponto de ônibus ou trams a cada 

300 metros e pela disposição de um amplo sistema de bilhetagem. Esse 

sistema de bilhetagem permite ao passageiro comprar passes diários para 

determinados trechos ou bilhetes com viagens ilimitadas durante 24 horas em 

determinadas áreas. Para melhorar ainda mais a sustentabilidade do sistema, 

a cidade está investindo em ciclovias e trocando ônibus a diesel por ônibus 

elétricos (POR EM MOVIMENTO, 2018). 

Londres, no Reino Unido, é reconhecida como pioneira mundial em 

mobilidade, pois implantou o primeiro túnel submarino, o primeiro aeroporto 

internacional e a primeira rede metroviária subterrânea do mundo, a London 

Underground. Atualmente, o sistema de transporte de Londres integra todos 

os modais de transporte, como ônibus, trem, metrô, bicicletas e táxis. Uma 

outra inovação implantada foi o sistema de bilhetagem, conhecida como 

Oyster Card, que permite aos moradores o acesso à diferentes tipos de 

transporte com apenas um cartão, como ônibus, trens, metrô e os barcos que 

sobem e descem o rio Tâmisa. A cidade lançou, em 2010, o sistema de bikes 

públicas para aluguel e já conta atualmente com 6 mil bicicletas. Com o 

objetivo de incentivar o transporte público e reduzir as emissões de carbono 

pelos veículos, Londres instituiu o pedágio de congestionamento, que 

restringe a circulação de veículos pelo centro da cidade (POR EM 

MOVIMENTO, 2018). 

Por fim, a cidade de Cambridge, também no Reino Unido, se destacou 

como modelo de mobilidade urbana após a implantação do sistema de 

transporte coletivo conhecido como Bus High Level fo Service (BHLS) que 

significa “Ônibus com Alto Nível de Serviço, também conhecido como The 

Bushway. Em 2011, esses veículos foram instalados no percurso de uma 

antiga ferrovia desativada e este tipo de veículo se diferencia dos ônibus 

comuns por serem mais velozes e seguros (POR EM MOVIMENTO, 2018).  
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Os veículos são guiados por rodas de aproximação nas faixas 

exclusivas, conhecidas por “guided bushway”, que permite que trafeguem em 

velocidades com segurança e foi construído de forma que os ciclistas possam 

utilizar ciclovias laterais ao seu trajeto. Nas principais estações há locais 

para estacionar bicicletas e veículos, permitindo a quem quiser deixar seu 

veículo e completar a viagem utilizando o BHLS. As estações são dotadas de 

piso elevado e nivelado à plataforma de embarque, e em horários de pico, a 

frequência de um ônibus para outro chega a 5 minutos (POR EM 

MOVIMENTO, 2018). 

Diante do que foi exposto, em relação as sete cidades que se destacam 

na mobilidade urbana, percebe-se que a maioria delas utiliza a bicicleta como 

parte importante na integração com os outros modais. 

 

2.2 Impactos da inovação nos modelos de negócios no setor de 

transporte  

 

A palavra inovação é derivada do latim, cujo termo novus, ou novo, é 

alternativamente definido segundo Tornatzky e Fleischer (1990, p.10) como 

“a introdução de algo novo” ou de “uma nova ideia, método ou produto.” 

Desse modo, inovar pode ser entendido como a geração de uma nova ideia 

ou a criação de algo novo (produto, processo ou serviço). 

Carpintéro (2000) afirma que, principalmente em períodos de grandes 

mudanças tecnológicas, propostas de alteração nas estruturas 

organizacionais e nas técnicas gerenciais surgem, em geral, apresentadas 

como revoluções administrativas frente às formas anteriores ou tradicionais 

de gestão. O transporte público, por questões de sobrevivência, quase 

sempre, tem o desafio de criar novos processos para qualificar os serviços já 

existentes ou adaptá-los à novas tecnologias.  

A inovação ocorre por meio de alterações e/ou melhoramentos nas 

tecnologias, ou seja, a tecnologia é o instrumento pelo qual a inovação 

acontece. De forma simples, pode-se inovar a partir de combinações dos 

recursos existentes (pessoas, equipamentos, processos) e o resultado dessa 

combinação ou inovação é a geração de novos produtos, processos e 
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serviços disponíveis para o mercado (PORTER, 1991; BALBINOT, 1996). 

A adoção da inovação aparece como um meio de adaptação ao 

ambiente, com o objetivo de sustentar ou aumentar sua competitividade. 

Nesse sentido, algumas medidas da inovatividade organizacional encontram-

se baseadas no número de inovações adotadas em relação a um pool de 

inovações disponível, em um dado período de tempo, ou seja, estabelecem 

um perfil baseado no estado da arte (DAMANPOUR; GOPALAKRISHNAN, 

2001). 

Segundo Rezende e Frey (2005), as inovações tecnológicas permitem 

uma maior integração dos projetos em execução nos municípios e vêm sendo 

implantadas em diferentes serviços públicos. O transporte de passageiros 

vem inovando durante desde a sua concepção, quando surgiu a necessidade 

de deslocar grande quantidade de pessoas para determinados centros 

urbanos geradores de empregos, o que levou à adaptação de carrocerias de 

caminhões para esse fim. 

A busca por maior eficiência leva à uma inovação contínua. No caso do 

transporte coletivo de passageiros, a criação do ônibus como conhecemos 

hoje, cheio de tecnologia embarcada, tornam esse modal cada vez mais 

seguro, econômico e confortável. Esse exemplo atesta que o recurso de 

tecnologia leva à eficácia operacional fazendo com que as empresas 

melhorem a qualidade de seus produtos e serviços, nos quais a inovação é a 

chave da produtividade (GALLAUGHER, 2007). 

Rocha Neto (1996) diz que, levando em consideração a definição de 

inovação como o ingresso de novidades de produtos e serviços no mercado, 

seu aproveitamento econômico é precursor de invenções, conhecimentos, 

práticas organizacionais, técnicas e processos levam à uma melhor 

eficiência.  

A inovação passou a ser vista como um processo que ocorre em 

diversas fases a partir da identificação de algum problema específico que 

passa, necessariamente, por estágios como a sistematização das 

dificuldades existentes, a percepção de uma prática inovadora e os 

processos políticos. Para o sucesso desse processo, cada uma dessas 
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etapas envolvem a aceitação da inovação por parte dos diversos agentes 

envolvidos (LOUNSBURY; CRUMLEY, 2007).  

Ainda segundo Lounsbury e Crumley (2007), numa abordagem menos 

objetivista argumenta-se que a criação da inovação consiste num processo 

recíproco que contém múltiplas fases. São elas: a emergência da atividade 

anômala, a problematização de práticas existentes, o reconhecimento social 

de uma inovação, os processos políticos que podem envolver a resistência 

por encarregados, assim como a teorização e a legitimação de uma prática 

nova. 

As Tecnologias da Informação e de Comunicação (TIC) estão 

intrínsecas nas atividades das empresas, criando e alterando paradigmas e, 

consequentemente, a maneira como os negócios são concebidos, dirigidos e 

operados, o que provoca a utilização mais eficaz da informação. Nesse 

contexto, são alteradas as relações dentro da organização e, principalmente, 

entre as empresas, o governo e a sociedade (REINHARD, 1996).  

Nas rotinas de planejamento, controle de recursos e monitoramento 

existe o fornecimento de sistemas de informação, demandando o 

fornecimento de tecnologias embarcadas de captura de dados e de 

bilhetagem eletrônica (CITTATI, 2015). Também estão presentes nessas 

rotinas os provedores de publicidade embarcada, que não se caracterizam 

como negócio principal das empresas, mas receita acessória (MORAES, 

2013; CITTATI, 2015). 

Neste sentido, cabe abordar a relevância da bilhetagem eletrônica para 

o transporte público, uma vez que esta se consolida como um conceito 

utilizado mundialmente nos transportes públicos, consistindo basicamente na 

aquisição de créditos de viagens antecipadamente, que são gravados em 

dispositivos especiais, principalmente em cartões (MARTINELLI; AROUCHA, 

2012). Segundo a Martinelli e Aroucha (2012), mais do que permitir 

aperfeiçoamento do planejamento da oferta, a bilhetagem eletrônica foi 

decisiva na contenção da evasão da receita e no consequente aumento da 

arrecadação.  

Os sistemas automatizados de arrecadação de tarifa têm por objetivos 
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acompanhar a operação dos serviços de transporte de forma abrangente, 

reduzir as fraudes e o uso inadequado de descontos e gratuidades, bem 

como de aprimorar o dimensionamento dos serviços (ANTP/BNDES, 2007). 

Lubeck et al. (2012, p.26) enfatizam: 

 

[...] as transformações ocorridas no ambiente de transporte coletivo 
urbano e as ineficiências operacionais causaram a necessidade de 
soluções que reduzissem as ineficiências e ineficácias dos sistemas 
tradicionais. As tecnologias de informação passaram a possibilitar, 
na gestão das informações, a diminuição das falhas e monitorar a 
efetividade operacional, em especial, o controle do pagamento de 
passagens e o uso dos vales-transportes essenciais para as 
empresas transportadoras. Até recentemente, tais controles eram 
efetuados praticamente por controles humanos, abrindo a 
possibilidade de falhas que resultavam em informações imprecisas e 
por consequência de difícil aplicação para diagnosticar os reais 
problemas a serem solucionados. 

 

O gerenciamento de informações, através da bilhetagem eletrônica, 

assumiu importância no setor de transporte coletivo municipal e 

intermunicipal de passageiros, como forma de qualificar os serviços 

oferecidos à população e ganhar competitividade frente às exigências de 

qualidade do poder concedente. Igualmente, esse gerenciamento também 

passou a ser uma forma de identificar e adequar as estruturas das empresas 

às novas demandas de transporte de passageiros (SOUZA JÚNIOR, 2006; 

LUBECK; LADEIRA; COSTA, 2008). 

Molina (2017, p.41) aduz que: 

 

No âmbito da mobilidade urbana, tem sido historicamente 
implantada uma série de inovações tecnológicas no que tange a 
tecnologias de informação que suportam os processos de gestão do 
fluxo de pessoas nas cidades, que converge com o conceito de 
Sistemas Inteligentes de Transporte, ou Intelligent Transportation 
Systems (ITS). [...]. 

 

A introdução dos Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS, sigla em 

inglês) no Brasil se deu a partir da introdução de sistemas de bilhetagem 

eletrônica e adoção de sistemas de monitoramento de frota (DANTAS et al., 

2012). 

No Brasil, o termo ITS tem forte apelo a tecnologias de informação 

aplicadas ao transporte público, como demonstra a formação da Comissão 
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Técnica de ITS, em 2006, pela Associação Nacional de Transportes Públicos 

(ANTP), e o lançamento do Caderno Técnico de Sistemas Inteligentes de 

Transportes pela mesma organização (NÉSPOLI, 2012). 

O Banco Mundial define ITS como a aplicação de tecnologia da 

informação na área de transporte. Isso é materializado pela aplicação de 

computadores, sensores e tecnologias de comunicação à coleta, 

organização, análise, uso e compartilhamento de informações sobre 

transporte, desde a construção de um sistema de transporte até sua 

operação, para a gestão que busque eficiência, economia efetiva e 

acessibilidade do transporte (YOKOTA, 2004). 

O ITS já era definido por Gerland(1993), como um conjunto modular de 

tecnologia, voltado para a melhoria na condução de frotas, gestão 

operacional e oferta de informações a passageiros de ônibus. 

A evolução do ITS pode ser dividida em quatro gerações segundo 

(QURESHI; ABDULLAH, 2013):  

- Primeira geração: até 2000, foi baseada na evolução em 

infraestrutura; 

- Segunda geração: até 2003, deu-se sobre a troca de informações e 

tecnologias da comunicação;  

- Terceira geração: até 2005, alcançou o nível sistêmico de 

apresentação de informações para operação e gestão remota do 

transporte;  

- Quarta geração: geração atual, também chamada de ITS 4.0, trata a 

integração de dispositivos pessoais móveis, veículos, infraestrutura 

de informação e redes para operações do sistema, bem como as 

soluções de mobilidade pessoais no que tange ao contexto de cada 

indivíduo. 

Desse modo, Souza, Cruz e Richter (2014) apontam o sensoriamento 

do tráfego, a oferta de informações aos cidadãos sobre o sistema de 

transporte e a uniformidade dos dados e informações, tanto no nível de 

tratamento como de visualização como tendências para aplicação de ITS no 
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país. 

De uma forma clara, Molina (2017) explica ser razoável, então, que tal 

suporte tecnológico se aplique às cidades, no problemático atendimento às 

necessidades de suas populações crescentes. Isso ocorre, geralmente, por 

meio do sensoriamento de diferentes variáveis urbanas, processamento por 

sistemas específicos e externalização à agentes que possam assim tomar 

alguma ação, em centrais de controle. 

A soma desses fatores e do mapeamento de processos no negócio de 

ônibus viabiliza a análise de que pontos de inovação se apresentam na 

cadeia de mobilidade urbana coletiva sobre pneus para a inserção de 

ferramentas de tecnologia de informação. Tais ferramentas podem analisar 

dados de impactos e benefícios ambientais da operação de forma alinhada à 

gestão de frota e à própria gestão do transporte público pelos órgãos 

governamentais (MOLINA, 2017). 

Os sistemas automatizados de arrecadação de tarifa têm por objetivos 

acompanhar a operação dos serviços de transporte de forma abrangente, 

reduzir as fraudes e o uso inadequado de descontos e gratuidades, além o de 

aprimorar o dimensionamento dos serviços (ANTP/BNDES, 2007). 

A implantação de transporte sustentável nas cidades passa pela 

aplicação de tecnologias no acompanhamento em tempo real da efetividade 

de ações tomadas, sendo que as inovações tecnológicas têm potencial de 

criar tais sistemas de transporte sustentáveis (SINHA, 2003). 

Moralles (2012), defende que a escolha de infraestrutura de transporte 

e gastos em inovação tecnológica, como variáveis explicativas, é calcada no 

fato destas figurarem entre os principais entraves para o crescimento 

econômico e desenvolvimento social das economias emergentes. 

No que tange à tecnologia, discute-se, de um lado, a busca de maior 

eficiência nos sistemas de transporte existentes, em que a inovação 

tecnológica, combinada com a mudança de comportamento de usuários, tem 

papel fundamental (SOUZA, 2018).  

No Brasil já existem vários aplicativos que podem ser usados no 

transporte público de passageiros, como o caso do Cittamobi, empresa de 
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tecnologia de gestão e monitoramento de transporte público, que possui e 

disponibiliza os dados dos ônibus em tempo real aos passageiros.  

Nas cidades que o aplicativo é usado, os pontos de parada são 

mapeados e as linhas e veículos são cadastrados no sistema. É instalado um 

pequeno transmissor em cada ônibus e os dados de posicionamento são 

enviados para os servidores. São essas informações armazenadas em um 

banco de dados que poderão ser utilizadas para ajudar o trânsito 

(CITTAMOBI, 2018). 

Em Fortaleza, também existe um aplicativo chamado Meu Ônibus. 

Através do aplicativo, que pode ser instalado no celular, o passageiro tem a 

previsão real de chegada e pode saber os horários em que os ônibus irão  

passar, proporcionando maior segurança e permitindo ficar menos tempo no 

ponto de parada. Também é possível fazer a recarga do seu bilhete único, da 

carteira de estudante ou cartão vale transporte dentro do aplicativo, 

proporcionando maior agilidade no embarque (SINDIONIBUS, 2018).  

As inovações trouxeram muitos benefícios para o setor de transporte 

de passageiros, benefícios esses geralmente voltados para uma melhor 

eficiência na gestão dos recursos, como economia de combustível e melhor 

controle no modo de operar os veículos por parte dos motoristas e também 

no atendimento aos usuários.  

Em outro ponto, também podemos destacar que as inovações 

trouxeram grandes concorrentes para o mercado que já era bastante 

disputado, como, por exemplo, o surgimento de serviços de transportes 

baseados na utilização de aplicativos para celular, que têm provocado um 

grande debate sobre seu papel no transporte urbano. Esse tipo de serviço, 

surgido nos Estados Unidos, permite que qualquer proprietário de veículo, 

após se associar a uma empresa, trabalhe transportando passageiros sem 

uma rota fixa (SILVA; BALASSIANO, 2018).  

Lisa et al. (2016), explica que esse tipo de serviço, chamado de 

ridesourcing nos Estados Unidos, combina dinamicamente a oferta e a 

demanda pelo transporte, permitindo que os viajantes solicitem um serviço de 

carro em tempo real usando um aplicativo de smartphone. A fim de oferecer 
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segurança e uma otimização no tempo do trajeto, as viagens são amparadas 

por algum aplicativo de trânsito, fornecendo ao motorista, em tempo real, o 

melhor trajeto. No Brasil as empresas que surgiram oferecendo esse tipo de 

serviço, destacam-se a Uber, 99 Pop, Carbefy etc. 

Segundo Silva e Balassiano (2018, p.40), “a entrada da Uber no 

mercado trouxe descontentamento da indústria de táxis e gerou preocupação 

entre os órgãos reguladores de transporte.” De fato, o serviço oferecido pela 

Uber levanta uma série de questões de interesse público. 

Os adeptos veem o serviço como parte de um conjunto de opções de 

transporte que facilitam a locomoção do cidadão, contribuindo para uma 

mobilidade urbana sustentável, flexível e até mesmo mais segura. No 

entanto, alguns críticos desse serviço consideram que esse tipo de transporte 

pode contribuir para aumentar os índices de congestionamento, competindo 

com o transporte público, uma vez que atende majoritariamente a um público 

de maior poder aquisitivo, podendo ainda gerar alguns problemas de 

segurança pública (LAURENT; KATZ, 2013; SABATINI, 2014; 

FLEGENHEIMER; FITZSIMMONS, 2015 apud LISA et al., 2016).  

O Uber atraiu críticas significativas de seu concorrente mais direto, o 

táxi, que o vê como um serviço ilegal que não respeita as leis existentes e 

compete de forma predatória. Entretanto, as empresas de táxi têm enfrentado 

problemas com a confiabilidade do serviço e até com a qualidade do mesmo 

(SILVA; BALASSIANO; SANTOS, 2011). 

Segundo Rached e Farias (2017), há várias queixas contra a Uber por 

operar com uma tarifa mais baixa. As empresas de táxi apontam que isso só 

é possível porque a Uber opera de forma clandestina, já que não existe uma 

regulamentação que defina direitos e deveres do serviço. As empresas de 

transporte coletivo de passageiros também reclamam da falta de fiscalização 

do serviço, assim como atrelam a queda de demanda à expansão dos 

serviços oferecidos pelos aplicativos.  

Assim como em outros países, no Brasil o crescimento das empresas 

de serviço de transportes por aplicativo foi nos últimos anos foi considerável. 

Isso ocorreu principalmente pelo apoio e fidelidade de seus clientes (LISA et 



38 

al., 2016). 

 

2.3 Integração intermodal: um contexto global  

 

Cada vez mais as cidades dos grandes centros estão cheias de 

automóveis e trânsito em ritmo frenético. Com as ruas abarrotadas, os 

tempos de deslocamento e o estresse da população só aumentam a cada dia. 

Neste cenário, o transporte público tem um papel importantíssimo na vida das 

pessoas e na economia, mas vive em uma constante desequilibrio com as 

demandas da sociedade. Cada vez mais se buscam novos trajetos para os 

deslocamentos, porém até mesmo as vias alternativas não suportam mais o 

trânsito lento, custos elevados e a qualidade de transporte público atual, 

além de contribuir para a degradação ambiental. 

Este crescimento tem prejudicado muito o ir e vir das pessoas. A 

tendência é que cada vez mais a mobilidade urbana seja afetada, dada a 

quantidade de veículos que entram nas ruas todos os anos, quadro que 

parece ser irreversível. Então, como já dizia a célebre frase de Benjamin 

Franklin “tempo é dinheiro” a população não pode perder tanto tempo presa à 

engarrafamentos onde se está perdendo, acima de tudo, o convívio com os 

seus familiares. 

Desta forma, o ganho com mobilidade é vital. Souza (2009, p.13) traz a 

mobilidade como “[...] determinadas condições para as pessoas se 

movimentarem sobre o espaço urbano, utilizando seus espaços e recursos 

disponíveis de circulação.” Ferraz e Torres (2004, p.1) coloca a mobilidade 

como “elemento balizador do desenvolvimento urbano, onde proporcionar 

mobilidade adequada para todas as classes sociais constitui uma ação 

fundamental no processo de desenvolvimento socioeconômico das cidades”. 

Para Hanson e Giuliano (2004), a mobilidade constitui a habilidade de se 

deslocar, sendo necessário estabelecer uma correlação com o conceito de 

acessibilidade.  

Estes conceitos são fundamentais para o entendimento das principais 

deficiências, fenômenos e suas relações com a mobilidade urbana em países 

em desenvolvimento e especialmente no Brasil, o que confere papel 
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fundamental ao transporte público. 

Para Ferraz (1998), o transporte coletivo urbano compõe uma forma de 

transporte importantíssima para amenizar os congestionamentos, os níveis 

de poluição e a utilização de forma indiscriminada de energia automotiva, 

bem como para diminuir a necessidade de edificação de estradas e 

estacionamentos. 

Existe uma grande discussão sobre as vantagens e desvantagens 

centrais do transporte coletivo. Para Ferraz e Torres (2004), dentre as 

vantagens estão: a) o custo acessível para os cidadãos de baixas condições 

financeiras; b) a mobilidade ter sido democratizada; c) constituir uma opção 

para amenizar os impactos do transporte pessoal, e d) o fato de poder 

propiciar uma ocupação de forma mais eficiente da terra nas regiões. As 

desvantagens apontadas pelos autores estão relacionadas com: a) a falta de 

flexibilidade dos horários de bilhetes e da rota, b) o desconforto no que se 

refere às esperas e percursos em condições climáticas hostis; e c) elevados 

tempos de viagens, entre outros inconvenientes. 

É muito comum o passageiro usar vários meios para chegar ao seu 

destino final. Quando ele utiliza meios de transporte do mesmo setor tem-se 

o intramodal, mas quando se utilizam modalidades diferentes além do setor 

caracteriza-se a intermodalidade. Junto à esse conceito, onde o transbordo é 

realizado de um modal para outro, cria-se o conceito de integração que no 

transporte público urbano pode ocorrer de três maneiras, sendo elas: a 

integração tarifária, a sincronizada e a física.  

A integração tarifária existe quando um usuário realiza uma viagem 

com transbordos e não precisa pagar mais de uma passagem ou paga um 

pequeno valor adicional pelas próximas passagens adicionais para completar 

sua viagem (FERRAZ,1998).  

A operação de um sistema com tarifas integradas propicia equidade 

social, uma vez que aumenta as oportunidades de deslocamento entre as 

diversas áreas da cidade. Ferraz e Torres (2004) acrescentam que a 

integração tarifária promove a justiça social e a democratização do espaço 

urbano. Segundo os autores, é preciso considerar que a implantação de 
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terminais fechados para a integração tarifária e física podem representar um 

alto custo em decorrência de gastos com desapropriação, implantação, 

administração, operação e manutenção dos terminais.  

Nos últimos anos, a difusão dos sistemas de bilhetagem automática 

tem possibilitado diversificar as alternativas de integração tarifária. Com o 

surgimento desta nova tecnologia, através de cartões magnéticos, permite-se 

que as transferências não fiquem restritas aos terminais fechados, podendo  

ocorrer em qualquer ponto de parada da rede de transporte, o que possibilita 

esquemas muito mais flexíveis de mobilidade e acessibilidade aos vários 

pontos da cidade. Como benefícios, este tipo de integração trouxe:  

- Aumento da acessibilidade às diferentes áreas da cidade atendidas 

pela rede de transporte; 

- Redução de custos e tempos de viagem;  

- Racionalização do espaço viário; 

- Otimização dos recursos utilizados; 

- Racionalização dos serviços de transporte;  

- Flexibilidade para o passageiro; 

Através de um bilhete ou cartão magnético codificável esta integração 

é favorecida, pois permite uma combinação com uma determinada 

programação de uso. Além disso, ela favorece a implantação de tarifas 

flexíveis e diferenciadas. 

Na integração sincronizada, segundo Ferraz e Torres (2004, p.32):  

 

Os veículos de linhas diferentes cumprem uma programação 
operacional planejada (plano de horários) para que cheguem juntos 
no local da integração física, permitindo aos usuários fazer a 
transferência entre veículos quase imediatamente, isto é, sem 
praticamente nenhuma espera. Dois casos em que é empregada a 
integração sincronizada: na conexão de uma ou mais linhas 
alimentadoras com uma linha troncal, e na conexão de diversas 
linhas na área central das cidades menores, onde exista uma 
estação ou terminal de integração física das linhas, podendo existir 
ou não a integração tarifaria.  

 

 



41 

A integração tem como finalidade racionalizar a oferta de transporte. 

Partindo deste cenário, um bom exemplo da integração intermodal é 

constituída por uma ligação entre ônibus, trem e metrô. As diferenças entre 

esses modais torna a integração um desafio. O trem e o metrô são 

transportes de alta capacidade, porém de baixa flexibilidade, já o ônibus 

apresenta exatamente o oposto. Logo, é de suma importância a integração 

destes modais, pois assim o trânsito tem um desafogo e, ao mesmo tempo, o 

transporte ferroviário se torna mais efetivo. 

Neste sentido, pode-se dizer que “Existe integração física entre duas 

ou mais linha de transporte público quando elas passam pelo local, 

permitindo assim, que os usuários realizem transbordo (troca de veículo), 

praticamente sem necessidade de caminhar” (FERRAZ; TORRES 2004, 

p.32).  

A forma convencional de integração é a da realização de transferências 

de uma linha para outra em terminais fechados, com segurança, conforto de 

maneira organizada. 

Cada vez mais nos dias atuais se busca discutir como se obter uma 

mobilidade urbana que seja sustentável, ou seja, considerando pelo menos 

as esferas econômica, ambiental e social, que atenda às necessidades 

básicas sem causar danos à saúde da sociedade e, principalmente, ao 

ecossistema.  

Para Costa (2003) existem alguns aspectos que são fundamentais para 

se implantar políticas de mobilidade urbana sustentável, são elas: 

- Integração de transporte e uso do solo; 

- Implantação de novas tecnologias; 

- Demanda e oferta de transportes, discutindo impactos do aumento 

da oferta de infraestruturas viárias; 

- O uso mais eficiente dos recursos energéticos, que deve ser uma 

preocupação presente nas estratégias e planos de transportes; 

- Estimular os diferentes modos de transporte e incentivar o uso de 

modos não motorizados. 
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Neste contexto, surge o conceito de gerenciamento sustentável da 

mobilidade, que surgiu na Europa, a partir da metade dos anos 1990. Este 

tipo de gerenciamento possui uma abordagem voltada para a demanda do 

transporte de mercadorias e passageiros, tendo como principal objetivo 

estimular a mobilidade sustentável. Para tal, propunha-se, dentre outros 

fatores, a busca pela formação de novas parcerias e por um conjunto de 

ferramentas com foco na mudança de comportamento e atitude, sempre 

beneficiar os modos de transporte que sejam ambientalmente responsáveis. 

Por isto, estabelece prioridade ao transporte coletivo, ao uso mais racional e 

com maior ocupação dos automóveis, e aos modos não motorizados 

(LITMAN, 2004).  

O modelo Gerenciamento de Mobilidade (GM) é um dos vários 

conceitos de demanda mundialmente adotados. Um conceito que é adotado, 

principalmente nos Estados Unidos, e que é o mais tradicional, é o Travel 

Demand Management (TDM), ou seja, Gerenciamento de Demanda de 

Viagens. Este modelo visa a utilização de estratégias que busquem mudar o 

comportamento nas viagens, gerando assim um aumento na eficiência do 

sistema de transportes. Sua função é buscar formas de reduzir os 

congestionamentos, aumentar a segurança, reduzir os custos com 

estacionamentos e novas vias, além de aumentar a mobilidade dos que não 

utilizam automóveis, e também economiza energia e reduz a emissão de 

poluentes frente a outros modelos (VPTI, 2005). 

Assim surgiu o chamado transporte solidário ridesharing, como 

exemplos já citados há os aplicativos Uber, 99 Taxi, dentre outros, e o 

carsharing, que é um modelo de compartilhamento de carros por meio de 

aluguel. No carsharing o usuário pode contratar o serviço, em geral por meio 

de um aplicativo no celular, utilizar o veículo apenas pelo tempo necessário e 

depois fazer a devolução. 

Se feita uma análise nas percepções de Zuallaert e Jones (2002) onde 

afirmam que enquanto o GM dá um maior destaque para o modal através do 

transporte coletivo, modo a pé e bicicleta, e com características sociais e em 

medidas voluntárias,por outro lado o TDM tem como prioridade o aumento na 

ocupação dos automóveis além de ter um formato mais mandatário e político. 
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Com relação aos modais não motorizados, considera-se a circulação 

de pessoas a pé como um meio de transporte pelo sistema. Desta forma, 

torna-se necessário, na concepção de terminais de transportes, o 

planejamento das calçadas, passeios e acessos que garantam a 

acessibilidade universal aos usuários do equipamento (FALCÃO, 2009). 

Outro modo de transporte não motorizado que já era utilizado e que 

vem ganhando força a cada dia é a bicicleta. Embora a principal utilização 

desse modal seja para fins de lazer e recreativos, a bicicleta como meio de 

transporte básico traz inúmeras vantagens, como uma maior preocupação 

com questões ambientais e de sustentabilidade, baixa perturbação ambiental, 

rapidez e o baixo custo. Este modal também contribui para uma melhora na 

qualidade de vida das pessoas já que faz com que se exercitem e, com isso, 

se diminua os índices de sedentarismo e seus impactos negativos na saúde. 

Destaca-se que embora já seja possível encontrar veículos movidos à 

biodiesel, gás, eletricidade e veículos híbridos, os modais não motorizados 

ajudam a combater uma das desvantagens do sistema atualmente 

predominante, que se utiliza, em grande medida, de combustíveis fósseis,. 

(FALCÃO, 2009). 

Entretanto, nos últimos anos vem crescendo no Brasil um meio de 

transporte que era utilizado apenas para o lazer e que não era explorado 

como uma ferramenta e/ou facilitador da mobilidade urbana, a bicicleta. 

Atualmente, esse modal se apresenta como mais uma possível forma de 

contribuir para a melhoria da mobilidade urbana, não somente nos grandes 

centros, como também nas cidades de médio porte. O uso da bicicleta 

também traz inúmeros benefícios à sociedade, como menores gastos com o 

setor de saúde, mudanças econômicas, aumento da qualidade de vida, além 

de contribuir para a diminuição do impacto ambiental do transporte urbano, 

uma vez que não se utiliza de recursos não renováveis. Sobretudo, esse 

modal proporciona agilidade nos deslocamentos urbanos caóticos e, se bem 

estruturado e com uma boa integração, só tem a acrescentar aos modelos de 

mobilidade sustentável. 

Na Europa, o uso da bicicleta já é incentivado há algum tempo e os 

ganhos com a fluidez do trânsito e a saúde da população se mostraram 
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evidentes. Destaque-se que a difusão da bicicleta como moldal movimentou a 

economia de cidades européias, gerando empregos e fortalecendo a indústria 

e o comércio, haja visto os inúmeros postos de trabalho que foram abertos 

para tempo integral. 

A infraestrutura ciclística também foi beneficiada além do turismo 

(cicloturismo) sendo este o setor que mais contribuiu para a economia. Outra 

constatação é que este setor é o que mais emprega entre os modais de 

transporte, haja vista que atualmente a sua empregabilidade é três vezes 

maior que o do setor de automóveis por milhão de volume de negócios. Logo, 

é o mais inclusivo, pois abriu a oportunidade para pessoas com baixa 

qualificação que atualmente encontram uma maior dificuldade para a 

inserção no mercado de trabalho gerando inúmeros empregos diretos. 

Um estudo realizado a pedido da European Cyclist’s Federation (ECF) 

teve como objetivo identificar o impacto na criação de empregos pelo setor da 

bicicleta. Um ponto identificado relacionado à economia foi que com o uso da 

bicicleta a Europa economizou 205 bilhões de euros por ano. Nomeado como 

“Cycling Works – Jobs and Job Creation in the Cycling Economy“, este estudo 

evidenciou que os empregos gerados surgiram a partir da necessidade de um 

sistema de transporte eficiente, que fosse capaz de reduzir os 

congestionamentos, melhorar o acesso e que trouxesse benefícios para a 

saúde (MAGINA, 2016). 

 Diante desse cenário fica evidente a importância da integração entre 

os modais de transporte, pois esta unificação traz grandes benefícios para a 

sociedade. Ao contribuir para a diminuição dos índices de poluição, já que 

milhares de toneladas de gases poluentes são lançados na atmosfera 

diariamente, colabora para a redução do impacto ambiental. Portanto, 

percebe-se que a integração de diferentes modais contribui para a redução 

do uso de recursos não renováveis, que atualmente é um dos grandes vilões 

e um dos que mais contribuem para a destruição da camada de ozônio. 

Atrelado a isso, o menor índice de poluição favorece a melhoria da qualidade 

do ar e a menor incidência de doenças respiratórias que que afetam 

diretamente a saúde da população. 

Outro ponto que se agrega a este movimento, e que é de suma 

https://ecf.com/
https://ecf.com/sites/ecf.com/files/141125-Cycling-Works-Jobs-and-Job-Creation-in-the-Cycling-Economy.pdf
https://ecf.com/sites/ecf.com/files/141125-Cycling-Works-Jobs-and-Job-Creation-in-the-Cycling-Economy.pdf
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importância, é a redução da quantidade de veículos nas ruas, que atualmente 

geram congestionamentos diários e uma perca de tempo que é irrecuperável. 

Logo, confirma-se o argumento de que a integração é uma solução que, se 

bem estruturada, planejada e organizada, trará enormes benefícios. 

De forma breve e adicional, ao comparar a realidade do modelos de 

mobilidade urbana adotados no Brasil com os de alguns países da Europa, 

como a exemplar Holanda, que tem a bicicleta o único meio de transporte 

para algumas áreas de sua capital, pode-se inferir que um grande desafio à 

essa integração no Brasil ainda é a desorganização e o desinteresse dos 

gestores. No sentido de evolução dos vários modelos de mobilidade, Lerner 

(2005) argui sobre o transporte do futuro e afirma que os modais do futuro 

serão inteligentes e integrados. Assim, o autor cita o smart car, smart bus, a 

smart bike, o pedestre smart e o smart táxi: 

 

[...] O smart táxi é o que menos concorre com o ônibus e o metrô. E 
é o que dá mais alternativa ao cidadão. Isso significa que ele não 
poderia competir com os outros meios de transporte. O smart táxi é 
o que alimenta o transporte público, entregando o passageiro no 
ponto do sistema mais próximo, evitando a procura do mesmo 
espaço e do mesmo itinerário. Para ser alimentado ele terá que 
participar da tarifa integrada. Quem diria, o táxi como sócio do 
transporte público. [...]. (LERNER, 2005, p.48). 

 

Com esta visão tem-se uma serie de divergências entre os estudiosos 

da área de transporte. Essa falta de consenso impede que seja acelerado o 

processo de melhoria dos modelos de mobilidade para a sociedade, que 

permitiria aos cidadãos se deslocar com mais rapidez, evitando assim a 

perda de horas de convivência com seus familiares e incrementando a 

qualidade de vida.  

 

Um maior engajamento tem que partir de todos os setores da economia 

e dos gestores públicos para, assim, discutir possibilidade e encontrar 

soluções para  o problema da mobilidade urbana no Brasil. É, portanto, vital 

para o futuro, pois caso contrário as futuras gerações irão ser penalizadas 

por um modelo de má gestão para o setor de transportes que já se arrasta há 

anos, em especial pela falta de infraestrutura. 
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2.4 Estudo de viabilidade econômica e técnica de projetos 

 

Para todo e qualquer projeto é imprescindível avaliar a viabilidade de 

todos os seus elementos para assegurar a sua plena execução. Um dos 

elementos de forte impacto é o estudo de viabilidade econômica, financeira e 

técnica de um projeto.  

Viabilidade significa a possibilidade de concretização de algo, 

buscando a aplicabilidade para que possa alcançar sucesso. Um estudo de 

viabilidade busca antever possíveis obstáculos ou situações que possam 

interferir no sucesso do projeto e possam provocar o seu fracasso.  

Tomando-se algumas importantes referências conceituais, segundo 

Rodrigues (2010, p.36), “Várias são as definições sobre estudo de 

viabilidade, porém a maioria - senão a totalidade dos autores – concorda que 

estes são parte integrante no contexto de um empreendimento ou projeto de 

investimento.” No mesmo sentido, Casaroto Filho (2009 apud RODRIGUES, 

2010, p.36): 

 

Usualmente utilizado em Engenharia e difundido no ambiente 
industrial a partir de meados do século XX, definiu-se 
tradicionalmente o termo “estudo de viabilidade” – ou “anteprojeto” – 
como um estudo de viabilidade com o grau de profundidade tal que 
permita indicar, para uma decisão, os parâmetros necessários ao 
início dos projetos de engenharia para determinada empresa com 
intenções básicas de expansão, implantação ou modificação de uma 
unidade industrial. 

 

Depreende-se então que o estudo de viabilidade é parte integrante do 

planejamento de qualquer empreendimento, pois reúne todas as variáveis do 

negócio e fornece os indicadores necessários para avaliação e tomada de 

decisão. Deve ser considerada como elemento obrigatório na concepção de 

qualquer projeto, tendo em vista a sua relevância.  

Todo estudo de viabilidade leva em consideração alguns elementos 

indispensáveis para um bom acompanhamento do andamento do projeto, tais 

como técnico, financeiro e econômico. A administração desses fatores é de 

fundamental importância para a “saúde” do projeto.  
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O estudo de viabilidade é usado para determinar, entre outros fatores, 

se os objetivos definidos no escopo são alcançáveis dentro do limite 

financeiro. Para definir as áreas problemáticas e determinar a estratégia que 

será adotada na pesquisa de campo e atacar os pontos que podem 

economizar recursos financeiros, tempo e esforços, bem como para 

determinar o tempo para investigação completa de custos. 

Através de um bom estudo de viabilidade de projeto é possível avaliar 

o retorno do capital investido, os benefícios esperados e o custo benefício 

para que o investidor decida se vale ou não investir dinheiro em determinado 

projeto. Além de criar uma prospecção de futuro para o projeto em termos de 

sustentabilidade e rentabilidade.  

Segundo Rodrigues (2014, p.62):  

 

A avaliação econômica interessa às empresas, porque o projeto de 
investimento representa um desembolso com vistas a um fluxo de 
benefícios futuros, durante um determinado horizonte de 
planejamento (MELNICK, 1981; BUARQUE,1991; NETO, 1992; 
REBELATTO, 2004; SECURATO, 2009). Rebelatto (2004) salienta 
que o projeto de investimento remete a ideia de execução de algo 
futuro para atender às necessidades e aproveitar as oportunidades 
de modo que os processos de elaboração, análise e avaliação do 
projeto de investimento envolvem um elenco de fatore 
socioambientais, econômicos e políticos. 

 

Nessa etapa do projeto também são avaliados segmentação de 

clientes, aceitação de um novo produto ou serviço, impacto social do projeto, 

condições de infraestrutura, capacidade técnica e recursos necessários para 

execução do projeto. Esses fatores são de extrema relevância para 

aprovação de um projeto, tendo em vista que o contexto social e 

mercadológico são essências para que os resultados sejam alcançados. 

Segundo Avozani, Dittimar e Hornburg (2009, on line): 

 

A análise de viabilidade econômica e financeira integra o rol de 
atividades desenvolvidas pela engenharia econômica, que busca 
identificar quais são os benefícios esperados em dado investimento 
para colocá-los em comparação com os investimentos e custos 
associados ao mesmo, a fim de verificar a sua viabilidade de 
implementação. 

 

A viabilidade de um projeto também incide pela análise técnica, pois 
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não é possível imaginar um projeto viável economicamente sem que ele não 

tenha nenhuma condição técnica para seu pleno desenvolvimento. 

Para o Departamento de Infraestrutura em Transporte (DNIT, 2010, on 

line):  

 

Os estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – 
EVTEA, para o Departamento de Infra-Estrutura de Transportes – 
DNIT, compreendem o conjunto de estudos necessários à 
verificação da existência de viabilidade técnica, econômica e 
ambiental para a execução de uma determinada obra de 
infraestrutura de transportes, ou conjunto delas, nos segmentos 
considerados, dentre as alternativas propostas, consubstancia do, 
principalmente nos estudos de tráfego, capacidade da rodovia e seu 
nível de serviço, aliados às pesquisas complementares e outras 
similares, bem como aos demais trabalhos e estudos de engenharia, 
sócio-econômicos e ambientais necessários. 

 

O estudo de viabilidade busca avaliar as vantagens e desvantagens de 

um projeto. Ele é de extrema importância, pois leva em consideração os 

anseios sociais e ambientais para garantir o menor gasto possível de 

recursos com o menor tempo possível.  

Segundo Helfert (2000, p. 182): “A análise adequada dos investimentos 

requer que o analista e o responsável pelas decisões sejam muito 

conscientes e específicos a respeito dos inúmeros aspectos envolvidos.” 

Precisamos fixar uma série de regras básicas para garantir que nossos 

resultados sejam coerentes e importantes. Essas regras envolvem: 

- Definição do problema; 

- Natureza do investimento; 

- Estimativa de custos e benefícios futuros 

- Fluxo de caixa incremental; 

- Dados contábeis relevantes; 

- Custos históricos; 

- Valor do dinheiro no tempo. 

“Para análise básica de qualquer investimento, é preciso a aplicação de 

quatro componentes básicos: Investimento líquido, entrada de caixa 
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operacional, vida econômica e valor final” HELFERT (2000, p. 190). 

Com esse intuito, a análise financeira do investimento tem indicadores 

que avaliam a projeção de receitas que o projeto terá; custos, despesas e os 

investimentos necessários para garantir o retorno do capital investido.  

Rebelatto (2004 apud RODRIGUES, 2014) salienta que os métodos 

tradicionais calculam indicadores, baseados no fluxo de caixa descontado 

tradicional, como por exemplo, o Valor Presente Líquido (VPL), a Taxa 

Interna de Retorno (TIR), o Retorno sobre Investimento (ROI), o Índice de 

Lucratividade (IL) e o Payback. Geralmente é utilizada como parâmetro a taxa 

mínima de atratividade (TMA), que serve como parâmetro para a aceitação 

ou rejeição de um determinado projeto de investimento, o mínimo a ser 

alcançado pelo investimento para que ele seja economicamente viável. 

 

Quadro 1: Síntese dos métodos de avaliação de investimentos.  

MODELO DESCRIÇÃO 

Valor Presente Líquido 

Reflete a riqueza em valores monetários do investimento, 

medida pela diferença entre o valor presente das entradas de 

caixa e o valor presente das saídas de caixa, a uma 

determinada taxa, frequentemente chamada de taxa de 

desconto, custo de oportunidade ou custo do capital  

(REBELATTO, 2004). 

Payback 

Corresponde ao período no qual os resultados líquidos 

acumulados da operação do empreendimento equivalem ao 

investimento. Período de recuperação descontado: período no 

qual os resultados líquidos da operação do empreendimento, 

descontados à uma determinada taxa, e equivalem 

financeiramente ao investimento.  

Taxa Interna de 

Retorno 

Corresponde à taxa de desconto que iguala o valor presente 

líquido (VPL) de uma oportunidade de investimento a R$ 0,00 

porque o valor presente das entradas de caixa se iguala ao 

investimento inicial (GITMAN, 2007).  

Retorno sobre 

Investimento 

Mede o desempenho da empresa na utilização dos seus 

investimentos. 

Índice de 

Lucratividade 

Mede a relação entre valor presente dos fluxos de caixa 

gerados por um projeto e o valor presente das saídas de caixa 

(NBR 14653-4, 2002; NETO, 1992, p.4).  

Opções Reais 

Tem como objetivo considerar o valor da flexibilidade gerencial 

do projeto, à medida que novas informações chegam e que a 

incerteza diminui (CAMARGO JÚNIOR; YU; NASCIMENTO, 

2009). Existem diferentes formas de aplicar a abordagem das 

opções reais: Modelo Black-Scholres; avaliação usando árvore 
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binomial; teoria do “option pricing” e a sua variante “options 

thinking” (BLACK; SCHOLES, 1973; FAULKNER, 1996; 

MIKAELIAN et al., 2011). 

Valor Comercial 

Esperado 

Utiliza os conceitos de árvore de decisão e considera as 

probabilidades de sucesso técnico e comercial, custos de 

comercialização e de desenvolvimento, para determinar o valor 

esperado do projeto (COOPER, 2000).  

Fonte: (RODRIGUES, 2014) 

As primeiras etapas de viabilidade do projeto dizem respeito à previsão 

orçamentária relacionada à receita, custos e despesas e em segundo 

momento à análise do investimento necessário. Essas etapas são 

extremamente importantes, pois avaliam o grau de sucesso de um projeto. 

O Valor Presente Líquido (VPL) avalia todos os fluxos de caixa de 

projeto em uma mesma data, a Taxa Interna de Retornos (TIR), analisa o 

tempo previsto para retorno do capital investido em relação aos fluxos de 

caixa e Payback mede o tempo necessário para que o projeto pague o capital 

investido. 

Indicadores financeiros dão sustentação ao projeto e direcionam os 

recursos investidos.Os indicadores são uma medida e apresentam variações 

a partir de um determinado projeto, para avaliar o andamento do projeto em 

relação ao esperado. Eles servem para avaliar os pontos críticos e 

anormalidades em busca de atingir o sucesso esperado no projeto. 

O capital de giro é um indicador de extrema relevância durante todo 

acompanhamento de projeto para controlar e definir os recursos alocados e 

as despesas necessárias para execução do projeto. Essa análise também é 

importante para que possa ser feito a correlação dos gastos com a 

expectativa de entradas. 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Este estudo constitui uma pesquisa descritiva, avaliando as condições 

para uma integração de modais de transporte na Região Metropolitana de 

Fortaleza (RMF) a partir do status quo e condições de infraestrutura e 

necessidades da região. 

A aplicação da pesquisa qualitativa nos levará, a partir dos dados 

disponíveis nos órgãos e artigos especializados, à proposições de integração 

que sejam mais adequadas à situação da RMF e suas complexidades sócio-

políticas-econômicas.  

Serão realizadas pesquisas nas empresas que operam os sistemas de 

transporte coletivo, como as empresas de ônibus municipal e intermunicipal e 

a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos, o Metrofor.  

Para coleta dos dados utilizaremos artigos técnicos de entidades do 

ramo de transporte coletivo de passageiros, identificação das melhores 

práticas através de benchmarking de outras regiões com a mesma demanda 

da RMF e documentos que auxiliem na configuração do problema e 

proposição de soluções viáveis para o mercado. 

Para complementar a análise faremos entrevistas com especialistas 

locais que, além do conhecimento técnico, também possam agregar suas 

visões e percepções sobre as possibilidades que podem ser aprofundadas 

para futura implementação. 
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4 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE INFORMAÇÃO 

 

Esse capítulo apresenta a evolução e dados históricos do Setor de 

Transporte Coletivo de Passageiros, sua relevância e impactos na economia 

das cidades, na qualidade de vida das suas populações e ainda na qualidade 

do ar e do trânsito. 

Este setor, como tantos outros, tem sido constantemente chamado a 

reinventar-se e evoluir, apesar dos riscos e da insegurança reinante nas ruas, 

das limitações e desafios a que tem sido submetido. Notadamente, quanto 

aos escassos investimentos em infraestrutura e acessibilidade, bem como 

principalmente do injusto modelo de custeio da tarifa, principalmente quando 

as cidades têm crescido de forma pouco adensada, mas espraiada.  

Para sobreviver nesse ambiente tão causticante, as empresas 

organizaram-se em torno de organizações e instituições que lhes propiciaram 

um suporte técnico e jurídico de elevado nível, possibilitando uma melhor 

compreensão dos desafios e dificuldades presentes e futuros. Portanto, as 

empresas buscam uma melhor compreensão dos reais desafios e serem 

transpostos e efetivamente criando soluções técnicas, jurídicas e comerciais 

à altura das necessidades deste mercado em constante mutação. 

Também serão apresentados indicadores sócioeconômicos de 

Fortaleza, a evolução dos principais indicadores de transporte público na 

RMF e na cidade de Fortaleza, a mobilidade urbana e a intermodalidade na 

RMF e o seu atual estágio de desenvolvimento, considerando inovações já 

consolidadas e os ganhos apresentados com os respectivos projetos 

implementados. 

 

4.1 Benchmarking: realidades organizacionais 

 

Segundo Leibfried e Kathleen (1994), o processo de benchmarking 

pode ser definido como uma “abordagem estruturada” objetivando a 

identificação de ações que conduzam a uma performance superior. Fazer 

benchmarking não é simplesmente comparar dados de performance ou criar 

rankings ou tabelas. Apenas medir níveis de performance entregará pouco 
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benefício por si próprio, mas principalmente potencializará questionamentos 

produtivos e linhas de investigação para análises mais profundas ou mesmo 

pesquisas posteriores. 

Os estudos de benchmarking podem identificar as melhores práticas 

em operação, gestão ou mesmo serem utilizados na prestação de 

consultorias para direcionamento de estratégias e políticas, bem como prover 

informações para os governos, reguladores e demais stakeholders. 

Seguem alguns dos principais objetivos do benchmarking: 

- Disseminar conhecimento e identificar melhores práticas em um 

ambiente de confidencialidade; 

- Prestar assessorias no atingimento de objetivos operacionais e 

estratégicos, com foco de melhorias; 

- Construir sistemas de mensuração para uso pelo gestor, bem como 

estabelecer melhores práticas; 

- Priorização de áreas desenvolvimento e suporte a decisão para 

gestores, diretores, governo e demais satakeholders; 

Para tanto as Key Performance Indicator (KPI) formam a base do 

processo de benchmarking, possibilitando comparações de performance e 

identificação de linhas de pesquisa e estudo. 

A performance geral de uma organização de Metrô, por exemplo, é 

impactada tanto por fatores internos como externos ao metrô, portanto sendo 

de vital importância para a compreensão dos efeitos do contexto da cidade 

bem como dos fatores externos na performance do Metrô. 

 

4.1.1 Intermodalidade e a mobilidade urbana: práticas de sucesso 

 

A mobilidade no transporte público pode ser potencializada de várias 

formas, dentre as quais destaca-se a elaboração de projetos que viabilizem e 

estimulem a intermodalidade, gerando assim uma rede de transporte público 

de grande capilaridade, normalmente tornando o sistema mais eficiente e 

ágil, estimulando novos entrantes e, assim, retroalimentando um círculo 
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virtuoso de melhorias na qualidade, tempo e conforto do transporte público, 

tornando-o autossustentável.    

 

4.1.1.1 Benchamarking dos sistemas de metrô de São Paulo (BR) / Londres 

(GB) 

 

4.1.1.1.1 Metrô de São Paulo 

 

O Metrô de São Paulo foi fundado em 24 de abril de 1968, através da 

Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRÔ), então consolidando-se 

como a maior empresa de transportes do Brasil. 

Ao longo desses mais de 50 anos, consolidou-se pela tecnologia 

empregada, sendo reconhecido internacionalmente pelo padrão de qualidade 

dos seus projetos e obras, bem como da sua operação e manutenção, e 

ainda pela limpeza dos e estações e composições. 

O Metrô opera 6 linhas, com 84 estações em 96 km de extensão. 

Transporta cerca de 4,5 milhões de passageiros/dia (incluindo as duas linhas 

concedidas por licitação), ou ainda 1.642.500.000 passageiros/ano, em uma 

população de pouco mais de 12 milhões de habitantes (METRÔ SÃO PAULO, 

2019). 

Enquanto as Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata respondem 

por aproximadamente 3,7 milhões de passageiros/dia, em 2017 foram 

transportados um total anual de mais de 1,1 bilhão de passageiros, sendo 

que desde a sua inauguração um total de 28,8 bilhões de passageiros já 

foram transportados (METRÔ SÃO PAULO, 2019). 

Já o complexo de Metrô e Trens Metropolitanos (Metrô e CPTM) 

constituem-se em uma malha ainda maior, compondo-se de 13 linhas (CPTM 

• Linha 1 • Linha 10 • Linha 11 • Linha 12 • Linha 13 • Linha 15 • Linha 3 • 

Linha 4 • Linha 5 • Linha 6 • Linha 7 • Linha 8 • Linha 9 • Metrô de São 

Paulo), atendendo 23 municípios, sendo 20 deles pertencentes à  Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP), Entre as estações, 9 são integradas 

com o metrô e 7 integram as linhas dos trens metropolitanos, transportando 

830.000.000 de passageiros/ano. Destaque-se que o sistema metroferroviário 

https://www.metrocptm.com.br/category/cptm/
https://www.metrocptm.com.br/category/linha-1/
https://www.metrocptm.com.br/category/linha-10/
https://www.metrocptm.com.br/category/linha-11/
https://www.metrocptm.com.br/category/linha-12/
https://www.metrocptm.com.br/category/linha-13/
https://www.metrocptm.com.br/category/linha-15/
https://www.metrocptm.com.br/category/linha-3/
https://www.metrocptm.com.br/category/linha-4/
https://www.metrocptm.com.br/category/linha-5/
https://www.metrocptm.com.br/category/linha-6/
https://www.metrocptm.com.br/category/linha-7/
https://www.metrocptm.com.br/category/linha-8/
https://www.metrocptm.com.br/category/linha-9/
https://www.metrocptm.com.br/category/metro-de-sao-paulo/
https://www.metrocptm.com.br/category/metro-de-sao-paulo/
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metropolitano de São Paulo totaliza 367 Km de extensão de malha ferroviária,  

178 estações e transporta um volume diário de 6.773.972 passageiros, ou 

seja, anualmente transporta 2.472.500.000 usuários (METRÔ SÃO PAULO, 

2019). 

De acordo com o relatório do Metrô de São Paulo, em abril de 2018 a 

infraestrutura do Metrô Paulista compunha-se de 4 estações de transferência, 

6 estações de integração com os trens metropolitanos (CPTM) e 21 estações 

integrando com os ônibus urbanos. A frota é composta por 1.041 carros, dos 

quais 729 operavam no horário de pico e com headways que variavam de 118 

e 240 segundos, ,e ainda, a uma velocidade máxima que variava de 80 à 87 

Km/h ainda que a sua velocidade comercial variasse de 30 à 36 Km/hr. 

As implantações das linhas do Metrô Paulista demandaram 

investimentos por quilômetro variáveis, por exemplo: R$ 250 Mi/Km na linha 1 

(azul), R$ 190 Mi/Km para a linha 2 (verde), R$ 160 Mi/km para a linha 3 

(vermelha), R$ 60 Mi/Km na linha 5 (lilás), e na linha 4 (amarela) na ordem 

de R$ 110 Mi/Km, perfazendo investimentos totais de R$ 9,65 bilhões de 

Reais em 68,84 Km de infraestrutura metroferroviária, com um custo médio 

de R$ 140,18 Mi/Km (METRÔ SÃO PAULO, 2018). 

De acordo com o Relatório de Sustentabilidade 2014 do Metro de São 

Paulo, buscando aperfeiçoar a gestão da demanda e oferta, bianualmente é 

realizada uma pesquisa de “Caracterização Socioeconômica do Usuário e 

seus Hábitos de Viagem”, objetivando a caracterização dos seus usuários 

quanto a: 1- Perfil socioeconômico; 2-  Hábitos de viagem. A análise de tal 

pesquisa busca levantar “relações entre os padrões de viagem e as 

condições socioeconômicas” dos usuários do sistema.  

Em 2018 foi realizada a última dessas pesquisas, com os seguintes 

resultados: 

- 58% são jovens entre 18-34 anos 

- 49% possuem ensino médio completo 

- 57% são mulheres  

- Renda média familiar de 5,5 salários mínimos ((R$ 5.247,00) 



56 

- 34% exercem funções subalternas/burocráticas 

- 76% possuem vínculo de emprego 

- 89% são usuários habituais, usando o Metrô no mínimo 3 dias por 

semana 

- 82% utilizam outra condução conjugada ao Metrô 

- 68% realizam viagens exclusivas a trabalho 

- 28% residem na grande São Paulo 

- 27% residem na zona Leste 

- 23% residem na zona Sul 

Segundo o Portal sobre Transporte (2003, p.8),  

 

A mobilidade interurbana apenas poderá beneficiar verdadeiramente 
de transportes públicos, se forem estabelecidas ligações intermodais 
e de interface adequadas aos transportes locais. Os equipamentos 
de interface ‘inter-modal’ desempenham assim um papel vital nesta 
mobilidade integrada. No entanto, o crescimento do transporte 
individual – o automóvel – faz com que o sector dos transportes 
públicos se deva empenhar cada vez mais na resolução dos seus 
próprios problema. 

 

Como estratégia voltada a estimular a intermodalidade, a partir do final 

de janeiro de 2018 foi iniciado o principal sistema de compartilhamento de 

bicicletas de São Paulo (Bike Sampa). 

O sistema de compartilhamento de bicicletas tem conquistado maior 

relevância dentre os modais de transporte urbano dada a sua ampliação e 

crescimento consistentes. A intensa integração com o transporte público, 

principalmente integrando com metrô e ônibus, e ainda devido ao 

crescimento de mulheres nesse modal de transporte, o bike sharing chegou a 

30%, semelhante ao percentual mundial. 

Associado a essa tendência, o Poder Público tem feito a sua parte ao 

implementar políticas complementares ao bike sharing e implantando 

bicicletários, ciclovias e ciclofaixas. Entretanto, alguns problemas como o 

roubo e vandalismo de bicicletas ainda existem e têm forçado um maior 

engajamento do projeto com a comunidade nas proximidades dos 
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bicicletários.  

A adoção da política de adensamento dos bicicletários é fundamental 

ao sucesso do projeto, segundo levantamento de benchmarking internacional, 

que demonstrou a necessidade de proximidade de 400m no máximo entre as 

estações de bicicletas, pois a sua pulverização na cidade leva a uma baixa 

utilização e insucesso do projeto, que é o que tem ocorrido no Brasil. Cidades 

como Nova York, Amsterdã e cidades chinesas com adensamento de até 

400m experimentaram elevados crescimentos na demanda do bike sharing.   

Esses adensamentos devem ser pensados a partir das estações de 

metrô e ônibus, e daí em diante a cada 400m novas estações de bike até 

pontos de destino mais desejados, como universidades e áreas de 

entretenimento. É preciso pensar nas intenções de origem-destino para 

planejar as estações de bike sharing, favorecendo a intermodalidade e a 

conexão desta rede de bikes com o transporte público.   

Em São Paulo há também o projeto “bike na comunidade”, onde o 

usuário poderá fazer o seu trecho final na bike e devolvê-la no dia seguinte, 

favorecendo a sua acessibilidade ao ponto de origem da sua viagem. Estes 

projetos têm sido lastreados em conversas com grupos de comunidades ao 

buscar melhor compreender os seus reais anseios e necessidades. 

Outra novidade a ser implantada será a não obrigatoriedade de cartão 

de crédito para usar as novas bikes, podendo o seu empréstimo ser feito via 

cadastro do bilhete único ou ainda com comprovante de residência mediante 

pagamento em dinheiro para obter o cartão do sistema. 

Também o canal de comunicação do usuário com o sistema de bike 

sharing se dará via aplicativo, facilitando a interação e monitoramento da 

viagem, inclusive em caso de quebra e necessidade de bloqueio da bike.  

Quanto aos benefícios do Sistema Metroferroviário na redução das 

externalidades negativas, os inúmeros merecem observação. No âmbito da 

saúde da população, de acordo com Miraglia e Gouveia (2014), os dados do 

o Banco Mundial apontam para um total de 5,5 milhões de mortes prematuras 

que ocorreram em 2013 atribuídas à poluição do ar, sendo que 50% dessas 

mortes podem ser atribuídas aos veículos movidos a diesel: 
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aproximadamente 2,9 milhões de mortes. Esses óbitos, estima-se, custam 

algo em torno de US$ 225 bilhões à economia mundial, devido apenas a 

perdas de produtividade no trabalho, já que não podemos mensurar o valor 

de uma vida. No mesmo período, no Brasil foram contabilizadas 62.246 

mortes pelos motivos de poluição do ar por particulados. 

O sistema metroferroviário também traz o benefício da redução de 

veículos e ônibus nas ruas brasileiras, promovendo benefícios pela redução 

dos tempos de deslocamentos, redução de consumo de combustíveis fósseis 

com consequente redução da emissão de poluentes e também pela redução 

dos acidentes no trânsito (ANTP, 2018). 

Adiante serão apresentados os destaques de eficiência do Metrô de 

São Paulo, comparativamente aos seus congêneres internacionais.  

O Gráfico 1 traz o histórico de passageiros bem como o índice de 

satisfação com o metrô de São Paulo, entre 2013 e 2017: 

Gráfico 1 – Passageiros transportados x índice de satisfação.  

 

Fonte: Metrô de São Paulo (2017). 

 

O Gráfico 2 evidencia uma redução de 16% no consumo de energia do 

Metrô Paulista entre 2013 e 2017, ainda que o volume de quilômetros tenha 

aumentado 2% no período: 
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Gráfico 2 – Km percorrido x consumo de energia elétrica de tração.  

 

Fonte: Metrô de São Paulo (2017). 

O Gráfico 3 demonstra a redução das externalidades negativas, 

relativamente ao Metrô de São Paulo, apurados a preços médios de 2017: 

Gráfico 3 – Benefícios sociais – total de R$12,8 bilhões. Preços médios de 2017.  

 

Fonte: Metrô de São Paulo (2017). 

O Gráfico 4 apresenta os investimentos realizados no Metrô de São 

Paulo para a expansão da rede entre 2013 e 2017 em cada uma das suas 

linhas: 
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Gráfico 4 – Investimentos realizados (caixa) – expansão da rede. 

 

Fonte: Metrô de São Paulo (2017). 

Já o Gráfico 5 apresenta a estrutura de receitas do Metrô Paulista, 

segregada por tarifária, não tarifária e gratuidades, demonstrando que a 

maior parcela da tarifa é paga pela população, e ainda, com tendência de 

aumento das gratuidades a partir de 2016: 

Gráfico 5 – Receita operacional. 

 

Fonte: Metrô de São Paulo (2017).  

Segue Gráfico 6 que compara a malha da infraestrutura 

metroferroviária do Brasil em relação aos outros países: 
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Gráfico 6 – Metrô no mundo e no Brasil. 

 

Fonte: Metrô de São Paulo (2017). 

Algumas situações favorecerem a esta defasagem de investimentos em 

metrôs no Brasil, o que está relatado no site UOL (RAMALHOSO, 2016): 

1. Atraso no início dos projetos e o custo elevado: O atraso brasileiro 

em relação ao metrô é histórico. Mesmo já existindo projetos antigos, 

iniciamos a construção apenas em 1974, enquanto que Buenos 

Aires, a capital da vizinha Argentina, iniciou a operaração do seu 

Metrô em 1913,e  Nova Iorque inaugurou o seu em 1904, e Londres 

em 1863. A pior consequência da demora é o encarecimento dos 

imóveis, que causa oneração das possíveis desapropriações, 

retroalimentando o círculo vicioso da demora na expansão da rede 

de trilhos. 

2. Falta de priorização política: algumas cidades latino-americanas 

como Santiago e Cidade do México iniciaram seus metrôs na mesma 

época de cidades brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro, no 

final dos anos 60 e anos 70, e, enquanto São Paulo atingiu 77,4 Km 

e o Rio de Janeiro 58,1 Km, as outras duas cidades latino-
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americanas atingiram 103 km e 226,5 km de extensão 

respectivamente - maior do que qualquer cidade brasileira. 

A despeito do metrô de São Paulo não ter recebido uma atenção à 

altura do porte da sua população, a sua operação tem-se demonstrado muito 

eficiente se comparado a outros grandes sistemas de metrôs internacionais, 

senão vejamos:  

O Gráfico 7 demonstra o volume de passageiros transportados em 

relação à extensão das redes dos metrôs, indicador este que retrata a 

densidade de transporte e, portanto, a utilidade do sistema na cidade. 

Gráfico 7 – Passageiros transportados (milhões) / extensão da rede (km) por países.  

 

Fonte: CTPM (2018). 

Nesse sentido o Metrô de São Paulo detém a melhor colocação na 

utilização da rede dentre os metrôs integrantes do Comunity of Metros 

(CoMET) com 13,0 milhões de passageiros transportados/Km de linha. 

 

Quanto ao grau de utilização do sistema demonstrado pelo Gráfico 8, 

medido em passageiros transportados em relação à oferta de lugares 

(carro.km), o metrô de São Paulo possui um índice de 7,1 passageiros 

transportados por carro na distância de um quilômetro, obtendo a 1ª 

colocação dentre os metrôs integrantes do CoMET: 
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Gráfico 8 –  Passageiros transportados/carro.km por países 

 

Fonte: CTPM (2018). 

Considerando o índice de utilização da frota, conforme o Gráfico 9, o 

Metrô paulista apresenta um índice de 151 mil quilômetros percorridos, em 

média, por carro de sua frota, um indicador de eficiência do sistema que o 

coloca na 5ª posição junto aos metrôs integrantes do CoMET: 

Gráfico 9 - Veículos por km (milhares) / frota de carros por países. 

 

Fonte: CTPM (2018). 

4.1.1.1.2 Metrô de Londres 

 

Segundo Maia (2014), a capital Londrina possuía 8,8 milhões de 

habitantes em 2016/2017, e já contava com uma perspectiva de saltar para 

10 milhões próximo ao ano de 2030.  
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Segundo o site americano www.businessinsider.com, os sistemas de 

Metrô londrino e de São Paulo possuem as seguintes características (GAI; 

ABADI, 2018): 

 Londres: Metrô (London Underground ou Tube) / Sistema de Trens 

(DLR Railway) 

- Fundado em: 1863 / 1987  

- Última expansão: 2008 / 2011 

- Estações: 270 / 45  

- Linhas: 11 

- Extensão da malha: 408 / 34 Km 

- Valor de uma passagem simples: US $ 3,09–3,74 ou R$ 12,14- 

R$14,70 

- Horário de operação: 05:00 am às 12:00 am 

- Intervalo entre trens:  1 a 5 minutos no máximo 

- Passageiros transportados (2016): 1.378 / 122,3 milhões 

- População Londres: 8,8 milhões 

São Paulo: Metrô  

- Fundação: 1968 

- Última expansão: 2019 

- eEtações: 85  

- Linhas: 6  

- Extensão da malha: 96 Km 

- Valor de uma passagem simples: US $ 1,07 ou R$ 4,20 

- Horário de operação: 04:30 am às 01:00 am 

- Intervalo entre trens:  118 à 240 segundos 

- Passageiros transportados (2017): 1.295 

- População São Paulo: 12 milhões  

De acordo com Coelho (2009), a gestão do sistema de metrô de 

Londres possui uma sistemática de compensações financeiras no seu 

sistema de transporte metropolitano, no qual o compromisso do serviço 

ofertado deve: a) ser rápido, frequente e de confiança; b) as estações 

acolhedoras, seguras e limpas, as informações atualizadas, e c) o pessoal 
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deve ser gentil e cortês. 

A cláusula de compensação financeira prevê a devolução do valor da 

viagem que ocorreu uma demora de mais de 15 minutos. Anualmente, mais 

de 250.000 reembolsos são realizados, perfazendo um total anual de 900 mil 

euros, valor pequeno se comparado ao lucro anual de 1,1 bilhão de euros, 

portanto, os reembolsos representam apenas 0,08% do lucro anual. 

De acordo com Coelho (2009) os principais modais de transportes 

urbanos em Londres tiveram seus indicadores operacionais e de performance 

alcançados conforme respectivamente dispostos nas Tabelas 1 (metrô 

subterrâneo), Tabela 2 (metrô de superfície), Tabela 3 (sistema de ônibus 

urbanos) e Tabela 4 (sistema de aluguel de bikes). 

Tabela 1: Indicadores do Metrô de Londres (2012-2017). 

Fonte: Adaptado de Coelho (2009).  

Tabela 2: Indicadores do Metrô de Superfície de Londres (2012-2017). 

 
Fonte: Adaptado de Coelho (2009). 

 

 

Tabela 3: Indicadores do sistema ônibus urbanos de Londres (2012-2017). 

Ônibus em Londres 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 

Viagens dos passageiros (milhões) 2,262 2,314 2,385 2,382 2,311 

Quilômetros operados (milhões) 495 492 489 491 490 

Programação realizada (%) 97.4 97.2 97.1 97.7 97.6 

Atrasos (rotas de alta frequência)      

Metrô Subterrâneo (Tube) 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 

Viagens dos passageiros (milhões) 1,378 1,349 1,305 1,265 1,229 

Quilômetros operados (milhões) 83.7 82.5 80.3 76.2 76.0 

Programação realizada (%) 96.9 97.0 97.6 97.5 97.6 

Atrasos (rotas de alta frequência) (min.) 4.7 4.6 4.6 5.2 5.3 

Satisfação do cliente (nota) 85 85 84 83 83 

Horas perdidas pelos clientes 26.1 26.5 22.7 24.2 22.9 

Metrô de Superfície 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 

Viagens dos passageiros (milhões) 188.8 185.2 139.9 135.7 124.6 

Quilômetros operados (milhões) 10.8 10.5 7.8 7.9 7.5 

Programação realizada (%) 94.4 94.4 95.2 96.1 96.6 

Satisfação do cliente 84 84 83 82 82 
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(minutos) 1.1 1.2 1.1 1.0 1.0 

Satisfação do cliente (nota) 86 86 85 83 82 

Fonte: Adaptado de Coelho (2009).  

Tabela 4: Indicadores do sistema aluguel de bikes de Londres (2012-2017). 

Fonte: Adaptado de Coelho (2009).  

A partir dessas análises, podemos verificar entre 2012 e 2013 e entre 

2016 e 2017: 

- Em relação ao metrô subterrâneo:  

 aumentou em 12% o quantitativo de viagens e em 10% a 

quilometragem operada; 

 os atrasos reduziram em 11%; 

 a satisfação com o serviço aumentou em 2%; 

- Em relação ao metrô de superfície: 

 aumentou em 52% o quantitativo de viagens e em  44% a 

quilometragem operada; 

 o cumprimento da programação realizada aumentou em 5%; 

 a satisfação com o serviço aumentou em 2%; 

- Em relação ao sistema de ônibus urbanos: 

 Reduziu em 2% o quantitativo de viagens e aumentou em 1%  a 

quilometragem operada; 

 os atrasos aumentaram em 10%; 

 a satisfação com o serviço aumentou em 5%; 

- Em relação  ao sistema de aluguel de bikes: 

 A demanda por aluguel cresceu em 13% no período; 

 A satisfação com o serviço aumentou em 19%; 

 Aluguel de Bikes 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 

 Satisfação do cliente  83 83 82 75 70 

Aluguel de Bikes por período (milhares) 10,532 9,886 10,084 8,233 9,312 
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Analisando a Gráfico 10 que representa a distribuição da receita bruta 

por modal do sistema de transporte londrino, observa-se uma discreta 

tendência de aumento na receita no Metrô Londrino (+4,2%) e trens de 

superfície (+6,0%) enquanto reduziu-se levemente a receita do sistema por 

ônibus (-2,74%) e nas rodovias (-0,61), e com um leve aumento na receita 

nos demais modais (+6,25%), portanto: 

Gráfico 10 - Distribuição de receita bruta por modal em Londres. 

 

Fonte: Adaptado de Coelho (2009). 

Análise geral comparativa entre os Metrôs de São Paulo e Londres: 

Condensadas as variadas informações apresentadas ao longo deste tópico, a 

Tabela 5 foi formatada, sendo que em linhas gerais, se conclui, ao comparar 

os Sistemas Metroferroviários de São Paulo e Londres, que: apesar do Metrô 

Paulista ser 105 aos mais recente, com 69% a  menos de estações, 78% a 

menos de extensão de sua malha ferroviária, e 29% menos aceitação pelos 

seus usuários, ainda assim o Metrô Paulista ostenta índices de eficiência e 

produtividade que o fazem destacar-se em escala mundial, como por 

exemplo: 

- O custo da tarifa paulista é de apenas 31% do valor médio (em dólar) 

praticado pelo Metrô Londrino; 

- O Metrô Paulista transporta apenas 6% menos passageiros por ano 

que a super estrutrura do Metrô Londrino;  

- Se considerarmos os trens Metropolitanos, o volume de passageiros 

anual pelo sistema paulista de Metrô e Trens, supera o Londrino em 

aproximadamente 64,7%. 
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Tabela 5: Comparativo dos indicadores dos Metrôs de São Paulo e Londres. 

Indicador Metrô São Paulo Metrô de Londres 

Ano de Fundação 1968 1863 

Qtd de Linhas 6 (1,2,3,4,5,15) 11 

Extensão (Km) 96 408+34=442 

Qtd de estações 85 270 

Pass.Transp/dia 3,7 Mi 2,95Mi 

Pass.Transp/Ano 1,295 Bi (2017) 1,378 Bi (2016) 

Qtd pass. desde inauguração 28,8 Bi - 

Extensão da RMSP (*) – Km 367 - 

Qtd estações integradas ao Metro 9 - 

Qtd estações integradas ao trem metropolitano 7 - 

Qtd pass/ano – trens metropolitanos 830 Mi - 

Qtd total estações na RMSP (*) 178 270+45=315(**) 

Qtd. pass/ano RMSP (*) 2,47 bi 1,5 bi 

População da Capital 12 mi 8,8 mi 

Intervalo Headway mínimo (segundos) 118-240 60-300 

Velocidade máxima – Km/h 80-87 - 

Velocidade comercial - Km/h 30-36 38 (23,7mph) 

Índice de Satisfação dos Usuários 60% (2017) 85% (2016-2017) 

Valor da passagem básica US$ 1,07 US$ 3,09-3,74 

Horários de operação 04:30am–01:00 am 05:00am-12:00am 

Última expansão 2019 2008/2011 

Fonte: Adaptado de Coelho (2009).  

 (*) RMSP: significa Metro de São Paulo e a Cia de Trens Metropolitanos de São Paulo 
juntos. 
(**) Metrô Londrino subterrâneo (underground) e Metro Londrino de superfície (overground) 
juntos. 

4.1.1.2 Benchamarking dos sistemas de metrô de Recife 

 

O Metrô do Recife (METROREC) é um sistema de transporte 

metropolitano que opera na Região Metropolitana do Recife, Estado de 

Pernambuco. Compõe-se atualmente (2019) de 29 estações (metrô) e mais 

07 estações (VLT), com linhas que somam 71 quilômetros de extensão, se 

somada a extensão do sistema complementar por VLT, sendo 39,5km se 

considerando apenas o metrô. O METROREC transporta cerca de 400 mil 

usuários por dia, sendo a maior parte da demanda concentrada na Linha 

Centro, embora a linha sul esteja com demanda crescente, resultado do 

aumento da quantidade de trens em funcionamento e da inauguração de 

novos terminais de ônibus integrados ao metrô. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Metropolitano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_do_Recife
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
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Conforme dados da CBTU (2019), demonstrado no Gráfico 11, o 

movimento anual de passageiros (em milhões) apresenta-se da seguinte 

forma: 

Gráfico 11 - Evolução do número de passageiros do metrô. 

 

Fonte: CBTU Recife (2019). 

Criado pelo Ministério dos Transportes em setembro de 1982, o 

consórcio METROREC, constituído pela Rede Ferroviária Federal S/A 

(RFFSA) e pela Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, hoje extinta. A 

construção do metrô foi iniciada em janeiro de 1983. 

Em fevereiro de 1984 foi criada no Rio de Janeiro a Companhia 

Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). O METROREC integrou-se a ela em 

janeiro de 1985. Em março de 1985, teve início a circulação dos primeiros 

trens com passageiros. A partir de então, o METROREC passou por várias 

modificações, sendo que a mais significativa ocorreu em janeiro de 1988, 

quando a CBTU, através da Superintendência de Trens Urbanos do Recife, 

absorveu os trens de subúrbio da Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) em 

Maceió (Alagoas), João Pessoa (Paraíba), Natal (Rio Grande do Norte) e 

Recife. 

Em janeiro de 1995, os trens de subúrbio de Maceió, João Pessoa e 

Natal foram desvinculados da Superintendência de Trens Urbanos do Recife 

e passaram a ser subordinados diretamente à Administração Central da 

CBTU, no Rio de Janeiro. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Ferrovi%C3%A1ria_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Macei%C3%B3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alagoas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Pessoa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_(Rio_Grande_do_Norte)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
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Em 1998 foram iniciadas as obras de expansão do Metrô do Recife, 

compreendendo a eletrificação de 14,3 km da Linha Sul, entre as Estações 

Recife e Cajueiro Seco e o prolongamento da Linha Centro, a partir da 

Estação Rodoviária até Camaragibe, trecho já inaugurado em dezembro de 

2002. Entre 2004 e 2009, foram inaugurados trechos da Linha Sul, que já 

teve a sua expansão concluída. 

Desde o início de 2013, após um investimento de cerca de 100 milhões 

de reais, a antiga Linha Diesel/Trens Diesel, que vai do Cabo de Santo 

Agostinho até a estação Cajueiro Seco, passou a operar com VLT, 

beneficiando cerca de 35 mil passageiros. Todos os vagões são equipados 

com ar condicionado e GPS. O Trecho entre a estação Cajueiro Seco e a 

estação Curado também recebeu um VLT. Existe um plano de prolongar o 

VLT até a estação Rodoviária, onde se localiza o Terminal de ônibus do 

município do Recife. Em março de 2013 começaram a operar os dois 

primeiros dos novos trens comprados para aumentar a frota da Linha Sul. 

Desde então, novos trens chegam todos os meses. 

Em 8 de junho de 2013, a estação Cosme e Damião, na Linha Centro, 

foi inaugurada, facilitando o transporte dos torcedores até a Arena 

Pernambuco. A estação está localizada entre as estações Rodoviária e 

Camaragibe, no município do Recife, próximo da divisa com o município de 

São Lourenço da Mata, onde fica localizada a Arena. 

A Linha Central é responsável por atender a maior demanda de 

usuários da rede do metrô. Partindo da estação Recife, esta linha segue por 

mais nove paradas em um ramal único, até Coqueiral. A partir daí, ela é 

dividida em dois percursos. Identificada no mapa pela cor laranja, a Centro-1 

é composta por mais cinco estações, e segue em direção a Camaragibe. Já a 

representação vermelha no mapa corresponde à Centro-2. Ela possui mais 

quatro paradas, e tem Jaboatão dos Guararapes como destino. Leva-se, em 

média, 28 minutos para completar o percurso entre Recife e Camaragibe. Já 

o trajeto de Recife a Joaboatão, tem duração de 26 minutos. Também 

partindo da estação Recife, a Linha Sul é formada por um ramal único, 

representado no mapa pela cor azul. São doze paradas até o destino final. 

Para completar a viagem entre Recife e Cajueiro Seco, leva-se, em média, 22 

http://www.metrorecife.com.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_Sul_do_Metr%C3%B4_do_Recife
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_Santo_Agostinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_Santo_Agostinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/VLT
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arena_de_Pernambuco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arena_de_Pernambuco
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Louren%C3%A7o_da_Mata


71 

minutos. 

Antes operada por composições movidas a diesel, a linha VLT foi 

gradualmente modernizada com a operação dos Veículos Leve sobre Trilhos. 

Pode-se identificar os ramais no mapa do Metro do Recife pelas cores verde 

(Sul) e cinza (Oeste).  Os pontos marcados com um ônibus colorido no Mapa 

esquemático rede metroviária de Recife (ver Figura 1) indicam que ali existe 

a operação do Sistema Estrutural Integrado (SEI). Nesses casos, o 

passageiro pode desembarcar do metrô e embarcar em um ônibus sem 

precisar pagar uma nova tarifa. 

São dezesseis Terminais Integrados ao todo, distribuídos entre as 

linhas Centro, Sul e VLT Oeste. Na Figura 1, é possível conferir o mapa com 

as sete estações que fazem a integração entre metrô e ônibus. O mapa conta 

com indicações de ônibus somente na cor verde. Isso quer dizer que existe a 

disponibilidade de coletivos na saída do metrô. Contudo, nessa situação é 

necessário pagar uma nova tarifa para utilizar o transporte sobre rodas. 

Figura 1 – Mapa esquemático rede metroviária de Recife. 

 

Fonte: Metro Recife (2019). 

 

4.1.1.3  Benchamarking dos sistemas de metrô de Belo Horizonte  

 

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) é a empresa 

responsável pela implantação, gestão e operação do Metrô de Belo Horizonte 

(Metrô BH), que compreende a Linha 1, com extensão de 28,1 km, 19 

estações e 6 terminais, abrangendo os municípios de Belo Horizonte e 

Contagem, conforme indicado na Figura 2 abaixo. Atualmente são realizadas 
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280 viagens em dias úteis, 206 aos sábados e 156 aos domingos e feriados, 

em trens com capacidade de 1026 passageiros, que equivalem a 12 ônibus 

lotados (CBTU Belo Horizonte, 2019).  

 

 

Figura 2 - Mapa do metrô de Belo Horizonte. 

 

Fonte: CBTU Belo Horizonte (2019). 

Segundo CBTU Belo Horizonte (2019), o sistema começou a operar 

comercialmente em agosto de 1986, com base em um projeto que previa a 

implantação de uma rede de transporte sobre trilhos de 37 km, dividida em 

duas linhas, Eldorado-São Gabriel e Barreiro-Calafate. Inicialmente, apenas o 

trecho Eldorado-Lagoinha foi implantado. Mais tarde, mais trechos foram 

entregues, porém fora do cronograma previsto. Somente em 2002 as atuais 

19 estações do sistema foram entregues e apenas em 2005 o Metrô de Belo 

Horizonte passou à operação plena, ou seja, de Eldorado a Vilarinho. 

O sistema de transporte é característico de tronco alimentador, com as 

Estações de ponta Eldorado e Vilarinho, ligando a região oeste da Região 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1986
https://pt.wikipedia.org/wiki/2002
https://pt.wikipedia.org/wiki/2005
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Metropolitana de Belo Horizonte, às margens da área central de Belo 

Horizonte, com a região Norte, na divisa do município de Santa 

Luzia/Vespasiano (CBTU Belo Horizonte, 2019).  

A linha Eudorado a Vilarinho, presenta demanda pendular nos dias 

úteis, realizando a maioria das viagens casa-trabalho/trabalho-casa, no pico 

da manhã, com carregamentos mais expressivos ocorrendo das extremidades 

(Vilarinho e Eldorado) para a região central de Belo Horizonte, e, na parte da 

tarde, nos sentidos opostos (SETOP, 2012).  

O metrõ possui estações de integração com o sistema ônibus nas 

pontas e intermediárias em São Gabriel e José Cândido e quatro com 

conexão à área central, sendo elas: Santa Efigênia, Central, Lagoinha e 

Carlos Prates (CBTU Belo Horizonte, 2019). 

Segundo Lobo, Cardoso e Magalhães (2013, p.517):  

 

Em Belo Horizonte, a distribuição da acessibilidade e da mobilidade 
espaciais tem sido recorrentemente caracterizada pela difusão de 
iniquidades, o que resulta na estruturação de um espaço de 
circulação no qual, a despeito da manutenção de privilégios ao 
transporte individual, os estratos mais vulneráveis (pedestres, 
ciclistas e usuários de transporte público coletivo) têm sido 
preteridos nos seus anseios relacionados à circulação.  

 

Continuam os autores: 

 

Nesse cenário, não obstante os recentes esforços de variadas 
esferas do Poder Público (municipal, estadual e federal) de mitigar 
as históricas distorções no provimento de acessibilidade, 
notadamente a partir da implantação do sistema de BRT (Bus Rapid 
Transit) em alguns dos principais corredores viários da cidade (não 
incluindo a sua dimensão metropolitana), importantes parcelas da 
população têm procurado resolvê-las individualmente. (LOBO; 
CARDOSO; MAGALHÃES, 2013, p.517). 

 

De acordo com dados do Departamento de Trânsito de Minas Gerais 

(DETRAN-MG) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

enquanto a população de Belo Horizonte cresceu cerca de 18% entre 1991 e 

2011, passando de 2.020.161 para 2.385.638 habitantes, a frota total de 

veículos cresceu aproximadamente 198%, passando de 479.805 para 

1.429.865 veículos. Tal desequilíbrio na evolução desses dados é agravado 

pelo fato de que a população belo-horizontina apresentou um declínio no 
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ritmo de crescimento ao longo das últimas décadas (em média 1,16% ao ano, 

entre 1991 e 2000, e apenas 0,59% ao ano entre 2000 e 2010), sem qualquer 

impacto negativo no crescimento da frota de veículos. Esses dados 

demonstram o grande desequilíbrio no sistema de transporte público na 

cidade (LOBO; CARDOSO; MAGALHÃES, 2013). 

Sobre a criação de novas linhas até o Barreiro e a Savassi, conforme 

mostra a ilustração abaixo (ver Figura 3), na Região Centro-Sul, existe 

apenas o projeto, sem previsão de implantação. 

Figura 3 - Mapa de expansão do metrô de Belo Horizonte. 

 

Fonte: Adaptado Metrojornal. 

4.1.1.4 Benchmarking dos sistemas do metrô de Salvador 

 

O metrô de Salvador foi inaugurado em 11 de junho de 2014, sendo um 

sistema de transporte metroviário que opera entre as cidades de Salvador e 

Lauro de Freitas, na região metropolitana. Como responsável pela operação, 

a concessionária CCR Metrô Bahia é uma parceria entre o governo do estado 

da Bahia e o Grupo CCR, que foi o vencedor da licitação. Desde a sua 

inauguração até o início de janeiro de 2016, o sistema foi operado em caráter 

de testes, se tornando comercial a partir de 2 de janeiro de 2016. 

Atualmente, o  metrô opera em 2 linhas, com 20 estações, já que o 
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projeto ainda não foi concluído, faltando ainda 3 estações serem concluídas e 

entregues. Sua malha em operação possui 33 km e com a conclusão terá 

42km. No último mês de maio (2019), o sistema transportou 370 mil 

passageiros/dia e no ano de 2018, transportou quase 90 milhões 

passageiros. Desde a sua fundação, o Metrô de Salvador já transportou 

aproximadamente 200 milhões de passageiros, levando em conta uma 

população de 2 milhões e 800 mil habitantes. Todas as estações do projeto 

base da CCR Metrô Bahia já estão concluídas, sendo a Linha 1 composta por 

12 km e oito estações, entre a Lapa e Pirajá, e a Linha 2, que percorre 19 km 

e possui doze estações entre acesso norte e o aeroporto. 

Um ônibus do tipo shuttle (ônibus de translado) faz a ligação entre a 

Estação Aeroporto e o Terminal Aeroportuário de Passageiros. Esta 

integração tarifária com o Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus (STCO) 

permite fazer trajetos dos tipos metrô-ônibus, ônibus-metrô e ônibus-metrô-

ônibus, desde que contado duas horas após o primeiro acesso e havendo o 

uso obrigatório de passagem no metrô, que pode ser feito em todas as 

estações em funcionamento. Com o intuito de implantar um sistema integrado 

de transporte na grande Salvador, o metrô assume um papel de sistema 

troncal estruturante, devendo os demais ser alimentadores e 

complementares, conforme exigência que constou no edital de licitação em 

2013. 

Esta articulação do metrô com demais modais se dá com: a) o trem de 

subúrbio que possui 13,5 km de extensão e 10 estações e que deverá ser 

substituído por veículo leve sobre trilho (VLT); b) o sistema de trânsito rápido 

de ônibus (BRT), com as linhas azul e vermelho, que são vias transversais e 

alimentadoras que estão sendo implantadas; c) as linhas de ônibus 

convencionais municipais soteropolitanas; e d) as linhas de ônibus municipais 

laurofreitenses e metropolitanas. 

Conforme mostra Figura 4 abaixo, tanto a Linha 1 quando a Linha 2 

ainda não foram concluídas conforme o projeto inicial e ainda não há 

previsão para a conclusão. O complemento dessas linhas viabiliza a 

integração com o restante dos terminais rodoviários ainda não conectados.  
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Figura 4 – Croqui das linhas 1 e 2 do Metrô de Salvador. 

 

Fonte: CCR Metrô Bahia (2018). 

A intermodalidade (integração) entre os meios de transporte em 

Salvador foi determinada no edital de concessão, especialmente no que se 

refere ao ônibus urbanos, onde foram definidos os terminais de integração de 

passageiros, no total de nove com integração tarifária e física ao sistema de 

ônibus local, de Lauro de Freitas e região metropolitana. A partir desta 

medida, as linhas de ônibus tiveram a redução dos seus percursos, já que 

seu papel tornou-se alimentar o sistema, pois não mais havia a necessidade 

de deslocamento até o centro da cidade, uma vez as rotas foram alteradas 

para os terminais de integração após o seu início comercial junto com o 

metrô. Com a retirada destes veículos, esperava-se uma redução do trânsito 

da cidade, melhorando assim o tráfego, além de aumentar as viagens das 

linhas metropolitanas, o que, consequentemente, reduziria os custos de 

operação. 

A interligação com o sistema cicloviário determinada pelo poder 

concedente ocorre a partir de bicicletários instalados em todas as estações 

metroviárias, sendo acompanhados e geridos pelas diretrizes do projeto 
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Cidade Bicicleta. Os bicicletários tem capacidades que variam entre 78 e 108 

vagas, de acordo com o volume de passageiros transportados, sendo que o 

uso é gratuito e exclusivo para os passageiros do metrô. Projetos para 

melhorar a alimentação do sistema no sentido da intermodalidade continuam 

sendo elaborados. Em virtude disso, diálogos entre a Secretaria Estadual de 

Desenvolvimento Urbano (SEDUR) e o governo francês foram iniciados com o 

propósito de estabelecer uma possível parceria para a realização de estudos 

técnicos e de engenharia e de viabilidade socioeconômica para a construção 

de teleféricos, afim de conectar estações a bairros vizinhos mais populosos. 

Alguns números gerais sobre o metrô de Salvador  

- Fundação: 2014 (11 de Junho de 2014) 

- Estações: 20 atualmente (previstas 23 após conclusão) 

- Linhas: 2 

- Total de veículos: 40 

- Extensão da malha de 33 Km (previstas 42 após conclusão) 

- Velocidade média: 40km/h 

- Velocidade máxima: 80km/h 

- Passagem sem integração com o ônibus: US $ 0,94 ou R$ 3,70 

- Passagem com integração com o ônibus: US $ 1,02 ou R$ 4,00 

- Horário de operação: 05:00 am – 00:00 am 

- Intervalo entre trens: 6 Minutos 

- Passageiros transportados desde 2014: mais de 200 Milhões 

- População: Salvador 2 milhões e 800 mil  

 

4.1.1.5 Benchamarking dos sistemas de metrô de Paris 

 

Inaugurado em 1900, quando da Exposição Universal, o Metrô de Paris 

se identifica com a cidade e desempenha papel central na vida dos 

parisienses. Com 14 linhas e 300 estações, transporta diariamente, de forma 

eficiente, cerca de seis milhões de usuários, de qualquer ponto para outro da 

cidade. Cada estação do metrô de Paris tem uma “cara” distinta. Algumas 

como a Louvre-Rivoli ou a Saint Paul foram transformadas numa espécie de 

museu, com grandes vitrines de exposição. Outras são pintadas com cores 
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vivas, como a Cluny la Sorbonne. E outras têm música ambiente ou até 

mesmo exibem curtas-metragens através de monitores, como a Station 

Europe (LABATE; RODRIGUES; ALOUCHE, 2004) 

Ainda segundo Labate, Rodrigues e Alouche (2004), O metrô de Paris 

foi o primeiro metrô “pesado” a adotar, na sua linha 14, a automação integral 

(condução sem operador no trem). Antes dele, somente metrôs de média 

capacidade como Vancouver (Sky Train) e Lille (VAL) circulavam em 

automático. Há um plano de transformar toda a rede em sistema automático, 

sem condutor, instalando também portas automáticas de plataforma em todas 

as estações.  

Mais e mais cidades em torno do mundo têm enfrentado o dilema entre 

aumentar a mobilidade e a segurança no tráfego, e, ao mesmo tempo, buscar 

a redução da sensação dos impactos negativos causados pelo contínuo 

aumento do fluxo de tráfego e poluição (MARQUES, 2007). 

Para efeito de planejamento de transporte público, a Região 

Metropolitana de Paris –rue-de-France fica a cargo do Syndicat des 

Transports d’lle-de-France (STIF). Há mais de 40 anos, o STIF vem 

organizando a operação e integração dos sistemas de transportes públicos, 

com renomado sucesso mundial. O sistema está dimensionado para 

transportar em torno de 11 (onze) milhões de pessoas por dia na rede de 

transportes públicos. O sistema é operado por mais de 80 diferentes 

empresas de transportes usando o mesmo bilhete (STIF, 2015). 

A distribuição da população na região se espalha por uma área de 

12.000 km2, para a qual a cidade de Paris contribui com apenas 105 km2. A 

população de 11 milhões se divide em 2.1 milhões na cidade de Paris, 4 

milhões no anel interior dos subúrbios e os restantes 5.9 milhões no anel 

exterior dos subúrbios de Paris (STIF, 2015). 

O transportes público é operado por mais de 80 empresas as quais são 

escolhidas e autorizadas a funcionar pelo STIF. Duas delas são monopólios 

públicos, Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) e Société 

Nationale des Chamins de Fer Français (SNCF) e as demais são privadas. As 

empresas têm total liberdade de operar recebendo subsídios do STIF, o qual 
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intervém no preço das passagens. O STIF é ligado ao RATP e SNCF através 

de contratos que definem a quantidade e qualidade dos serviços que as duas 

empresas têm de prestar. Por outro lado, o STIF provê subsídio público em 

troca desses bons serviços (STIF, 2015). 

Gráfico 12 - Financiamento do transporte público. 

 

Fonte: STIF (2015). 

A capital francesa é conhecida por sua eficiente rede de transporte 

público que conecta metrô, trem RER, bonde, ônibus, bicicleta e, mais 

recentemente, os patinetes, que nesse momento já estão na berlinda, por 

causarem vários acidentes e também pelo fato de serem descartados em 

qualquer lugar (PEDRO, 2019). 

Em tempos de austeridade, surgem novas formas de desenvolvimento 

e financiamento, desde às Parcerias Público-Privadas, á exploração de 

oportunidades de varejo e patrocínio dentro dos serviços públicos, como 

ocorre por exemplo em Paris, o sistema de aluguel de bicicletas Velib foi 

financiado pela companhia de propaganda JC Decaux (FROST; SULLIVAN, 

2016). 

Em conclusão, a combinação de urbanização, soluções tecnológicas, e 

mudanças nas políticas públicas e nas preferências da sociedade têm o 

potencial de gerar uma mudança de paradigmas no setor de mobilidade. 
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Estamos nos distanciando da percepção e do desenvolvimento de cidades em 

torno de um único modo de transporte – público ou privado -, em direção a 

uma sociedade em que a locomoção é mais multimodal e sustentável, que 

usa o transporte público para a maioria de suas viagens e serviços de 

mobilidade complementares para as restantes (FROST; SULLIVAN, 2016). 

 

4.1.1.6 Benchamarking dos sistemas de metrô de Moscou 

 

O metrô de Moscou foi considerado um dos melhores do mundo, devido 

a sua pontualidade, limpeza e eficiência. Inaugurado na era Stalin, em 1935, 

é considerado o maior do mundo em densidade de passageiros e em 

extensão de linhas (WIKIPÉDIA, 2019).  

Transporta cerca de 3.341.500.000 pessoas por ano, em média 9,2 

milhões de pessoas por dia. A sua rede de trilhos é de 346 km, bem mais 

extensa do que as dos metrôs de Nova York, Londres, Paris, Tóquio e Seul, 

sendo composta por 206 estações e 12 linhas caracterizadas por cores para 

facilitar a identificação pelos usuários (WIKIPÉDIA, 2019). 

O metrô é estruturado a partir de uma linha circular que liga todas as 

linhas, dessa forma o usuário pode chegar a qualquer destino da cidade com, 

no máximo, duas transferências de linha. Cada linha é identificada por um 

nome, um número e uma cor, facilitando para o passageiro a sua 

identificação.  

O horário de abertura dos portões é as 5:40h, fechando a 1:00h da 

manhã, porém o primeiro veículo sai as 6:00h e o último passa a 1:00h da 

manhã, Já o monotrilho é executado de 7:00h as 23:00h. Os trens nos 

horários de pico partem a cada 90 segundos e nos demais horários do 

dia,seguem um headway de 2 a 4 minutos.  

Moscou dispõe de diversas tecnologias para ter acesso ao transporte 

público, tais como o cartão Troika, semelhante ao bilhete único no Brasil, no 

qual, para colocar crédito, os passageiros devem baixar o aplicativo e 

transferir o dinheiro através da conexão via NFC(Near Field Communication), 

ou carregar nos guichês ou nas máquinas nas estações e tem validade de 5 

anos e sua grande vantagem é a possibilidade de utilização em metrô, trem 
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circular, ônibus, trólebus e bondes (IVANOV, 2017).   

O bilhete unificado (Ediny), diferentemente do cartão Troika 

confeccionado em plástico, é de papel e sua validade é de cinco dias a três 

meses, dependendo da quantidade de cargas de viagens, variando de 1 a 60 

viagens. Quanto maior a quantidade de viagens, mais barato é a recarga 

(METRÔ DE MOSCOU, 2019). 

Uma alternativa para quem quer se deslocar no transporte público em 

Moscou é o cartão 90 minutos, Com ele, basta pagar uma única vez o metrô 

e fazer um número ilimitado de viagens em outros transportes públicos 

durante 90 minutos (METRÔ DE MOSCOU, 2019). 

Desde 2016, o pagamento via Samsung Pay e Apple Pay estão 

disponíveis para o transporte público. A  modalidade mais recente é a dos 

cartões vestíveis, braceletes, anéis e chaveiros com microchips de 

transporte, que além de servirem de lembrança da cidade, é mais uma forma 

de usar o metrô (BRISOLLA, 2019). 

Em maio de 2017, Moscou foi agraciada com um dos mais prestigiados 

prêmios de mobilidade urbana, durante a Cúpula Mundial de Transportes 

Públicos da União Internacional de Transporte Público (UITP), que ocorreu 

em Montreal, nos dias 15 e 17 de maio de 2017, apelidado de “Oscar do 

Transporte”, quando foi reconhecida por suas evoluções no planejamento 

urbano, ultrapassando grandes centros da Índia, da China e da Europa 

(ZUBATCHEVA, 2017). 

As cinco principais inovações do metrô em Moscou são 

(ZUBATCHEVA, 2017): 

- Anel Central de Moscou - Uma nova linha de superfície do sistema 

metroviário que transporta aproximadamente 350 mil passageiros 

por dia, ajudando a desafogar as estações de metrô e terminais 

ferroviários na cidade e seus arredores; 

- Renovação de frotas - Desde 2010 o Moscou vem investindo 

pesado na renovação de frota, com investimentos na ordem de US$ 

210 milhões de dólares. Até o final de 2017, 95% da frota ,de 

ônibus, bondes e trens de metrô já havia renovada; 
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- Trem para todo lado – Com o início do programa de renovação em 

2010, foram comprados mais de 700 vagões novos e reconstruídas 

764 estações ferroviárias em Moscou e seus arredores. Aliado a 

estas ações foram inclusos à frota 35 trens antigos, que foram 

modernizados, e 41 novos trens de geração. Com isso, o tempo 

médio entre os serviços em horário de pico reduziu de 7,3 para 6,6 

minutos, resultando em um acréscimo no tráfego de passageiros em 

31%, equivalente a 1,9 milhão de passageiros ao dia em 2016;  

- Monitoramento de vagas na rua – Moscou vem nos últimos anos 

efetuando mudanças no mapa da capital, com a construção de 

novas vias e a manutenção das antigas e reorganizando os 

espaços para estacionamentos. Além disso, foi introduzido um 

sistema de pagamento mais conveniente, com aproximadamente 81 

mil vagas pagas, cobrindo as áreas mais movimentadas perto de 

shoppings centers, centros empresariais, estações de metrô e 

terminais ferroviários e parques; 

- Moscou sobre duas rodas – Considerada uma das mudanças mais 

significativas para os moradores de Moscou, a criação de pontos de 

aluguel e estacionamento de bicicletas facilitou a movimentação da 

população pelo centro da cidade. Em 2016 foram criadas 19 mil 

vagas de estacionamento para bicicletas e mais de 330 pontos de 

aluguel. 

 

4.1.1.7 Benchmarking do sistema de transporte urbano de Xangai 

 

Por ser a maior cidade da China, com mais de 24 milhões de 

habitantes, e uma das maiores áreas metropolitanas do mundo, Xangai, ou 

pela forma inglesa, Shanghai, enfrenta vários desafios no que se trata de 

trânsito e mobilidade urbana. Em 2017 a cidade era conhecida como “Reino 

da Bicicleta” pela sua extensa rede de bicicletas compartilhadas, o que 

rendeu, inclusive, um prêmio internacional à cidade Hangzhou, a sudoeste de 

Shanghai, por seu programa municipal de compartilhamento de bicicletas. 

Shenzhen, ao norte de Hong Kong, também recebeu grande destaque após 

eletrificar toda a sua frota de ônibus. 
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Atualmente, o investimento em mobilidade na China está voltado para 

um transporte moderno e sustentável, o que se reflete em diversas ações 

para criação e alavancagem de outros modais.  

O sistema de transporte público em Xangai é bem extenso e conta com 

uma variedade de modais como: ônibus, ônibus elétricos, táxis, e um sistema 

de metrô em rápida expansão. Todos esses meios de transporte podem ser 

acessados através de um bilhete de transporte público de Xangai, que utiliza, 

inclusive, 83 frequências de rádios para não precisar tocar fisicamente no 

scanner. 

Segundo a matéria da Marcondes (2018, on line):  

 

Em 2004, a China iniciou a construção em grande escala de trens 
urbanos e corredores de ônibus. No terceiro trimestre de 2017, 29 
cidades chinesas já tinham algum tipo de trem urbano – categoria 
que inclui metrôs, veículos leves sobre trilhos (VLT), monotrilhos e 
sistemas automatizados (APMs, na sigla em inglês) – com 118 
linhas que percorrem 3.862 quilômetros e transportam 17,68 bilhões 
de passageiros por ano. Os sistemas de trens urbanos de Shanghai 
de Pequim são mais extensos que os de Londres e mais 
movimentados que os de Nova York e Paris. Em algumas cidades da 
China, os trens urbanos são responsáveis por metade de todas as 
viagens feitas em transporte público. 

 

Para elaboração do Transporte Rápido por Ônibus (BRT, sigla em 

inglês) de Pequim os chineses utilizaram as experiências vividas em países 

latino americanos, como o Brasil. (MARCONDES, 2018). 

Alguns números para explicar a estrutura de transporte na China: 

- Total de 121 mil quilômetros cortando o país de norte a sul, incluindo 

20 mil quilômetros de linhas para os trens de alta velocidade (trem 

bala); 

- Circulam mais de 1.000 linhas de ônibus; 

- Painéis de leitura com informações de todas as linhas, itinerário, 

horário etc. em cada parada de ônibus; 

- Ferramentas como o Google Maps (por exemplo, o Maps do IOS) 

mostram a direção, o número do ônibus e onde descer para chegar 

ao destino desejado; 

- Os valores das passagens de ônibus são de RMB 2,00, cerca de R$ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%94nibus
https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1xi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metr%C3%B4
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0,90. Esse preço é de Shanghai, a cidade mais cara da China; 

- No metrô o trajeto começa em RMB 3,00 (R$1,40) e pode chegar a 

RMB 6,00 (R$2,80). 

O metrô de Xangai iniciou suas atividades em 28 de maio de 1993 

através dos operadores Shanghai Metro Operation Co., Ltd e Shanghai 

Modern Rail Transit Co., Ltd, ambas subsidiárias da Shanghai Shentong 

Metro Group Co.,Ltd. O metrô de Xangai tem simplesmente a maior rota do 

mundo, contando com 644km de trilhos, 16 linhas e 393 estações, e 

transporta mais de 3,5 bilhões de passageiros por ano. 

O sistema metroviário de Xangai consolidou-se como o mais longo e 

moderno do mundo. As estações são mapeadas e disponibilizadas no Google 

Maps para que o passageiro possa ver no mapa o local mais próximo e 

acessível. A localização também pode ser acompanhada através de um 

aplicativo de Xangai para Android e Iphone, que também pode ser usado 

como guia. 

As estações contam com diversas iniciativas inovadoras, como: a) um 

sistema de distribuição e alimentação elétrica aérea com uso de sistema de 

1500 volts DC; b) telas de plasma que mostram o momento que os dois 

próximos trens se aproximam; c) telas de LCD em algumas linhas para 

mostrar informações da viagem; d) telas de LED ao nível do solo apontando a 

próxima parada; e e) sistema de ar condicionado. 

Em 2012, o Diário do Rio.com, escreveu uma matéria bem curiosa, 

traçando um paralelo entre o Metrô do Rio e o Metrô de Xangai entre os anos 

de 1993 e 2013, conforme Figura 5 abaixo. O resultado comparativo foi 

impressionante (FREIRE, 2013). 
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Figura 5 – Mapas comparativos de evolução Metro Rio x Xangai. 

 

Fonte: Freire (2013). 

Ficou claro que o Rio de Janeiro iniciou suas atividades como metrô no 

mesmo ano que Xangai, mas a evolução do projeto em Xangai foi bem rápida 

e eficaz. Em 2013, o metrô de Xangai já possuía 439 km e, em 2012, levou 

6,7 milhões de passageiros por dia, possuía 15 linhas e já contava com mais 

3 linhas planejadas para serem postas em operação até 2020. Enquanto isso,  

o metrô do Rio possuía apenas 40.9 Km de extensão, transportava 640 mil 

passageiros por dia (2011) e contava com apenas 2 estações, uma em 

construção e outra planejada (FREIRE, 2013). 

 

4.1.1.8 O metrô de Berlim  

 

Fundado em 1902 Fundado em 1902, o metrô de Berlim ou U-Bahn de 

Berlim como também é conhecido o sistema de metrô da cidade é quase 

totalmente subterrâneo, sendo composto por 173 estações, 10 linhas 

subterrâneas e contando com uma extensão de 146,3 quilômetros. Integrado 
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a este metrô está a S-Bahn (sistema de trens rápidos da capital alemã) que 

possui 331 quilômetros de trilhos além de ônibus, bondes elétricos e até ferry 

boat. A S-Bahn consiste em 15 linhas e a maioria das estações possui 

integração com a U-Bahn, formando a espinha dorsal do sistema de 

transporte rápido de Berlim. Ao contrário U-Bahn, a S-Bahn cruza toda a 

cidade de Berlim e a fronteira do estado para Brandeburgo, principalmente 

partir da antiga Berlim Ocidental. O sistema possui tarifa unificada e 

integrada e é gerido pela o Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB), a 

Associação do trânsito de Berlim-Brandeburgo, porém possuem diferentes 

operadores. A U-Bahn é administrada pela BVG que é a principal operadora 

do transporte público local, já S-Bahn é gerido pela S-Bahn Berlin GmbH, 

uma empresa subsidiada pela Deutsche Bahn.  

Com a intenção de aliviar o trânsito no centro da cidade, o sistema 

idealizado foi rapidamente ampliado até o final da segunda guerra, quando a 

cidade foi dividida em duas e ficou aberta para os passageiros de ambos os 

lados, até a construção do muro de Berlim, que impediu qualquer tipo de 

contato entre as duas partes da cidade sendo. Somente com a queda do 

muro foi que o sistema voltou à normalidade. Somente após a queda do muro 

é que a U-Bahn vem recebendo melhorias, pois muitas das estações do lado 

oriental não passavam por intervenções profundas desde de 1961. Visando 

facilitar a identificação por parte dos usuários, a linhas são identificadas 

pelas cores. As linhas possuem o seguinte diagrama geográfico, conforme a 

Figura 6, que mostra a distribuição das linhas pelas zonas A, B e C. 
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Figura 6 – Esquema do metrô de Berlim. 

 

Fonte: BVG Route Network (2018). 

Os tempos e frequência do metrô de Berlim sofrem variações. A sua 

operação às 04:30 da manhã e encerra à 00:30 diariamente. A sua frequência 

sofre variações de acordo com a hora do dia, da seguinte forma: de segunda 

à sexta, das 06:00 às 20:00, a frequência é de 5 a 10 minutos. Já aos 

sábados, domingos e feriados a frequência durante o dia se mantém, porém a 

noite é a cada 10 minutos. Durante a semana, o serviço noturno do metrô é 

substituído por linhas de ônibus, apresentando uma menor regularidade, 

sendo que aos sábados o horário é de 00:30 às 05:30 e aos domingos, de 

00:30 às 07:00, com frequência de 15 minutos. Todas as linhas com exceção 

da Linha U4 abrem nos finais de semana e feriados. 

Com relação aos bilhetes, Berlim foi dividida em 3 zonas tarifárias, 

Zona A, B e C, que possuem as seguintes características: 

- ZONA A – Corresponde ao centro da cidade; 

- ZONA B – limita-se ao território urbano da cidade de Berlim; 

- ZONA C – Abrange os arredores de Berlim (como o aeroporto de 

Berlim-Schönefeld, Potsdam, Oranienburg e Sachsenhausen). 

Desta forma, em função destas áreas podem ser comprados 3 tipos de 
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bilhetes. Para a zona AB, para a zona BC e para todo o sistema, no caso, a 

zona ABC. Existem ainda 3 tipos de tarifas: a normal para adultos, a tarifa 

reduzida para as crianças de 6 a 14 anos e a gratuita para crianças menores 

de 6 anos. Os bilhetes são válidos no metrô, trens urbanos, ônibus e bonde. 

Os bilhetes podem ser comprados em qualquer estação, em qualquer loja de 

varejo da BVG ou S-Bahn e também online. 

Existe também a opção de compra de bilhetes em 3 categorias: Bilhete 

Normal (Einzelticket), Bilhete para um dia (Tagesticket) e Bilhete para 

pequenos grupos (Kleingruppenkarte). No Bilhete normal, um único bilhete 

varia de valor de acordo com a zona a ser utilizada, sendo que a AB custa € 

2,70 e pode ser utilizado por até duas horas desde de que na mesma direção. 

Para a zona BC o valor é de € 3,00 e para a zona ABC  é € 3,30. Já o bilhete 

para um dia tem seu uso iniciado a partir do momento em que é validado e 

pode ser utilizado até as 03 horas do dia seguinte, seu valor oscila de acordo 

com a zona, sendo a AB € 6,90, a BC € 7,40 e a ABC € 7,40. Para até 5 

pessoas, uma boa opção é o bilhete para pequenos grupos, pois a partir de 3 

pessoas já é possível economizar. A zona AB tem a tarifa de € 16 ,90, a BC € 

17,20 e ABC € 17,40. Outra vantagem é que pode ser utilizado um dia inteiro 

até as 03 horas do dia seguinte. 

Alguns números gerais sobre o metrô de Berlim: 

- Fundado em: 1902 

- Última expansão: 2009 

- Estações: 173 

- Linhas: 10 

- Extensão da malha: 146,3 Km 

- Valor de uma passagem simples: Varia de € 2,70 a € 3,30 , 

dependendo da zona 

- Horário de operação: 04:30 am às 00:30 am 

- Intervalo entre trens:  1 a 5 minutos no máximo, nos horários de pico 

- Passageiros transportados: 500.4000.000 por ano 
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- População de Berlim: 3.711.930 (2017) 

Berlim segue a tendência europeia e dá prioridade aos transportes 

públicos, e possui atualmente um dos melhores sistemas de transporte que 

oferece muita agilidade ao seu usuário. Integrado ao sistema estão uma rede 

de trem de superfície, VLT, ônibus, metrô e travessia de barcos. Dada esta 

integração, e aliada à eficiência do transporte local, apenas 31% dos 

moradores usam seus carros para se deslocar. O alto nível de qualidade 

oferecido no transporte faz com que dificilmente os habitantes usem seus 

carros ou táxi para se locomover, diminuindo assim a quantidade de carros 

nas ruas e a poluição. O sistema foi pensado para oferecer o melhor para o 

seu usuário, o que pode ser verificado facilmente no site da empresa de 

transporte público Berlimer Verkehrsbetriebe (BVG), Companhia de 

Transporte Berlinense, onde em uma consulta é possível ver todos os 

horários e linhas de todos os meios de transporte que compõem o sistema, 

de forma organizada e eficiente. 

Mas, se mesmo assim, por algum motivo, for necessário a utilização de 

um automóvel para se locomover, o sistema dispõe do CarSharing ou carro 

compartilhado, que já existe em alguns países. No entanto, esta modalidade 

está disponível apenas para a comunidade berlinense, pois para desfrutar 

deste serviço é necessário um cadastro no programa, ter a Carteira Nacional 

de Habilitação (CNH) válida e pagar uma taxa anual de € 9,90 , algo em torno 

de 43 reais. Os carros que fazem parte do programa são da BMW e 

Mercades-Benz e, após cadastrados, são facilmente contratados por um 

aplicativo de celular marcando apenas o dia, a hora e que tipo de carro irá 

utilizar. A partir daí, basta localizar, através do Google Maps, qual carro está 

mais próximo da sua localização e se dirigir até o mesmo. Ao encontrar o 

carro, bastando colocar a CNH no para-brisa para que o carro seja 

destravado. O carro está sempre limpo e com tanque cheio, além de possuir 

computador de bordo para facilitar nos deslocamentos. Pela regra o usuário 

deverá utilizar o veículo por no mínimo 10 minutos e no máximo por 20 

quilômetros pagando 29 centavos por quilometro, caso ultrapasse será 

cobrado um adicional. Para devolver o veículo basta apenas estacionar em 

um local permitido e trancar o carro.  
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Não é apenas o transporte público motorizado que chama a atenção 

em Berlim, o seu sistema de mobilidade também contempla as bicicletas e 

ciclovias que estão interligados e complementam o transporte público onde é 

possível alugar uma bicicleta pagando o valor de dez euros para usar durante 

24 horas. Como o sistema possui um cartão similar ao nosso bilhete único , já 

que a tarifa é unificada e integrada, é possível o passageiro se deslocar 

durante duas horas usando todo o sistema. Um fato que chama a atenção é 

que, havendo espaço suficiente nos carros marcados da U-Bahn, S-Bahn, 

bondes e trens, o passageiro pode embarcar com a sua bicicleta pagando um 

bilhete a mais. O mesmo acontece com o passageiro que queira transportar o 

seu cachorro, contudo, este pagará um bilhete com tarifa reduzida e o animal 

deve ser controlado e usar focinheira, tudo pensando em satisfazer a 

necessidade do usuário. 

Pensando no turista foi criado o WelcomeCard. Com ele é possível 

adquirir, durante 48 ou 72 horas, um bilhete para viagens ilimitadas usando 

todo o sistema de transporte, além de também ter descontos de até 50% em 

museus, atrações turísticas e culturais em Berl im e Potsdam. Junto ao cartão, 

o turista recebe um guia com mapas e recomendações sobre o que ver e 

fazer na cidade. Outro diferencial é que em toda estação possui uma 

máquina de vendas de bilhetes 6 idiomas, que podem ser pagos em dinheiro 

ou cartão, tudo para facilitar para o passageiro. 

 

4.1.2 Benchmarking das plataformas MaaS de mobilidade 

 

Os sistemas mais modernos baseados em plataformas digitais de 

suporte à acessibilidade e mobilidade urbana, seguem o conceito de MaaS ou 

Mobility as a Service, onde o foco não é mais a propriedade do bem ou o 

simples transportar, mas o serviço de mobilidade como um todo, atendendo 

aos anseios mais individuais e específicos dos usuários, portanto atuando de 

uma forma mais responsiva do que fixa e previsível. Neste sent ido, várias 

tecnologias têm despontado mundo afora, cada uma contendo alguns 

diferenciais competitivos, e assim agregando valor de diversas formas.  

 



91 

A seguir serão apresentadas as plataformas digitais mais conhecidas 

internacionalmente. Em função da falta de maiores dados e características 

técnicas destes aplicativos, até mesmo por questões de estratégias de 

competição, optou-se então por apresentar uma quantidade maior de 

Plataformas:   

 

4.1.2.1 MOOVIT 

 

O Moovit é uma versão Israelense do Waze, de 2011, para transporte 

público, seguindo o conceito de plataforma de MaaS, possibilitando ao 

usuário deslocar-se do ponto A ao ponto B, utilizando vários modais de 

transporte e informando a localização do transporte escolhido em tempo real 

(MOOVIT, 2019). 

Esta plataforma utiliza-se de tecnologia GPS e Open Street Map, um 

projeto colaborativo que cria um mapa livre e editável do mundo baseado na 

licença Open Database. O Moovit captura informações de atrasos, 

superlotação, nível de satisfação com o serviço, limpeza, disponibilidade de 

wifi, dados de velocidade e de localização do usuário, passando a otimizar os 

resultados do plano de viagem ao compartilha essas informações com a 

comunidade de usuários (MOOVIT, 2019). 

O Moovit disponibiliza  informações aos usuários sobre o transporte 

público e alternativas para trajetos a pé, prestando serviços de mobilidade 

porta a porta, itinerários do ponto “A” ao “B”, informes sobre o transporte nas 

proximidades, informações detalhadas sobre uma linha e informe preciso em 

tempo real sobre os ônibus da cidade (Moovit Time Pro), sendo que, para o 

operador, a plataforma disponibiliza um sistema analítico de análise de dados 

para suporte estratégico ao planejamento da operação (CAMBOAGJO, 2019). 

Apesar de ser uma das plataformas MaaS com maior base de clientes 

no mundo, atualmente 520 milhões, de receber investimentos em torno de 

US$ 133 milhões e de operar em 2.900 cidades de 92 países, em 45 

diferentes idiomas, ainda não é utilizada para pagamentos (OLIVEIRA, 2018). 

Dentre as percepções de valor geradas aos usuários, estão a 

confiabilidade e certeza dos horários e prazos disponibilizados pela 
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plataforma, facilidade e riqueza das informações no próprio Smartphone do 

usuário, e, ainda, a flexibilidade dos serviços personalizados de transporte, 

gerenciamento dinâmico de rota, planejamento de rota, tudo isso com uma 

diversidade de modais à disposição (OLIVEIRA, 2018). 

 

4.1.2.2 CITYMAPPER 

 

Também baseado no conceito MaaS, o Citimapper é uma plataforma 

digital que nasceu em Londres (2014), no qual o usuário informa o seu 

destino e o app calcula o deslocamento com as possíveis opções: taxi, já com 

o preço aproximado, ônibus, metrô, bonde, a pé ou de bicicleta, inclusive 

simulando o gasto calórico (LACORT, 2016). 

Esta plataforma captura dados via interface, de fontes como Apple 

Maps, Google Apps, Open Street Map, sites dos gestores de transportes 

locais e sites de previsão do tempo e de trânsito e gera opções de rotas, 

tempo de deslocamento e preço, sendo estes dados permanentemente 

atualizados com o sistema de transporte local, ainda que permita uma 

roteirização off-line (NEVES, 2014). 

Dentre as percepções de valor geradas aos usuários estão a 

praticidade encontrada para realizar a sua programação de rota com 

previsibilidade de tempo e valor, e uma garantia de que os dados são 

atualizados (NEVES, 2014). 

 

4.1.2.3 UbiGo  

 

O UbiGo trata-se de uma plataforma digital de origem suíça (2014) 

baseada no conceito MaaS, que combina o transporte público, 

compartilhamento de veículo, serviços de aluguel de carro e taxi “on-

demand”, prestando serviços de mobilidade intermodal  (FLUIDTIME, 2019).  

Comercialmente, esta plataforma opera através de uma assinatura 

mensal flexível, com uma conta que pode ser compartilhada com os membros 

da família, e com a opção de guardar os créditos não utilizados no mês para 

o mês seguinte. Para isso utiliza-se da tecnologia em nuvem denominada 

http://www.openstreetmap.org/#map=5/51.500/-0.100
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FluidHub, que gerencia a transferência de dados entre o provedor do serviço 

de transporte, o aplicativo de mobilidade e o usuário (FLUIDTIME, 2019). 

O usuário adquire um vale para todo o mês, podendo combinar 

diferentes meios de mobilidade oferecidos por diferentes serviços de 

transporte. 

Dentre as percepções de valor geradas aos usuários, estão as 

questões ambientais, como o auxílio às cidades e localidades a atingirem 

suas metas de sustentabilidade ambiental, pois contribue para reduzir o 

número de veículos privados, congestionamentos e as taxas de emissão de 

CO2. Outro valor reconhecido pelos usuários é a simplificação na forma de 

pagamento reduzindo perdas de tempo nos embarques.  

 

4.1.2.4 Whim  

 

O aplicativo Whim, é uma plataforma digital finlandesa de serviços de 

mobilidade, que propõe-se a oferecer aos usuários uma variedade de opções 

de transporte, desde táxis, carros alugados e aluguel de bikes, e para isso, 

utiliza-se de cooperação, via inteligência artificial, entre o aplicativo e os 

dados de calendário do usuário, sugerindo melhores caminhos para chegar a 

um determinado evento. 

 

4.1.2.5 SMILE 

 

A plataforma digital MaaS Austríaca (2014) Smile é uma plataforma que 

oferece serviços de mobilidade, integrada com apps em smartphones e 

sugerindo ao usuário de transporte o deslocamento mais adequado, incluindo 

o preço, permitindo-o fazer reservas de passagens, realizar o seu pagamento 

e, ao final, acessar os modais previamente escolhidos (SMILE EINFACH 

MOBIL, 2019). 

Ao acessar a plataforma, o usuário poderá identificar opções de 

transporte na proximidade ou em outro local escolhido no mapa do app. Ao 

escolher um deslocamento de “A” a “B” a plataforma oferece diferentes 

opções individuais e combinações, podendo ser organizadas tais informações 
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por meio de transporte, preço, tempo e emissão de CO2, e, se forem 

utilizados filtros, esse processo poderá tornar-se mais objetivo e direto 

(SMILE EINFACH MOBIL, 2019). 

Para modais que dependam do tempo de uso, como aluguel de veículo 

ou taxi, é informado um preço aproximado, confirmando apenas ao final da 

viagem. Já para as demais viagens o aplicativo apresenta o preço tanto da 

viagem completa como de cada trecho.     

Em seu projeto piloto, realizado em 2014, e envolvendo 1.000 usuários, 

a plataforma Smile obteve resultados consideráveis, o que pode ser 

considerado como uma percepção de valor ofertado pela plataforma, o que 

justifica os seguintes dados: 

- 75% dos respondentes atestaram estar muito contentes ou contentes 

com a plataforma; 

- 69% atestaram que as novas rotas sugeridas são mais rápidas que 

as convencionais; 

- 48% atestaram que o comportamento de mobilidade foi alterado com 

o uso da plataforma; 

- 48% dos respondentes atestaram utilizar o transporte púbico com 

maior frequência; 

- 21% dos respondentes afirmaram reduzir o uso do veículo particular ;  

- A plataforma Smile incrementou a intermodalidade em 26%, 

combinando carro e transporte público mais frequentemente, e 20% 

combinando Bike e transporte público mais frequentemente, 

motivado pela agilidade da sugestão oferecida pela plataforma. 

 

4.2 Análise do setor 

 

As análises deste tópico serão realizadas sob dois enfoques: nacional 

(Brasil) e local (Região Metropolitana de Fortaleza – RMF), evidenciando 

suas realidades e, portanto, subsidiando elementos para posterior 

enfrentamento de diagnósticos e propostas no escopo do trabalho. 
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4.2.1. O transporte urbano de passageiros no Brasil 

 

4.2.1.1 Perspectiva histórica 

 

O desenvolvimento urbano e o transporte de passageiros estão 

interconectados ao longo da história. O transporte tem sido o indutor daquele, 

possibilitando a expansão das cidades do centro para as periferias e sendo 

este um fenômeno mundial, principalmente devido à necessidade do 

deslocamento pendular casa-trabalho-casa (TEIXEIRA et al., 2014). 

Com o crescimento ou espraiamento destes centros urbanos, por 

consequência exigiu-se igual ampliação dos serviços de transportes, inclusive 

através de múltiplos modais, como ônibus, trem. metrô etc, operando de 

modo integrado. (TEIXEIRA et al., 2014) 

No que concerne às cidades brasileiras, o desafio tem sido 

basicamente prover serviços de transporte coletivo que possam atender 

adequadamente, com eficiência e eficácia as demandas diárias por transporte 

público (TEIXEIRA et al., 2014). 

As baixas prioridades das políticas públicas voltadas à mobilidade, 

consubstanciadas na falta de recursos para tais fins, tem sido o grande 

gargalo e retardador do processo de modernização do transporte público nas 

cidades brasileiras, implicando em superlotações, principalmente nos 

horários de pico, baixa confiabilidade no cumprimento dos horários devido à 

lentidão e atrasos dos coletivos, frota envelhecida e passagens caras para o 

serviço nível de prestado (TEIXEIRA et al., 2014).  

Ainda complementando, segundo Ramis e Santos (2012 apud 

TEIXEIRA et al., 2014, p.4), “[...] os governos devem melhorar a 

acessibilidade aos centros urbanos, para que o transporte coletivo atenda às 

necessidades de mobilidade.” 

Ocorre que o desenvolvimento urbano das cidades brasileiras deu-se, 

em geral, de forma acelerada e sem maiores planejamentos. A população que 

migrou do campo para os centros urbanos promoveu uma inversão do perfil 
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da população no país, passando de maioria rural para uma maioria urbana 

em apenas meio século (ANTP, 2018b). 

Atualmente, 80% da população brasileira reside em áreas urbanas, 

impondo desafios aos seus gestores: não apenas evitar a inviabilização dos 

espaços urbanos em um futuro próximo, mas viabilizar a mobilidade eficiente, 

sustentável e inclusiva, contribuindo para a boa qualidade de vida da 

população, sua inserção econômica na vida da cidade, tornando esta mais 

saudável e menos poluída e permitindo a redução das desigualdades sociais 

(NTU, 2018a) 

A rápida urbanização das cidades, entretanto, não foi acompanhada 

dos necessários investimentos em infraestrutura de transportes coletivos, 

apesar do transporte público ser um direito assegurado na Constituição 

Federal, por tratar-se de serviço público essencial, devendo ser prestado de 

forma universal, contínua e com preços módicos (NTU, 2018a). 

A consequência desse cenário é que nos últimos 4 anos a demanda de 

transporte por ônibus decaiu em 25% (1/4 do total), decorrente 

principalmente da migração de usuários para o transporte individual por 

automóvel. Em recente pesquisa, ao buscar hierarquizar as prioridades dos 

eleitores no Brasil, estes mesmos elegeram o transporte coletivo urbano 

como o quarto maior problema urbano das cidades brasileiras (NTU, 2018a). 

De fato, a qualidade do sistema coletivo urbano tem-se tornado o 

grande desafio dos prefeitos Brasil afora. A questão que se põe gira em torno 

de como reduzir a participação dos automóveis no transporte das cidades 

brasileiras ao se prover um transporte público de qualidade e conforto. Nesse 

novo cenário, a intermodalidade, levada a cabo através da implementação de 

multimodais de transportes de pessoas, como o metroferroviário, será peça 

chave, estrutural na elaboração e definição destas novas políticas pró 

mobilidade (TEIXEIRA et al., 2014). 

 

4.2.1.2 Relevância do setor de transporte urbano de passageiros  

 

O setor de transporte de passageiros precisa ser compreendido como 

uma atividade meio e não um fim em si. Assim, ele funciona como uma ponte 
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entre o desejo de realizar algo e a sua concretização. Sem um bom sistema 

de transporte os sonhos, desejos e planos de uma cidade ficam adiados ou 

mesmo reduzidos na sua plenitude. Eis porque o transporte de passageiros 

configurou-se num importante e estrutural indutor do desenvolvimento, em 

qualquer lugar que seja, impactando fortemente na economia, no bem-estar 

social e no meio ambiente das cidades. O desafio atual reside basicamente 

em equilibrar estas vertentes. 

 “[...] o desenvolvimento das cidades está na proporção em que este 

permite que as cidades mantenham ligação com várias partes do mundo 

exterior a elas, envolvendo fluxos de pessoas, ideias, mercadorias e capitais” 

(COSTA; SANTOS 2006a apud ARAÚJO et al., 2011, p.577).  

Ainda, segundo Barat e Batista (1973 apud ARAÚJO et al., 2011, 

p.578), “[...]. A função básica do transporte é integrar as áreas urbanas dos 

pontos de vista espacial, econômico, social e recreativo.” 

Assim, segundo Gomide e Carvalho (2012), devemos estar atentos ao 

fato de que as atividades de lazer e integração social são fundamentais ao 

bem-estar das famílias e, por consequência, da sociedade, fortalecendo a 

solidariedade e as interconexões pessoais, de contatos e socialização. O ser 

humano como ser social necessita integrar-se aos seus próximos e assim 

preservar seu senso de valor.  

A separação das pessoas no espaço devido à baixa mobilidade destas 

para fins laborais, leva ao impedimento do desenvolvimento das suas 

capacidades, criando desigualdade de acesso daquelas às mesmas 

oportunidades entre os grupos sociais, então fortalecendo o círculo vicioso da 

exclusão social (ARAUJO et al., 2011). 

No Brasil, o transporte público é demandado por aproximadamente 50 

milhões de cidadãos, quer seja para o trabalho, estudo ou mesmo outras 

atividades. Destes, aproximadamente 86% se utilizam de ônibus urbanos nos 

seus deslocamentos diariamente (NTU, 2018b). 

No âmbito das cidades e regiões metropolitanas do Brasil, o transporte 

coletivo público – ônibus urbanos, metrôs e trens metropolitanos – 

corresponde a mais de 500 mil empregos diretos. Configura-se como uma 
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das maiores cadeias produtivas nacional, com valor adicionado de 64,8%, 

superior mesmo ao valor adicionado do setor siderúrgico brasileiro, 

equivalendo a 46,4% da receita, e maior ainda se comparado com o conjunto 

de 416 empresas (59 comerciais, 242 industriais e 115 prestadoras de 

serviço), segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), cujo valor adicionado 

corresponde a 44,2% (ANTP, 2018b). 

Constitucionalmente resguardado o caráter de obrigação social pelo 

Estado, entre educação, saúde, segurança e transporte, este é o único 

custeado em sua quase totalidade pelo próprio usuário, a despeito da enorme 

cadeia produtiva por ele representada. Esta grave falha de financiamento do 

setor tem onerado, por demais, o já combalido orçamento das populações 

mais pobres que se utilizam ainda mais do transporte coletivo público.   

 

4.2.1.3 Principais instituições, organizações e órgãos reguladores atuantes 

 

As principais instituições responsáveis pelo planejamento e gestão do 

transporte nas diversas esferas governamentais, quer seja no âmbito da 

União Federal, dos Estados ou dos Municípios, possuem, em linhas gerais, 

as principais atribuições que seguem. Estas atribuições se complementam 

visando a criação de uma rede de transportes eficiente e eficaz: (IDEC, 2018) 

- União Federal: Define a Regulação do transporte Interestadual e 

Internacional, as normas de trânsito, bem como a Política Nacional de 

Mobilidade Urbana (PNMU). Também fomenta a implantação de projetos de 

mobilidade complexos e de elevado valor, como aqueles relativos a estradas 

federais e demais modais de transporte como o metro-ferroviário, fluvial e 

cabotagem, bem como os de infraestrutura aeroportuária.  

- Estado: Responsável pela regulação do transporte no âmbito 

Intermunicipal e nas Regiões Metropolitanas (RMs), permite a adequada 

integração entre os municípios através de uma rede de transportes eficiente, 

implantada através da integração dos modais mais adequados. O estado 

também possui a tarefa de administrar e fiscalizar o trânsito e o transporte 

nas vias estaduais (transporte intermunicipal), bem como de formar os seus 

condutores.  
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- Município: principal ator da implantação da mobilidade urbana nas 

cidades, respondem pela gestão do transportes urbanos, planejamento e 

execução de ciclovias e ciclo-faixas, corredores exclusivos, sinalização, 

monitoramento e fiscalização do trânsito e do transporte municipal. 

Recentemente, os municípios acima de 20(vinte) mil habitantes(Lei nº 

12.587/2012-Lei da Mobilidade Urbana) receberam a responsabilidade legal 

de elaborar o Plano de Mobilidade Municipal, que, dentre outros, deverá 

priorizar os meios de transporte ativos como caminhadas, bicicletas etc. 

 

4.2.1.4 Mercado de passageiros urbanos e sua evolução nos últimos anos 

no Brasil  

 

Na contramão das melhores expectativas, o transporte público urbano 

por ônibus tem perdido passageiros, ano após ano, com raras tendências de 

retomada, mas com perdas seguidas de usuários, por motivos de serão 

melhor discutidos na sequência deste trabalho.  

O volume de passageiros transportados nas zonas urbananas 

brasileiras, diminuiu em torno de 43% nos últimos 26 anos, impactando na 

produtividade do sistema, impactando o índice de passageiros por quilômetro 

(IPK) rodado - caiu de 2,49 passageiros por quilômetro em 1991, para 1,42 

em 2017 (NTU, 2018c).  

Apenas nos últimos 4 anos, a queda de demanda nacional foi da ordem 

de 25%, portanto, 1/4 dos usuários do sistema de transporte público, 

desapareceu em pouquíssimo tempo, retroalimentando um círculo vicioso que 

em nada beneficia as cidades e a qualidade de vida da sua população. (NTU, 

2018c) 

Em 2006, uma pesquisa de mobilidade urbana realizada pela 

Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) apontou 

que os dados de mobilidade indicavam que 70% da população realizava 

deslocamentos diariamente e que 79% destes deslocamentos visavam ao 

trabalho, compras ou estudo, sendo que 85% destes deslocamentos eram 

realizados por meios motorizados (CNT, 2017).  

Ocorre que, 11 anos depois, em 2017, o índice de mobilidade do 



100 

transporte coletivo urbano não se alterou, tendo ocorrido uma transferência 

de 16% e 7,2%, respectivamente para o modal transporte individual e 

transporte não motorizado. Isso denota uma necessidade de trocar o 

tradicional transporte coletivo realizado por ônibus por outros meios 

possivelmente julgados com de melhor custo-benefício (CNT, 2017) 

Pode-se melhor compreender a evolução desse mercado através de 

alguns gráficos, onde se evidencia um cenário desalentador quando das suas 

análises. 

 

4.2.1.4.1 Evolução no Brasil 

Enquanto a população nacional deslocou-se fortemente da zona rural 

para as áreas urbanas e a frota de veículos motorizados (automóveis, 

utilitários, motocicletas e motonetas) igualmente disparou, o mesmo não 

ocorreu com o transporte coletivo de passageiros urbanos (rodoviário e 

metroferroviário).  

Considerando intervalos que variam entre 7 e 11 anos, tem-se as 

seguintes evoluções: 

- Conforme demonstra o Gráfico 13, a população urbana, entre 2000 e 

2010,, passou de aproximadamente 140 Mi a 160 Mi, + 14,3%, com pouca 

alteração na população rural: 

Gráfico 13 – População residente no Brasil, por situação de domicílio (1940-2010). 

 

Fonte: CNT (2017). 

 

Enquanto isso, conforme o Gráfico 14 indica, a frota de veículos 
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motorizados particulares passou de aproximadamente 46Mi à 95Mi entre 

2006 e 2016, + 106%: 

 

Gráfico 14 – Evolução da frota de veículos no Brasil (2000 a 2016). 

 

Fonte: CNT (2017). 

Por outro lado, o número de passageiros transportados por ônibus nas 

nove maiores capitais brasileiras (Curitiba, Belho Horizonte, Fortaleza, 

Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo) cresceu 

apenas 0,84% (633,3 Mi a 638,6 Mi, entre 2006 e 2016), como demonstra a 

Tabela 6: 

Tabela 6 – Evolução da quantidade de passageiros transportados por mês no sistema 

de ônibus urbano das principais capitais brasileiras (1997 a 2016). 

 

Fonte: CNT (2018). 
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O volume de passageiros transportados em linhas regulares no modal 

metroferroviário manteve-se praticamente estável: -0,11%, entre 2010 e 

2017, como demonstra o Gráfico 15: 

Gráfico 15 – Passageiros transportados em linhas regulares de metrô - (2010 a 2017) 

 

Fonte: Brasil / Ministério dos Transportes (2018). 

- Os investimentos na infraestrutura federal de Rodovias e Ferrovias, 

entre 2010 e 2017, mantiveram-se estáveis, respectivamente entre 17,1 Bi e 

17,5 Bi (+2,34%), conforme o Gráfico 16; 

 

Gráfico 16 – Investimento público federal e privado em infraestrutura federal de 

transportes - (2010 a 2017). 
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Fonte: Brasil / Ministério dos Transportes (2018). 

Apesar de todo este cenário adverso à mobilidade dos grandes centos 

urbanos, com a estabilização dos passageiros transportados em transportes 

coletivos na última década, combinado ao crescimento da frota de veículos 

particulares e ainda à manutenção do baixo do nível de investimentos em 

infraestrutura de transportes (rodoviário e metroferroviário), tem-se que, em 

termos de mobilidade urbana, conforme demonstrado no Gráfico 17, 45,2% 

dos deslocamentos ainda são realizados por ônibus, 22,2% por carro próprio 

e 21,5% são realizados a pé. 
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Gráfico 17: Modais de transporte mais utilizados (2017)  

 

Fonte: CNT (2017). 

4.2.1.5 Oportunidades, riscos, forças, fraquezas atuantes no setor de 

transporte urbano de passageiros 

 

Apesar do mercado de transporte regular de passageiros ser 

devidamente regulamentado, portanto contando com o devido amparo legal 

no sentido da sua proteção quanto a concorrências que possam desestruturá-

lo, na prática existe um conjunto de fatores que impactam negativamente 

neste relevante setor da economia e da vida das pessoas, notadamente 

aquelas financeiramente mais carentes, traduzindo-se via de regra em 

avaliações negativas por parte dos seus usuários. Adiante será realizada uma 

análise do setor, onde será considerado o ambiente interno (operadores e 

órgão gestor/regulador) bem como o ambiente externo (mercado). 
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Ambiente Interno: para avaliar as FORÇAS e FRAQUEZAS, 

considerando a realidade mais recente, é possívvel considerar como 

FRAQUEZAS inerentes ao setor:  

a) Engessamento legal: se de um lado a legislação “protege” as 

Concessionárias em relação a situações potencialmente prejudiciais e 

desencadeadoras de, por exemplo, desequilíbrios econômico-financeiros e 

concorrência desleal ou oportunista, por outro lado torna as empresas 

impossibilitadas de praticar uma administração mais criativa e ousada do 

ponto de vista do mercado, da produtividade e inatividade. 

O sistema público de transporte urbano não pode cobrar tarifas 

diferenciadas, por exemplo, um serviço mais rápido não poderia cobrar mais 

devido ao fato do princípio da universalidade na prestação do serviço público 

ser uma diretriz básica. Essa impossibilidade em ofertar certas diferenciações 

gera perda de competitividade no serviço público. Dessa forma, nivela-se o 

serviço público por baixo, baseando, via de regra, pelo menor preço, também 

conhecido por modicidade tarifária.  

De fato, o preço é um grande limitador quando se pretende ofertar um 

serviço público de superior qualidade. Isso não ocorre no transporte aéreo, 

onde inclusive inexistem as gratuidades com consequente subsídio cruzado e 

oneração dos demais pagantes. O recém lançado UBER , por exemplo, 

possui tarifas variáveis em função da oferta/procura bem como do tipo de 

veículo solicitado.  

Enquanto na área urbana existe dificuldade de implementação de 

tarifas diferenciadas por tipo de serviço prestado, nas linhas mais longas de 

transporte por ônibus, normalmente acima de 160 Km, quer sejam 

intermunicipais ou interestaduais, há a possibilidade de oferta de serviços 

diferenciados. Um exemplo é o serviço executivo de ônibus (maior espaço 

entre as cadeiras e com poucas paradas ao longo do percurso, ou ainda, do 

serviço leito, que oferta espaço entre poltronas ainda maior e com 

possibilidade de deitar por completo, o que propicia mais conforto ao longo 

das viagens longas). A título de exemplificação, no Estado do Ceará, nos 

ônibus leito e nos executivos as tarifas são incrementadas, respectivamente, 

em 30% e 100%, o que viabiliza a aquisição de ônibus de superior qualidade, 
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bem como abre-se mão de captar passageiros ao longo das viagens, e, 

ainda, possibilita acomodar uma menor quantidade de passageiros em cada 

viagem. 

b) Elevado preço das tarifas: de acordo com publicação da (ANTU, 

2017), o custo de deslocar-se por ônibus somente fica atrás das seguintes 

alternativas: automóvel particular, mototaxi, transporte por aplicativo e taxi, e 

perdendo em competitividade de preço para os seguintes meios: VLT, Metrô, 

Trem, Lotação, Transporte Clandestino, Moto.  

A origem deste anacronismo reside na forma de financiamento e 

custeio da operação: no Brasil, o financiamento do Sistema Urbano Coletivo 

por Ônibus Urbano é realizado basicamente via arrecadação tarifária. Raras 

cidades brasileiras subsidiam ou complementam a receita do Sistema com 

recursos do orçamento público, e este modelo sobrecarrega os usuários 

formados basicamente por pessoas de menor poder aquisitivo. Outro 

agravante deste modelo reside em que ao perder usuários, quer seja por 

crises econômicas quer seja pela insatisfação com o atual Sistema, os 

usuários remanescentes tornam-se ainda mais sobrecarregados, pois a base 

de financiamento fica estrangulada. Nesta perspectiva, a sustentabilidade 

econômico-financeira do Sistema está em risco (GOMIDE; CARVALHO, 2012) 

Se não bastasse o deficiente modelo de custeio, ainda caberá aos 

usuários remanescentes pagar as gratuidades, uma vez que via de regra 

adota-se no Brasil o subsídio cruzado, onde pagantes pagam e rateiam as 

tarifas dos não pagantes. O Gráfico 18 revela os valores das gratuidades nas 

principais cidades brasileiras: 
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Gráfico 18: Gratuidades nas principais cidades brasileiras.  

 

Fonte: ANTU (2017). 

Como se pode perceber, esse modelo perverso adotado para o 

financiamento do Transporte Público possui um duplo efeito nocivo e que se 

retroalimentam: impede a criação de um Sistema Coletivo de qualidade 

devido aos elevados custos envolvidos, portanto  impossível de ser bancado 

via usuário, e ao mesmo tempo impossibilita a redução dos custos de 

transporte aos usuários, retroalimentando um processo de descontentamento, 

perda de usuários e, por fim, impactando negativamente nas externalidades 

negativas que o transporte individual trazem para a vida urbana. 

Segundo Enta Barometer (2016 apud NTU, 2018):  

 

[...] nas principais cidades europeias, o percentual médio de custos 
de operação coberto pela arrecadação tarifária é de 45%”, e ainda o 
custo do Sistema Coletivo é rateado por outros atores sociais que 
contribuem para o seu financiamento: usuários da via, 
principalmente os veículos particulares que demandam maior 
parcela das vias públicas, os proprietários de imóveis que se 
valorizam, a sociedade em geral e o setor produtivo. [...]. 

 

 

No Brasil, o atual sistema dominante de custeio do Transporte Público, 



108 

que se dá basicamente através da arrecadação tarifária e com baixo subsídio 

público, encarece o transporte público de tal forma que o transporte individual 

torna-se atrativo.  

O Gráfico 19 demonstra isso através dos custos médios para os 

deslocamentos diários por cada tipo de modal: o transporte por automóvel é 

apenas 71% mais caro que o transporte por ônibus, ou apenas R$ 4,87 mais 

oneroso; já o modal motocicleta é 41% mais barato que o transporte por 

ônibus, ou ainda R$ 2,78 a menor. 

Gráfico 19: Custo médio diário por modo de transporte (2017). 

 

Fonte: NTU,2018 

c) Insegurança nos coletivos: apesar dos constantes investimentos em 

sistemas de câmeras interna aos coletivos, tem sido muito comum assaltos 

ou assédio sexual ao longo dos trajetos, gerando impacto negativo em toda a 

família, chegando a perder-se o(s) usuário(s) para um outro modal. 

 

Frequentemente, passageiros e funcionários são ameaçados, roubados 

etc. As operadoras têm adotado câmeras de segurança nos coletivos e 
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expandido a bilhetagem eletrônica, retirando boa parte do dinheiro do interior 

dos ônibus. O município de Campinas-SP, pela primeira vez zerou o número 

de assaltos após a implantação da bilhetagem (ANTU, 2017) 

O volume de assédio sexual feminino também assusta. Uma pesquisa 

DataFolha realizada em 2015 identificou que 35% das mulheres entrevistadas 

foram vítimas de asseédio nos modais metrô, ônibus ou trem, configurando o 

transporte público como o local mais perigoso para elas (ANTP, 2017). 

d) Dificuldade de acesso (tempo gasto até o local de embarque): 

segundo a Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP, 2007), a 

necessidade individual de deslocar-se porta-a-porta, portanto com a máxima 

agilidade e facilidade, é um conflito inerente ao transporte coletivo regular 

que otimiza as necessidades individuais com as necessidades coletivas, 

buscando uma solução que seja a mediana dos interesses individuais. 

Outros aspectos refletem nas pesquisas como pontos frágeis do 

Sistema Coletivo por Ônibus: 

i. Pouco conforto; 

ii. Elevados tempos das viagens; 

iii. Atrasos nas viagens; 

iv. Falta de flexibilidade dos serviços (rotas e horários); 

v. Falta de integração com outras linhas de transporte público; 

vi. Falta de informações sobre o serviço; 

vii. Falta de Sistemas de priorização (BRTs, faixas exclusivas, 

corredores). 

O Gráfico 20 apresenta os principais fatores de substituição do modal 

ônibus por outros modais: 
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Gráfico 20: Motivos que provocaram a substituição do ônibus por outros modais. 

 

Fonte: CNT (2017).  

Pode-se considerar como FORÇAS inerentes ao setor:  

a) Regularidade na oferta do Serviço: característica maior dos 

Sistemas Regulamentados;  

b) Integração com outros sistemas de transporte (podendo ser física, 

temporal e tarifária); 

c) Acessibilidade nos ônibus;  

d) Sistemas de priorização (BRTs, faixas exclusivas, corredores): têm 

reduzido os tempos de viagem; 

e) Eficácia dos sistemas embarcados: tem facilitado a automação de 
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pagamentos, reduzido fraudes e principalmente reforçado a segurança; 

f) Qualificação de mão de obra, levantamento de dados históricos, 

simpósios e grupos temáticos voltados ao setor de transporte urbano por 

ônibus: neste sentido, as várias entidades que congregam o setor, 

principalmente as de caráter privado, têm participado de todos esses 

processos, incluindo-se desde o aprimoramento de motoristas até a formação 

de gestores, a elaboração de boletins, revistas e publicações especializadas, 

a coordenação de grupos temáticos a discutir temas relevantes que muitas 

vezes influenciam na elaboração de Leis Federais com impacto em todas os 

municípios, bem como permanentes debates de temas igualmente relevantes 

à sociedade em simpósios e congressos nacionais de elevado nível técnico. 

g) Conquistas na legislação nacional: a sequência cronológica 

sintetizada no Quadro 2 revela algumas das principais conquistas para o 

setor na legislação nacional: 

Quadro 2 – Cronologia das principais conquistas na legislação do transporte 

nacional. 

Ano Discriminação 

1985 Instituição do Vale-transporte. 

1987 Vale-transporte torna-se obrigatório. 

1995 Lei de Concessões é promulgada. 

Proposição da Política Nacional de Mobilidade Urbana  

1997 Publicado o Código de Trânsito Brasileiro.  

2012 Aprovação da Política Nacional de Mobil idade Urbana. 

2013 Início de iniciativas de desoneração.  

2015 Transporte é direito social garantido na Constituição Federal.  

Fonte: ANTP (2007). 

Ambiente Externo: avaliação dos RISCOS e as OPORTUNIDADES no 

contexto atual: 

Pode-se considerar como RISCOS inerentes ao setor: 

a) Componente política sobrepondo-se a técnica: 

a. Interferindo no cálculo das tarifas técnicas; 

b. Impactanto no planejamento das cidades; 
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c. Incentivando o transporte individual; 

 b) Atos de vandalismo e incêndio de ônibus: a magnitude dos estragos 

pode ser medida pelos números que seguem (em 31 anos, de 1987-2018), e 

corroborados pelo Gráfico 21: 

- 20 pessoas morreram; 

- 4330 ônibus foram depredados: 

1. se colocados em fila, seriam 60 quilômetros; 

2. maior que a frota de Salvador e Curitiba juntas; 

- 2,2 millhões de pessoas deixaram de ser transportadas nos dias 

de ataques (equivalente a 28 estádios do Maracanã lotados); 

- A quilometragem não percorrida nos dias dos ataques, no total 

de 88,3 milhões de Km, equivale a 2.216 voltas no planeta 

Terra; 

- O custo de 1,9 Bi de perdas seria suficiente para construir 60 Km 

de BRT ou mesmo adquirir 2093 ônibus bi-articulados com 

capacidade para 250 passageiros cada um. 

Gráfico 21: Evolução da quantidade de ônibus incendiados (2004 a 2018). 

 

Fonte: Galhardi (2018). 

Igualmente, o Gráfico 22 apresenta os quantitativos de ônibus 
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incendiados por cada estado da Federação: 

Gráfico 22: ônibus incendiados por Estado da Federação - Ônibus incendiados por 

estado. 

 

Fonte: Galhardi (2018). 

c) Economia digital: é inquestionável que o transporte tenha sido a 

principal atividade meio usada em larga escala. Com o advento das novas 

tecnologias digitais, a Internet tem-se igualmente configurado com uma 

atividade meio, impactando e concorrendo diretamente, em certos nichos, 

com o segmento de transporte coletivo de passageiros. 

Neste sentido, muitas soluções que antes dependiam de um 

deslocamento físico, agora podem ser realizadas a distância, e isso também 

tem impactado na necessidade de transporte, reduzindo a mobilidade urbana.   

d) Redução de preço relativo dos transportes individuais e/ou facilidade 

de financiamento de automóveis e motocicletas: com a facilitação da 

aquisições de veículos particulares, notadamente através da gradual redução 

das taxas de juros, as camadas economicamente menos favorecidas têm 

visto uma chance de realizar o “sonho” de adquirir o seu próprio meio de 

transporte, o que lhes dá maior sensação de liberdade para planejar a sua 
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vida particular ou em família. Tal situação fica demonstrada através do 

Gráfico 23, informativo da quantidade de veículos por domicílio por classe 

social: 

Gráfico 23: Índice de propriedade de veículos/domicílio por classe social. 

 

Fonte: CNT (2017).  

Regulamentação parcial ou frágil:  

e) Os transportadores independentes de transporte público 

(clandestinos) praticam tal modalidade de transporte com truculência e com 

destemor ao Poder Público, pois vêm essa atividade como um negócio 

particular, o qual não deve sofrer interferência do Poder Público.  

Assim, o estudo desenvolvido pela ANTP conclui que “mercados 

desregulados ou fracamente regulados são incompatíveis com a organização 

de sistemas de transporte público coordenados, integrados e de alta 

qualidade” (ANTP, 2007, p.28). 

A adequada regulação é peça chave, essencial e insubstituível para a 

sustentabilidade das redes de transporte e para a manutenção da sua 

qualidade. 

Ao contrário do mercado, que oferece transporte coletivo aos que 

podem pagar, cabe ao Estado permitir e garantir a universalidade do serviço 

público. Some-se a isso a necessidade do Estado de reduzir as 

externalidades negativas produzidas pelo transporte clandestino, sendo 

fundamental a interferência do Poder Público para o seu devido controle e 

minimização destas externalidades. 
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Podemos considerar como OPORTUNIDADES inerentes ao setor:  

a) Melhoria da qualidade de vida da população: para uma mesma 

quantidade de pessoas transportadas, o transporte coletivo polui menos e 

ocupa menos espaço na cidade (LOMBARDO; CARDOSO; SOBREIRA, 

2012). 

Enquanto há externalidades negativas provocadas pelo transporte 

individual, como os acidentes, os congestionamentos e a poluição do ar, 

causados principalmente pelo recente uso intensivo dos carros particulares, e 

considerando que os motoristas não têm uma exata noção dos custos sociais 

gerados à partir da decisão de optar por um automóvel, por outro lado o 

transporte coletivo gera as chamadas externalidades positivas, reduzindo os 

congestionamentos, os acidentes de trânsito e a poluição do ar. Isso, por si 

só, justificaria as subvenções ao setor (GOMIDE; CARVALHO, 2012). 

Segundo ANTP (2017), em 2011 a Organização das Nações Unidas 

(ONU), em conjunto com os seus países membros, desenvolveu um esforço 

mundial para redução das mortes no trânsito ao criar a campanha “Década de 

Ações para a Segurança Viária”, recomendando a redução de 50% das 

mortes até o ano de 2020, conforme apresentado no Gráfico 24. 

GRÁFICO 24 – Evolução das mortes no trânsito, Brasil – 1998 a 2020. 

 

Fonte: ANTP (2017). 
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Para que Brasil alcançar a meta em 2020, o número de mortes deveria 

limitar-se a 28 mil anuais. Isso equivaleria uma redução anual de 9,3% a 

partir de 2015. 

Outra externalidade negativa dos veículos particulares diz respeito ao 

espaço ocupado em vias públicas ou mesmo quando estacionados. O modal 

automóvel particular provavelmente seja o mais “famigerado”, pois consume 

áreas (m2) de espaços públicos de vias e estacionamentos na proporção de 

até 30 (trinta) vezes mais do que o ônibus e até 5 (cinco) vezes mais do que 

uma bicicleta (BRUNN apud LOMBARDO; CARDOSO; SOBREIRA, 2012; 

VUDCHIC, 1993; WHITELEGG, 1997 apud VASCONCELOS, 2006). 

 Vejamos conforme demonstra o Tabela 7 abaixo: 

Tabela 7 - Quadro de Ocupação por m2.  

Modal 
Estacionamento 

(m2 x hora) 

Circulação 

(m2 x hora) 

Total 

(m2 x hora) 

Ônibus >0,5 3 3 

Bicicleta 12 8 20 

Carro 72 18 90 

Fonte: Vasconcelos (2006). 

Em termos mais didáticos, nas várias cidades do Brasil os automóveis 

ocupam entre 70 e 80 % dos espaços viários, devendo-se considerar que 

estes mesmos automóveis deslocam-se efetivamente apenas entre 2 e 4 

horas por dia, permanecendo parados entre 20 e 22 horas por dia, num 

verdadeiro consumo do espaço público (LOMBARDO; CARDOSO; 

SOBREIRA, 2012).  

Segundo STMSP (2006), a indústria automobilística ocultou ao longo 

dos anos o custo social para a sua utilização:  

- Grande volume de recursos investidos; 

- Os gastos decorrentes do uso do automóvel, como leitos de hospitais 

(mais de 50% dos leitos públicos estão consumidos em decorrência 

de acidentes de do automóvel); 

- O dispêndio de recursos policiais decorrente de acidentes, 

transgressões de motoristas, ou mesmo roubos de veículos. 
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Em outras palavras, uma enorme estrutura de custos está escondida 

"para baixo do tapete" pela indústria automobilística, sendo que ao final é 

toda a sociedade que banca estes custos com os seus impostos. Poucos se 

beneficiam do transporte individual, configurando-se, portanto, em uma 

cultura socialmente injusta e perversa. Vide no Gráfico 25 a distribuição dos 

modais coletivo e individual: 

Gráfico 25 - Percentual de transporte coletivo e individual por classe social (2017). 

 

Fonte: CNT (2017). 

b) Mecanismos de financiamentos de grandes projetos de mobilidade e 

integração de modais: por tratar-se de projetos complexos do ponto de vista 

da concepção, bem como intensivos em capital, e dado que normalmente os 

seus usuários diretos não conseguiriam bancar através de cobrança de 

tarifas, torna-se decisivo a parceria do Estado com bancos de fomento e 

instituições internacionais.  

Tais projetos de mobilidade devem visar a integração do modais , o que 

formaria uma grande rede de transporte público mais acessível, 

principalmente se consideramos as necessidades dos usuários de baixa 

renda. 

Essa integração da rede de transporte flexibiliza e amplia as 

possibilidades de mobilidade (macro acessibilidade), trazendo uma 

externalidade positiva, qual seja a potencialização das oportunidades dentro 

da cidade, tais como: emprego, educação, saúde e lazer. (GOMIDE; 
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CARVALHO, 2012) 

A intermodalidade é um eficiente mecanismo na concepção de redes de 

transporte eficientes e eficazes;  

Conforme ANTP (2007), com tal objetivo foram criados, pela Área de 

Inclusão Social do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), ao final da 

década de 1990, os Projetos Multissetoriais Integrados (PMIs), visando o 

resgate do sentimento de cidadania, notadamente das populações carentes 

das áreas de ocupação irregular. O objetivo era levar infraestrutura básica de 

transporte e mobilidade, saneamento, bem como equipamentos sociais 

(creches, escolas e postos de saúde), dentre outras, mostrando-se uma 

política exitosa ao integrar as duas pontas: os habitantes de áreas 

marginalizadas ao tecido urbano e os cidadãos à sua gestão. 

Todo este esforço de investimentos em infraestrutura de mobilidade de 

transporte se dá no sentido de sair do quadro atual para o desejado em 

termos de qualidade de vida de toda a população (NETO, 2004), conforme 

disposto no Quadro 3 abaixo: 

Quadro 3: Situação atual e situação desejável das externalidades negativas e 

positivas em transporte.  

QUADRO ATUAL 

 Produção de situações crônicas de congestionamento, coma elevação dos tempos 

de viagens e a consequente redução de produtividade das atividades urbanas;  

 Prejuízos crescentes ao desempenho dos ônibus urbanos;  

 Decréscimo do uso do transporte público regular;  

 Aumento da poluição atmosférica; 

 Aumento e generalização dos acidentes de trânsito;  

 Necessidade de investimentos crescentes no sistema viário;  

 Tráfego violando áreas residenciais e de uso coletivo;  

 Redução de áreas verdes e impermeabilização do solo.  

ESTADO DESEJADO 

 Melhor qualidade de vida para toda a população traduzida por melhores condições 

de transporte, segurança de trânsito e acessibilidade;  

 Maior eficiência traduzida na disponibilidade de uma rede de transporte integrada 

por modos complementares trabalhando em regime de eficiência, com prioridade 

para os meios coletivos. 

Fonte: (ARAUJO, 2011). 

Como aliado ao cumprimento das normas de acessibilidade nos 
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grandes aglomerados urbanos, os Ministérios Públicos estaduais têm atuado 

de modo mais intenso, em decorrência quer seja da Constituição de 1988, do 

Código de Trânsito Brasileiro de 1997 ou mesmo da Lei de Mobilidade 

Urbana de 2012.  

Também foi criado o projeto nacional “Ministério Público e Mobilidade 

Urbana”, no ano de 2013, como forma de efetivar as políticas de mobilidade 

urbana já existentes porém pouco implementadas, principalmente no tocante 

à implantação e ampliação do transporte público coletivo. 

Segundo ANTP (2017), as principais linhas de atuação do Ministério 

Público são: 

- Capacitação sobre Planos de Mobilidade Urbana; 

- Acessibilidade a terminal rodoviário; 

- Qualidade da fabricação e instalação de calçadas; 

- Objetivos e decisões de expansão de sistema BRT; 

- Acessibilidade das calçadas nos postos de combustível. 

De acordo com o Gráfico 26 (CNT, 2017), seguem os novos modais 

escolhidos pelo usuário que deixou de usar o ônibus ou diminuiu o seu uso:  
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Gráfico 26: Modo de transporte que passou a ser utilizado após a substituição de uso 

(2017). 

 

Fonte: CNT (2017). 

4.2.1.6 Desafios econômicos, sociais, ambientais e éticos enfrentados pelo 

setor X a melhoria da mobilidade Urbana da RMF via intermodalidade e 

inovações no setor, analisados sob o tripé da sustentabilidade (TBL) 

 

A relfexão sobre Sustentabilidade remete ao modelo de 

desenvolvimento sustentável, qual seja, permitir simultaneamente a 

satisfação das necessidades de consumo das pessoas e das organizações 

sem colocar em risco a possibilidade das futuras gerações em satisfazer as 

suas necessidades. 

O sistema de transporte, por seu porte e intensidade de consumo de 
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matérias primas e insumos, principalmente quanto às demandas energéticas, 

por um lado tem impactado sobremaneira no meio ambiente, mas por outro, 

tem servido como indutor do desenvolvimento econômico e urbano, 

merecendo uma proposta de otimização simultânea sob os 3 aspectos 

econômico, social e ambiental em que reside a sua sustentabilidade. 

Segundo Boareto (2003 apud LOMBARDO; CARDOSO; SOBREIRA, 

2012, p.13), a sustentabilidade seria uma extensão conceitual de que “a 

mobilidade urbana é a capacidade de fazer viagens necessárias para a 

realização dos direitos básicos do cidadão, com o menor gasto de energia 

possível, menos impacto no meio ambiente, tornando-se ecologicamente 

sustentável.”  

Já a acessibilidade, segundo Ministério das Cidades (2004 apud 

LOMBARDO; CARDOSO; SOBREIRA, 2012, p.13), serve-se a “garantir a 

possibilidade do acesso, da aproximação, da utilização e do manuseio de 

qualquer objeto, [...] deve-se entendê-la como a condição do indivíduo de se 

movimentar, locomover e atingir o destino desejado.” 

Exercitar o pensamento e as práticas de sustentabilidade no transporte 

público é sem dúvida exercitar a ética social: é confrontar o poder econômico 

do transporte individual e a agressão ao meio ambiente e ao cidadão, quer 

seja pela sua impossibilidade em deter o seu meio individual de transporte 

quer seja como potencial vítima dos acidentes de trânsito. 

Portanto, é impossível dissociar a qualidade de vida nas grandes 

cidades das perspectivas de mobilidade e acessibilidade, já que estas 

viabilizam a autonomia do ir e vir do cidadão, quer seja deslocando-se ao seu 

emprego ou mesmo buscando algum entretenimento fora do seu bairro.  

Segundo Barat e Batista (1973 apud ARAUJO, 2011), a função básica 

do transporte é integrar as áreas urbanas dos pontos de vista espacial, 

econômico, social e recreativo. 

Ainda segundo Lombardo, Cardoso e Sobreira  (2012, p.9), o estudo, o 

trabalho, o lazer e as outras atividades dos cidadãos constituem-se “na 

principal ação que o transporte coletivo traz ao processo de deslocamento 

urbano”. 
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Segundo o urbanista Affonso (2018), as pessoas já percebem 

alternativas à “cidade dos automóveis”: ônibus sem congestionamentos, 

calçadas acessíveis, ciclovias e ciclo-faixas, zonas de 30 km/h e a cultura de 

áreas urbanas com velocidades máximas de 50 e 60 km/h, humanizando as 

grandes cidades e as tornando humanas e seguras para com os pedestres. 

Além disso, também se percebe a viabilidade de projetos estruturantes como 

BRTs, corredores segregados ou mesmo faixas exclusivas de ônibus, metrôs, 

ferrovias, VLTs, monotrilhos, bem a de colocar em prática a Agenda 2030 de 

prática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com a 

Mobilidade Sustentável priorizando a mobilidade ativa inclusiva, o transporte 

público e a Paz no Trânsito.  

A componente social deve se preocupar principalmente com a saúde 

pública: a cada ano aproximadamente 5.000 pessoas morrem apenas na 

capital de São Paulo devido ao material particulado lançado na atmosfera 

(estimativa do Instituto Saúde e Sustentabilidade com informações de 2006 a 

2011). O trabalho teve como base a análise do poluente MP 2,5 (material 

particulado), causador de doenças respiratórias, isquêmicas cardiovasculares 

e câncer de pulmão, sendo que estima-se em 47% a participação dos ônibus 

nesse total de mortes (FOLHA DE SÃO PAULO, 2018) 

Observe-se que, conforme o  Quadro 4, as emissões de CO2 por 

passageiro por Km, para duas situações de ocupação (baixa/alta) de 

automóvel e de ônibus mostram respectivamente +71,8% e  + 35,7% de 

emissão.   

Quadro 4 – Emissões de CO2 (kg CO2/km) /passageiro – Automóvel e ônibus. 

AUTOMÓVEL ÔNIBUS 

Ocupação média 

(1,3 pass./veículo) 

Ocupação  

Máxima / ideal 

(5 pass./veículo) 

Ocupação baixa / 

capacidade ociosa 

(15 pass./veículo) 

Ocupação máxima* 

(45 pass./veículo) 

0,146 kg CO2/km 0,038 kg CO2/km 0,085 kg CO2/km 0,028 kg CO2/km 

Fonte: Elaboração CNT com dados do IPEA (2011).  
* Considera o transporte com todos os passageiros sentados.  

Segundo Araújo et al. (2011), o transporte público não é contemplado 

como atividade estratégica pelos Entes Federados (União, Estados e 

Municípios) por ainda ser encarado como algo menor, “para pobres”. Os 

autores identificam dois fatores que somam-se para a limitação e crescente 
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exclusão desta parcela mais pobre dos serviços de transporte coletivo:  

- Elevadas tarifas públicas; 

- Oferta dos serviços inadequada, se considerarmos as áreas 

periféricas das cidades. 

 

4.2.1.6.1 Otimizando o sistema via redes  

 

As externalidades de rede ou economias de rede, ou ainda as 

economias de densidade, dão-se quando ao criar uma nova conexão em uma 

rede de serviços produz-se uma melhoria no serviço para os demais 

usuários. Em transporte, redes mais densas e com maior frequência dos 

serviços tende a melhorar a oferta ao passo que reduz-se o custo médio por 

passageiro transportado (GOMIDE; CARVALHO, 2012).  

Segundo os autores, tal adensamento das redes demandaria maior 

planejamento e coordenação pelo Órgão Gestor, objetivando a integração 

dos serviços, pois a integração reduz custos globais (de oferta e de uso) ao 

passo que aumenta a macroacessibilidade dos indivíduos às oportunidades 

da cidade, aos seus bens e serviços. 

De acordo com NTU (2018 ED36), a sustentabilidade e inovação em 

mobilidade apenas poderá ser obtida através de uma rede integrada, 

consistente e robusta de transporte público, possibilitando a diretriz social de 

um serviço realmente universal na sua oferta, contínuo na sua prestação e 

economicamente acessível através da sua modicidade tarifária, cumprindo o 

seu papel principalmente perante as classes sociais mais vulneráveis da 

população, no que se incluem, entre outros, os idosos, estudantes e 

deficientes.  

 

Importante destacar que, segundo ANTP (2007), as mencionadas redes 

integradas tornam-se atraentes ao atingirem economias de escala, uma vez 

que se considerem as seguintes dimensões visíveis: 

- Integração física e operacional: no espaço, tempo e tecnologia; 
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- integração lógica: sistema de informação; 

- integração tarifária: integração e harmonização do sistema de preço; 

-  bilhetagem e as regras de partilha de receitas. 

Segundo o MCidades (2006 apud ANTP (2007), permeando e 

viabilizando estas três dimensões reside a integração organizacional ou de 

gestão, que consiste nos seguintes processos de decisão e atribuição de 

responsabilidade entre: 

- Autoridades de diferentes setores (ex., uso do solo, transportes e 

meio ambiente); 

- Autoridades de transporte e operadores, e; 

- Entre operadores de diferentes modos. 

De acordo com ANTP (2007), a integração intermodal em sistemas 

metroferroviários nas grandes cidades do Brasil carece de patente falta de 

planejamento. Quando muito, se analisados separadamente estes sistemas 

são razoavelmente concebidos, mas no contexto de integração deixam a 

desejar, notadamente nas áreas metropolitanas onde coexistem duas esferas 

de governo (estado e municípios) ou mesmo três (União, estado e 

municípios) simultaneamente atuantes. Neste caso, as distintas políticas 

dificultam a integração, o que reafirma que a integração institucional 

configura-se a base para uma boa integração física, operacional e também 

tarifária. 

A atual deficiência das redes de transporte, e respectivo impacto na 

mobilidade urbana, pode ser bem identificada e quantificada através do 

Gráfico 27, no qual percebe-se a baixa distância (m) e área (m2) de cobertura 

realizada pelos ônibus frente aos automóveis, configurando-se em um dos 

principais motivadores do modal particular de transporte. 
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Gráfico 27 – Distância e área relativa por modo de transporte (viagem de 30 minutos). 

 

Fonte: ANTP (2018) 

Segundo ANTP (2018), a integração dos modais traz como principais 

ganhos ao transporte público:  

- Minimização do tempo e custos de transporte; 

- Melhor aproveitamento do espaço viário; 

- Reorganização espacial da cidade, melhor ordenando a ocupação do 

seu solo; 

- Minimização da interferência com o trânsito; 

- Minimização da poluição ambiental; 

- Minimização dos acidentes de trânsito; 

- Aumento do conforto para o usuário; 

- Aumento da acessibilidade, devido à maior abrangência espacial; 

- Cria prioridades para o uso do sistema viário; 

- Estimular a transferência modal em seu favor, através da migração 

de usuários de outros modais. 

Entretanto, a integração intra e intermodal pode trazer pontos de 

dificuldade, tais como: 

- Incompatibilidade entre os sistemas de bilhetagem automática dos 

modais integrados; 

- Limitação de uso de bilhetes para um único modal; 
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- Elevada necessidade de investimento para substituição dos 

equipamentos existentes nos sistemas metroferroviários; 

- Elevados custos de implantação/manutenção dos terminais de 

integração; 

- Políticas tarifárias que não incentivam o uso do bilhete integrado; 

- Falta de planejamento integrado institucional (esferas de governo); 

- Concorrência entre os modais de transporte, reduzindo a sinergia. 

Como bem explicitado em ANTP (2007), integrar modais de transporte 

é, acima de tudo, integrar pessoas, suas vidas e as relações humanas de 

vastíssima gama. A eficácia dos sistemas integrados depende, via de regra, 

do suporte dado pelo poder público, seja como gestor, empreendedor na 

construção de estações de integração e da instalação do mobiliário urbano 

necessário, seja como financiador, ao subsidiar parte substancial dos custos 

de um transporte público de qualidade. 

Espera-se que um bom sistema de mobilidade integrado, apesar da sua 

complexidade de concepção, apresente-se simples na sua compreensão e 

operação por parte do usuário, assim permitindo que estes mesmos usuários 

elaborem os seus deslocamentos da forma mais eficiente e racional possível, 

segundo as suas necessidades.  

 

4.2.1.6.2 Financiamento do custeio do transporte público  

 

A metodologia de financiamento e custeio da operação de transporte 

refletirá diretamente na tarifa cobrada do usuário final. Se considerarmos as 

duas principais fontes de custeio no Brasil, o financiamento do transporte 

público se dá basicamente pela arrecadação tarifária, portanto, sendo raras 

as cidades que subsidiam o transporte público. Essas fontes são: a) a 

arrecadação tarifária, que se dá através dos pagamentos realizados pelos 

usuários pagantes e b) as subvenções ou subsídios aportados pelo Poder 

Público,.  

Considerando as crescentes perdas de usuários do ônibus devido à 
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motorização individual (automóveis e motocicletas), este modelo de custeio 

tem-se mostrado destruidor na medida em que rateia com os usuários 

pagantes remanescentes os custos advindos da queda da demanda por 

ônibus, configurando-se numa excrescência e pondo em risco a 

sustentabilidade econômica e financeira desse serviço essencial (GOMIDE; 

CARVALHO, 2012). 

A Lei nº 12.587/2012, ao instituir as diretrizes da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana, já diferenciou no seu Art. 9º: tarifa pública (preço cobrado 

do usuário) de tarifa de remuneração da prestação do serviço (valor pago ao 

concessionário/permissionário). Entretanto, ainda prevalece o modelo antigo 

de financiamento do custeio, no qual a receita da tarifa pública cobrada dos 

usuários cobrirá a totalidade dos custos da prestação dos serviços, e ainda 

os custos das gratuidades e benefícios criados muitas vezes por leis que não 

definiram as fontes dos recursos a custeá-los (BRASIL, 2012).  

Esta realidade muda radicalmente nos países mais desenvolvidos, 

notadamente nos países europeus, com elevadas avaliações dos transportes 

públicos, quer seja pela qualidade da frota, pelo preço da tarifa ou mesmo 

pelos avançados sistemas de Inteligent Transportation Sistems (ITS), com os 

governos chegando a subsidiar entre 45% e 75%, sendo que no caso 

particular dos Estados Unidos da América (EUA), este percentual atingindo 

de 60% e 70%.  

No Brasil, considerando a totalidade de aproximadamente pouco mais 

de 3 mil municípios com ônibus, tem-se 11 deles com subsídios, dentre os 

quais Curitiba (PR), que conta com um sistema bem avaliado pelos usuários 

(NTU, 2018). 

O Gráfico 28 deixa claro a importância do peso da tarifa na escolha do 

modal ônibus, pois 34% dos ex usuários de ônibus retornariam ao modal 

ônibus caso a sua tarifa sofresse uma redução.  
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Gráfico 28 - Opções necessárias para retornar a utilizar o ônibus como modo de 

deslocamento (2017). 

 

Fonte: CNT (2017). 

4.2.1.6.3 Conclusão 

 

É preciso compreender que as cidades não suportarão o crescimento 

das frotas de automóvel no ritmo em que tem ocorrido. Na verdade, as 

grandes cidades já estão parando e adoecendo. A atual cultura de privilegiar 

a fluidez do trânsito, em favor dos automóveis, leva a cidade a espraiar-se, 

separando e segregando a sua população para regiões cada vez mais 

distantes, encarecendo e dificultando o transporte coletivo público. Essa 

cultura alimenta uma espiral em detrimento do coletivo e em favor do 



129 

particular, que retroalimenta uma nova espiral de elevação dos custos 

operacionais e tarifários e que, por vez, afasta a população do transporte 

coletivo. Pode até parecer elementar, mas seria preciso uma ruptura com a 

atual política de privilégio da fluidez dos automóveis em detrimento de outras 

funções urbanas, afinal a cidade existe principalmente para os seus 

moradores e não para os seus motoristas (STMSP, 2006b) 

Uma outra ruptura necessária diz respeito ao tecnicismo atualmente 

existente, à racionalização das linhas, como que se ofertar deslocamentos 

fosse um desperdício para a cidade. Esse viés existe porque os atuais 

planejamentos são realizados sobre o transporte e não sobre a necessidade 

das pessoas: para onde elas precisam ir e como querem dispor da cidade 

que escolheram para morar.  

Aparentemente é mais barato eliminar linhas consideradas não 

lucrativas sob o prisma operacional, esquecendo-se de avaliar os aspectos 

dos custos urbanos da poluição, acidentes e estrutura de policiamento e 

fiscalização de trânsito, do custo do tempo de vida perdido no trânsito e etc. 

Ocorre que esse pensar tem sido o responsável pela lenta morte do 

transporte público, pois esse mesmo transporte precisa ter qualidade e 

atender aos anseios de deslocamento das populações, caso contrário será 

preterido por outros meios mais ágeis e até mais caros.  

Mais uma ruptura que se faz necessária diz respeito à lógica 

econômico-financeira de retorno do capital invertido. Cada vez mais, grandes 

agentes financiadores tem-se preocupado menos com as taxas de retorno 

financeiro e mais com as taxas do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 

longevidade da população e etc. Além disso, a lógica dos usuários pagantes 

bancarem quase que a totalidade dos custos do sistema público, inclusive 

das gratuidades de idosos, deficientes e etc., e assim liberando as vias 

públicas para os mais abastados transitarem com seus veículos, precisa 

igualmente ser rompida.  

A origem dos recursos para o transporte público devem vir igualmente 

do setor público, vinculados a projetos de longo-prazo e representativos da 

vasta gama social que se beneficiará com uma cidade mais saudável e 

democrática: o bom transporte público não será possível apenas com 
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pagamento de passagens, essa conta jamais fechará. 

Portanto, o cerne reside em como alavancar o transporte público e 

assim construir uma cidade melhor. Apesar do automóvel ser muito 

interessante, ele não pode ser uma alternativa ao transporte público da 

mesma forma que o transporte público não precisa ser encarado como 

alternativa ao automóvel, mas é certo que este viabilizará uma cidade 

radicalmente diferente, mais humana e menos agressiva aos seus moradores 

e ao meio ambiente, sendo, portanto, mais sustentável (STMSP, 2006b). 

Segundo Rogério Belda, ex-residente da Associação Nacional de 

Transportes (ANTP), eis o que realmente precisa se planejado: “O verdadeiro 

planejamento não é o do transporte, é o da vida urbana.” (extraído do livro 

“Visões da Metrópole – Depoimentos sobre Transporte e Urbanismo para o 

PITU 2025” (ANTP, 2019). 

 

4.2.2 Setor de transporte urbano de passageiros da RMF: a mobilidade 

Urbana da RMF, a Intermodalidade e as inovações no setor atualmente 

 

4.2.2.1. Indicadores socioeconômicos de Fortaleza 

 

Considerando-se que o núcleo populacional em Fortaleza projetado 

para 2018 era de 2.643.647 habitantes, e considerando a capital como o 

principal indutor das viagens metropolitanas do estado, portanto com maior 

percentual de passageiros, seguem os dados da composição demográfica da 

sua população (IBGE, 2018): 

- 2,7 salários mínimos foi o salário médio mensal em 2016 (3 de 184 

no Estado e, 325 de 5570 no Brasil); 

- População Ocupada: 32,5% da população total (2 de 184 e, 354 de 

5570); 

- 36,9% dos domicílios possuem rendimento mensal por pessoa de no 

máximo 0,5 salário mínimo (184 de 184 e, 3197 de 5570); 

 

- Produto Interno Bruto (PIB) per capita: R$ 23.045,09 (1 de 184 e, 
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1730 de 5570). 

 

4.2.2.2 Mercado de passageiros urbanos e sua evolução na RMF 

 

Evolução na Região Metropolitana de Fortaleza: 

- População: 

Considerando a Tabela 8, onde o crescimento populacional da RMF 

entre 2012 e 2018 foi de : i) 6,44% relativo a 2012, ou; ii) 4,60% ao ano entre 

2012 e 2018. 

Tabela 8: Estimativa das População – Regiões Metropolitanas do Ceará – 2012/2018. 

Região Metropolitana 

População  

2012 2018 

Crescimento 

Relativo (%) 

2012/2018 

N.º 
% de 

Participação 
N.º 

% de 

Participação 
 

CEARÁ 8.606.005 100,00 9.075.649 100,00 5,46 

Região Metropolitana de Fortaleza 3.828.003 44,48 4.074.730 44,90 6,44 

Região Metropolitana do Cariri 574.581 6,68 605.518 6,67 5,38 

Região Metropolitana de Sobral 469.204 5,45 495.468 5,46 5,60 

Demais Municípios 3.734.127 43,39 3.899.933 42,97 4,44 

Fonte: IBGE. Elaboração IPECE. 

- Frota particular de veículos: 

Considerando a Tabela 9 da evolução da frota de veículos particulares 

na cidade de Fortaleza, entre 2007 e 2018: 

TABELA 9 - Frota de veículos particulares em Fortaleza (2007 a 2018). 

 

Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), 2018. 
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Conclui-se que a mesma cresceu em 7 anos (2011 a 2018) da seguinte 

forma: i) 39,66% relativamente a 2011 ou; ii) 4,89% ao ano entre 2011 e 

2018. 

Evolução dos passageiros transportados: 

- Na RMF por ônibus metropolitano 

Considerando o Gráfico 29, entre os anos de 2011 e 2018 na RMF, os 

passageiros Intermunicipais metropolitanos transportados por ônibus 

evoluíram -8,4% relativamente a 2011, o que demonstra uma involução nos 

passageiros do modal ônibus na RMF nos últimos 8 anos. 

Gráfico 29 – Evolução dos Passageiros por ônibus e quilômetros percorridos – RMF. 

 

Fonte: ARCE – Anuários (2019). 

- Em Fortaleza por ônibus urbanos 

Considerando a Tabela 10, que contém os dados condensados 

anualmente do Sistema Regular de Transporte Urbano de Fortaleza: 

TABELA 10 - Histórico de passageiros, Kms, gratuidades e frota (2008-2018) do 

Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Fortaleza. 

 

Fonte: SINDIÔNIBUS (2008-2018). 
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A evolução do Sistema nos 10 últimos anos é um retrato da difícil 

sustentabilidade do setor: o principal pilar de sustentação do sistema, os 

passageiros, sofreu um decréscimo de -22,49%, enquanto que a 

quilometragem foi reduzida em apenas -2,93%. Enquanto isso, as 

gratuidades e a frota operante cresceram respectivamente 282% e 6,75%: os 

usuários remanescentes passaram a pagar mais caro ao subsidiarem tais 

gratuidades (subsídio cruzado), e, como se não bastasse, estão demorando 

mais tempo em suas viagens, uma vez que a redução de quilômetros 

associado ao aumento de frota é um indicador de congestionamentos no 

trânsito com aumento do tempo de ciclo de cada viagem.  

De modo a manter os mesmos 8 anos de análise (2011 a 2018), o 

Gráfico 30 apresenta a evolução dos passageiros transportados por ônibus 

urbanos em Fortaleza: 

Gráfico 30 – Evolução dos passageiros urbanos em Fortaleza - período 2011 a 2018. 

 

Fonte: Sindônibus (2019). 

Entre 2011 e 2018, o sistema urbano por ônibus de Fortaleza encolheu 

22%, o que dá a dimensão da crise neste segmento. Vale ressaltar que tal 

queda de demanda deu-se nitidamente a partir de 2016. Em contrapartida, a 

redução dos quilômetros operados no mesmo período foi de apenas 3,5%, 

para evitar perdas financeiras ainda maiores nos custos da operação. 

Portanto, as operadoras absorveram perdas de demanda (receita) sem 
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reduzir proporcionalmente os custos da operação. 

- Na RMF por modal metroferroviário 

Da mesma forma, o Gráfico 31 apresenta os passageiros transportados 

pelo Sistema Metroferroviário da RMF (METROFOR), entre 2011 e 2018, 

onde percebe-se um crescimento continuado e consistente da demanda por 

este modal, sendo de 213,5% o mencionado crescimento. 

Gráfico 31 – Evolução dos passageiros metropolitanos – METROFOR – período 2011 a 

2018. 

 

Fonte: Sindônibus (2019). 

Ao verificar esse animador quadro de evolução de passageiros em um 

setor em crise permanente, eis que surge uma pergunta inquietante: tais 

passageiros são novos entrantes do sistema, egressos de automóveis e 

outros meios particulares de deslocamento motivados pela integração e suas 

novas possibilidades de deslocamento trazidas pelo modal metroferroviário, 

ou são passageiros simplesmente retirados dos ônibus urbanos e/ou 

metropolitanos? 

- Conjunto dos modais da RMF (ônibus urbanos, ônibus metropolitanos 

e METROFOR) 

O Gráfico 32 incorpora o somatório das demandas por ônibus 

metropolitano, ônibus urbano e METROFOR, entre 2011 e 2018, de modo 
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que seja possível se avaliar o que de fato ocorreu com a demanda agregada 

da RMF a partir da incorporação do transporte metroferroviário como opção 

de modal de transporte público de passageiros. 

Gráfico 32 – Evolução total: ônibus metropolitano, ônibus urbano, Metrofor – Período 

2011 a 2018. 

Fonte: Sindônibus (2019). 

O resultado obtido de certa forma surpreendeu, já que mesmo após a 

implantação de um novo modal de grande capacidade que é o metro, há um 

indicativo de redução global dos passageiros transportados na RMF no 

montante de 17,5%, entre 2011 e 2018, acentuando-se tal queda de demanda 

agregada principalmente a partir de 2015. 

A análise de tais números, entretanto, merece cautela, haja vista o 

cenário existente na RMF no período de 2014-2018: 

- Crise econômica, impactando no desemprego que, ato contínuo, 

afeta a concessão do Vale-Transporte, por sua vez um forte 

impulsionador do transporte urbano/metropolitano; 

- Consequência do desemprego, o Uber encontra terreno fértil para 

incorporar adeptos e fortalecer a sua rede de transportes por 

aplicativo. 

Ainda não existe um estudo mais profundo acerca do impacto na 

quantidade de integrações intramodais existentes anteriormente e 
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posteriormente ao maior impulsionamento do METROFOR, principalmente a 

partir do ano de 2015, e nem sobre qual foi o nível de impacto dessas 

possíveis reduções de integrações intramodais na contagem dos passageiros 

(viagens) totais do sistema por ônibus metropolitano, ônibus urbano e metrô.  

Ainda assim, encontram-se os seguintes dados das variações nos 

passageiros transportados por cada modal, entre 2011 e  2018 e entre 2014 e 

2018: 

Quadro 5 - Variação dos passageiros transportados por cada modal entre 2011 e 2018.  

Modal 
Variação Qtd Passageiros 

2011-2018 

Variação % Passageiros 

2011-2018 

Ônibus Metropolitano -3.632.139 -8,4% 

Ônibus Urbano -57.884.261 -22,0% 

Metro + 7.405.300 +213,5% 

Variação Agregada -54.111.100 -17,5% 

Fonte: Sindônibus (2019). 

Quadro 6 - Variação dos passageiros transportados por cada modal entre 2014 e 2018.  

Modal 
Variação Qtd Passageiros 

2014-2018 

Variação % Passageiros 

2014-2018 

Ônibus Metropolitano -9.655.819 -19,6% 

Ônibus Urbano -58.644.830 -22,3% 

Metro + 7.265..900 +201,4% 

Variação Agregada -61.034.749 -19,3% 

Fonte: Sindônibus (2019). 

 

Ainda que a possível redução de integrações entre os ônibus 

metropolitanos e urbanos, por conta da maior atividade do metrô, tenha 

impactado da redução da contagem dos passageiros totais, este valor 

certamente não seria suficiente para justificar uma queda tão acentuada na 

demanda total, aparentando que a própria crise econômica, no período de 

2014 a 2018, imprimiu um impacto relevante nestes números em associação 

aos transportes por aplicativo que se disseminaram nesse período. 

De qualquer forma, tais números sinalizam, de certo modo, que o 

metrô, por si só, não foi capaz de atrair novas demandas muito além das já 

existentes no sistema, pelo menos a um exame mais superficial. 
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À partir de tais dados tão representativos, cabe maiores reflexões no 

sentido de avaliar as estratégias e projetos que estão por vir a ser 

implementados, principalmente pelos órgãos gestores e planejadores, haja 

vista que o objetivo maior de integrar os diversos modais, de diversas 

capacidades, deve buscar motivar e incentivar a população a usar menos os 

meios individuais de transporte, criando, assim, uma cidade mais saudável. 

Este objetivo maior que é a integração efetiva dos modais não pode 

ficar em segundo plano, nem mesmo se perder na burocracia dos gestores e 

decisores, pois tal desejo pertence à toda a sociedade, independentemente 

do nível social, da renda ou escolaridade.  

Trata-se de um projeto de amplo caráter social e precisa ser levado a 

cabo, trazendo resultados condizentes na mesma proporção dos 

investimentos demandados e já realizados às custas desta mesma sociedade 

que espera por seus efetivos retornos, traduzidos em maior conforto na 

jornada diária de trabalho e lazer, bem como tornando-lhes menos 

dependentes dos meios individuais de transporte, pelo custo e ônus 

econômico-financeiros, mas principalmente, pelos riscos de acidentes e 

níveis de poluição que lhes são peculiares  

 

4.2.2.3 Diagnóstico do atual modelo de transporte coletivo da RMF frente à 

nova dinâmica da economia local e global 

 

O modelo de negócios vigente no Transporte Público de Passageiros 

teve seus pilares estruturais fincados há várias décadas, há 

aproximadamente entre 40 e 50 anos. 

Por um lado este relevante serviço público tem sido operado via 

autorização, permissão ou mais recentemente através de concessão, com um 

modelo de delegação pautado em uma estrutura de negócio controlada muito 

mais por Leis, Decretos e Resoluções, em detrimento das Leis do mercado, 

leiam-se as reais necessidades dos seus clientes/usuários. Por outro, houve 

e há uma necessidade de manter-se uma adequada proteção ao setor, de 

modo a permitir-se a prestação destes serviços, garantindo tarifas módicas e, 

ao mesmo tempo, a regularidade e a confiabilidade dos serviços prestados, 



138 

ainda que certas linhas/horários apresentem-se financeiramente inviáveis, ou 

seja, com baixa rentabilidade econômico-financeira.   

Assim, o Sistema de Transporte Público de Passageiros ultrapassou 

várias décadas. Nesse meio tempo, os equipamentos de transporte evoluíram 

sobremaneira, tendo-se conseguido construir fábricas de carroceria 

(encarroçadoras) de chassis de classe mundial e atuação transnacional. 

Nesse mesmo intervalo de tempo, foi construída uma formidável 

infraestrutura de suporte ao setor, formada por relevantes entidades 

governamentais e não governamentais, por sindicatos laborais e patronais e, 

mais recentemente, pela incorporação das agências reguladoras. Todos 

imbuídos na melhor das intenções que é dar suporte, fiscalizar e gerenciar 

este grande segmento que transporta vidas e sonhos diariamente. 

Ocorre que toda esta infraestrutura legal e organizacional de suporte 

ao setor de Transporte Público de Passageiros não está sendo capaz de 

evitar a implosão a que este relevante setor tem-se submetido mais 

severamente nos últimos anos.  

As causas de tais instabilidades são as mais variadas. Pode-se 

elencar: 

- Mudanças no comportamento social: como consequência da 

digitalização dos processos e serviços; 

- Novas tecnologias digitais permitem uma organização de ativos 

ociosos: anteriormente desconectados do mundo digital, esses ativos 

possuíam elevada ociosidade, passando a ter elevada visibilidade  e 

demanda na era digital, sendo reorganizados, gerenciados e tendo 

ingressando no mercado como novos entrantes com elevada 

competitividade, notadamente pela praticidade, agilidade, 

previsibilidade temporal e de custo de suas ofertas, e ainda com a 

possibilidade de preços variáveis em função da sazonalidade da 

demanda; 

- Sistema legal regulatório dos contratos de transporte público: por um 

lado não conseguiu-se dar uma adequada proteção às operadoras no 

que se refere à previsibilidade das demandas, receitas e 
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rentabilidade dos seus ativos (o ente estadual local já está na 

segunda edição de Decreto Estadual, que ampliou a idade máxima 

da frota intermunicipal/metropolitana, compensando a inadequada 

remuneração das operadoras). Por outro, estas mesmas operadoras 

não possuem autonomia para gerir os preços dos seus serviços 

ofertados, diferente do que existe nas regras de mercado em geral. 

- Modelo tarifário inadequado sob vários aspectos: 

 A maior inadequação provavelmente resida no modelo de custeio 

da tarifa, no qual os usuários são responsáveis por custear a 

quase totalidade da tarifa, ainda com pouco subsídio público. Já 

foi pior, é bem verdade, mas muito ainda há por ser feito. O 

resultado é que temos um serviço denominado de Transporte 

Público, e sendo bancado em grande parte pelo próprio usuário, 

quando deveria ser pela sociedade em geral como o são a saúde 

pública e a educação pública, por exemplo. 

 O subsídio cruzado que atinge em cheio o combalido usuário do 

transporte público, notadamente o da Região Metropolitana que 

depende do serviço diariamente para trabalhar e auferir o seu 

sustento: este usuário, além de pagar a sua tarifa, paga uma 

fração adicional para bancar as gratuidades relativas aos 

estudantes, idosos, deficientes físicos, dentre outros. 

Novamente, temos um Transporte Público que não é bancado 

pela sociedade, mas por seu já combalido e escasso usuário. 

 A tarifa única é um outro disparate que gera distorções na 

cobrança da tarifa de transportes: o usuário de pequeno percurso 

paga proporcionalmente mais pelo quilômetro percorrido 

(R$/Km), custeando aquele usuário que percorre maiores 

distâncias. Novamente, apresenta-se uma contradição na 

estratégia desse modelo de negócio, no qual a prestação de um 

serviço de largo espectro social, dito público, é custeado 

basicamente pelos seus próprios usuários.   

 Inflexibilidade e limitação da roteirização dos serviços prestados 
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também é algo que hoje está sendo posto à prova: o usuário 

possui apenas relativa e parcial autonomia na escolha e 

elaboração do seu itinerário, o que muitas vezes o faz escolher 

modais mais versáteis e prestativos para esse fim. 

 Baixo nível de visualização e compreensão do Sistema Público 

de Transporte por parte dos usuários: os usuários não 

conseguem, em um único local, programar suas rotas e 

deslocamentos com praticidade, sendo difícil estimar tempo e 

recursos financeiros necessários para tal deslocamento, o que é 

potencioalizado pela falta de integração dentre os vários 

recursos ou modais de transporte já existentes na Região 

Metropolitana de Fortaleza.    

Sujeito às fragilidades e incoerências, sob os aspectos mercadológicos 

e de competitividade acima delineados, compreende-se por que o modelo de 

negócio a suportar o atual Sistema de Transporte Público de Passageiros da 

Região Metropolitana de Fortaleza não resiste a um competidor que atenda 

de modo mais efetivo aos reais anseios daqueles usuários de transporte 

público da Região Metropolitana de Fortaleza. Notadamente, quanto ao tripé 

de atributos de valores mais desejáveis: tempo de deslocamento, segurança 

e eventualmente, o componente preço. Quando da análise das entrevistas em 

profundidade, então pode-se compreender em linhas gerais o eventual 

impacto do preço do transporte na percepção da qualidade do serviço de 

transporte (CEARÁ, 2019). 

O volume dos recursos investidos no projeto da Linha Sul do Metrô de 

Fortaleza (METROFOR), da ordem de R$ 2,1 bilhões, objetivou atender à 

crescente demanda por mobilidade, bem como a viabilizar o crescimento da 

capital e sua Região Metropolitana. Em contraponto, vê-se o decréscimo de 

usuários transportados pelos sistemas rodoviários, intermunicipal e municipal 

de Fortaleza, e do metrô da ordem de 17,5% entre 2011 e 2018, e, da ordem 

de 19,3% entre 2014 e 2018 (CEARÁ, 2019).  

Conclui-se que apenas os vultosos e intensos investimentos em 

infraestrutura, inclusive com a adição de um novo e relevante modal de 

transporte (Metrô), não foram suficientes para atrair novos entrantes oriundos 
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de outros modais, conforme apresentado na secção 4.2.2.2., pois falta uma 

logística de integração que viabilize a eficiência do sistema como um todo, 

com resultados positivos na agilidade e uma efetiva abrangência na rede dos 

deslocamentos oferecidos.   

Resta claro a necessidade de implantação de um modelo de transporte 

público mais atual, que atenda aos usuários com mais eficiência e eficácia, 

antenado aos avanços tecnológicos mais recentes bem como aos novos 

costumes, hábitos e necessidades de mobilidade da população, propiciando 

uma maior conexão entre os modais, com agilidade, segurança e um preço 

que seja efetivamente justo tanto ao tomador quanto ao prestador do serviço 

público de transporte, e, se necessário, utilizando-se de subsídio público 

pago pelo conjunto da sociedade, portanto, sem impor tal custeio 

exclusivamente ao usuário do transporte público (CEARÁ, 2019). 

 

4.3  Percepção dos principais stakeholders sobre o transporte de 

passageiros na RMF e os impactos da intermodalidade no seu 

desempenho 

 

A seguir são relatadas as entrevistas com as principais organizações, 

públicas e privadas, relativamente às suas visões e expectativas quanto à 

integração dos modais na Região Metropolitana de Fortaleza, e ao impacto 

da intermodalidade na sustentabilidade do sistema público de transportes da 

RMF, dentre outros aspectos técnicos e legais correlacionados. 

 

4.3.1 Agência Reguladora de serviços públicos delegados do Estado do 

Ceará - ARCE 

 

A entrevista na Agência Reguladora do Estado do Ceará (ARCE) 

ocorreu no dia 23/5/2019, com o Sr. Filipe Medeiros Rangel, Analista de 

Regulação.  

As percepções do entrevistado serão apresentadas de forma objetiva, 

buscando assim dar maior efetividade à sua compreensão, porém sem perder 

as informações necessárias à sua contextualização e conclusividade. 

Também as ideias  (percepções) não seguirão necessariamente a ordem 
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cronológica da entrevista, mas uma organização por temática de assuntos. 

Segue: 

- A PMF atualmente realiza uma pesquisa O/D na área Urbana de 

Fortaleza que foi estendida à Região Metropolitana (integração 

Urbano com Metropolitano). 

- Os sistemas de transporte por ônibus urbanos e metropolitanos 

apenas agora estão iniciando de modo incipiente a sua integração.  

- Aproximadamente em 2005 um grupo de estudos avaliou a 

integração dos sistemas da RMF tendo o METROFOR como o 

catalizador desta integração, buscando a viabilização do 

METROFOR como Sistema Troncal na RMF e assim reordenando 

os demais sistemas em função do METROFOR. Ocorre que o 

sistema urbano, maior participante do sistema, não se sentiu 

devidamente representados e o projeto não evoluiu. 

- O sistema Metropolitano, por depender basicamente de uma 

demanda pendular, torna mais difícil de agregar novas viagens com 

outros motivos (finalidades de uso), o que é mais viável no sistema 

urbano, por exemplo, quando do uso da tarifa social a depender do 

horário, assim criando outros motivos de viagem e atenuando os 

picos de demanda. 

 

- A expectativa mais recente é de que o METROFOR integre-se aos 

ônibus urbanos, usando semelhantes validadores, permitindo a 

integração tarifária e permitindo ao usuário utilizar o Bilhete Único 

Metropolitano (BUM). 

- Não se tem notícia recente da formação de grupos de discussão de 

INTEGRAÇÃO que envolvam os Agentes Reguladores, usuários e o 

SINDIÔNIBUS como representante das empresas operadoras. 

- A atual integração dos ônibus Metropolitanos com os Urbanos foi 

basicamente uma extensão da solução já existente da área urbana 

para a área metropolitana por ônibus, já existente e coordenada 



143 

pelo SINDIÔNIBUS. 

- Hoje o METROFOR possui validadores distintos dos ônibus por 

questões outras, e está instalando validadores semelhantes aos 

dos ônibus em catracas específicas, portanto, operando com duas 

categorias de validadores. 

- Discussões técnicas mais aprofundadas para fomentar a integração 

mais ampla não estão ocorrendo neste momento, mas espera-se 

que os avanços nas pesquisas da matriz O/D potencializem tais 

debates de integração: redimensionamento da rede, planejamento, 

otimização das linhas e redefinição da integração, não 

necessariamente via terminais, mas de modo mais amplo e 

baseado no tempo e não necessariamente nos terminais físicos. 

- Desde julho/2019 os primeiros dados da pesquisa O/D começaram 

a ser liberados. 

- Desde janeiro/2019 a ARCE absorveu as funções de Gestão 

anteriormente realizadas pelo DETRAN, agora sendo a responsável 

por todas as etapas desde a licitação, regulação até a gestão do 

transporte. Isso gerou um impacto nas atribuições da Agência, que 

praticamente não contratou profissionais para fazerem frente às 

suas novas atribuições. Em breve esta situação estará 

equacionada, permitindo à ARCE pensar e planejar de modo macro 

e sistêmico. 

- A institucionalização das ações e gestões no âmbito metropolitano 

ainda não existe sob o ponto de vista jurídico. O que tem facilitado 

hoje é o bom relacionamento entre Governo do Estado e Prefeitura 

Municipal, bem como a boa relação entre os técnicos dos órgãos 

estaduais e municipais. A inexistência de um órgão metropolitano 

que congregue as ações e poderes necessários para a envergadura 

de um projeto de integração entre vários municípios pode “travar” 

as relações em um cenário politicamente adverso, impedindo a 

evolução da tão desejada integração do transporte na RMF. 

- Acredita-se que o Estado dificilmente assumirá um sistema em que 
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a maior parcela de transporte possua peso municipal (sistema 

urbano). De semelhante modo, pensa o ente municipal ao procurar 

não dispender os seus escassos recursos financeiros. Enquanto 

isso, a integração não avança.  

- Atualmente, a grande dificuldade é a solução institucional que 

viabilize a gestão financeira, compensação de valores e subsídios 

recebidos e a adequada distribuição de receitas e encontro de 

contas entre os entes integradores. 

- Possivelmente a tarifa urbana precisaria ser aumentada em alguns 

centavos para custear a integração dos pontos mais remotos, e 

esse peso político da decisão também dificulta a evolução do 

processo de integração como um todo. 

- Atualmente, inexiste cronograma pró-integração, mas há uma 

grande pressão para licitar o Sistema Metropolitano, pressão vinda, 

inclusive, por parte do Ministério Público. 

- A Intermodalidade é muito importante porque traz mais alternativas 

na medida em que vai dando mais capilaridade ao sistema. 

Recentemente, a intermodalidade no sistema urbano tem se 

apresentado através de inovações como bicicletas compartilhadas, 

miniveículos elétricos, patinetes elétricos etc., favorecendo à 

“última milha” do percurso e melhorando a mobilidade e 

capilaridade do sistema como um todo. Já no sistema 

metropolitano, entende-se que a intermodalidade através dos meios 

ativos de transporte seja menos viável, mas através da própria 

tecnologia dos veículos de maior capacidade empregados o seria: 

ônibus maiores em corredores exclusivos, vans ou mini ônibus para 

realizar trechos menos pavimentados e adentrando localidade 

inacessíveis aos ônibus convencionais ou mesmo o metrô.A 

intermodalidade deve ser pensada desde o início de qualquer 

projeto, de forma que considere: a) as estações do METROFOR 

não possuem pátios de estacionamentos suficientes que 

possibilitem esta integração/intermodalidade do usuário que possui 

automóvel e deseja fazer o uso parcial do mesmo; b) Estações do 
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METROFOR fora de Fortaleza não dão acesso aos ônibus para 

chegar na estação. Estas realidades dificultam a acessibilidade do 

usuário que precisa andar 600m ou 700m em uma condições 

complicadas e de risco. Algumas estações/terminais possuem 

dificuldade de acesso mesmo a pé, por falta de rampas de 

acessibilidade etc. Apenas o Terminal de Ônibus Eng. João Thomé 

possui boas condições de estacionamentos, ônibus nos seus 

arredores, taxis e rampas de acesso etc. 

- O tempo é fundamental no deslocamento: no início, o METROFOR 

sem integração e sem a qualidade desejada, com headway de 

quase 30 min, cumprimento de horários a desejar, ainda assim 

capturou quase 20% dos passageiros dos ônibus, tudo isso porque 

reduziu em 2 horas diárias o tempo de deslocamento dos usuários. 

Imagina-se que um sistema de metrô mais eficiente e estruturado, 

com headways menores (6 minutos de projeto), e com boa 

acessibilidade viabilize uma maior demanda pelo Metrô. O sistema 

integrado precisa ser reorganizado, com linhas alimentando o 

Metrô, com complementariedade dos modais e não competição. 

- Muita coisa na cidade já mudou desde a concepção inicial do 

projeto METROFOR, na década de 80. Precisa-se reavaliar tudo 

isso. A integração é essencial para a sua evolução e eficiência 

operacional. O modal é definido principalmente pela demanda, sedo 

que há demandas que não justificam mais o ônibus e sim o Metrô:  

Av. Imperador, Av. Santos Dumont e Av. João Pessoa, dentre 

outras, já estão saturadas de ônibus. Entretanto, demandam 

elevados investimentos os corredores com Metrô. 

- Desafios para se atingir a rede integrada e flexível: 

 Institucionalização de um Órgão que possa coordenar o grande 

desafio de integrar os modais, gerando a percepção de política 

de transporte ao invés de um mero projeto; 

 A definição da política tarifária hoje ainda é muito “politizada”, e 

menos técnica. A remuneração do serviço é muito importante 
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para a sua adequada operação, e, em se tratando de sistema 

integrado, o aspecto remuneratório passa a adquirir ainda maior 

relevância, já que uma falha na definição tarifária fará com que 

algum dos “elos dos modais de integração” sofra ruptura e 

prejudique o conjunto. Precisar-se-ia criar uma adequada cultura 

de compreensão da técnica remuneratória e sua importância na 

qualidade e perenidade dos serviços prestados. 

- A realidade fiscal do Estado do Ceará diante de outros estados ainda 

está boa. Entendemos que investimentos mais vultosos devem ser 

cortados para este ano. No médio prazo os investimentos da linha 

Leste do Metrofor devam ocorrer. Outros investimentos em 

infraestrutura não devem ocorrer no curto prazo, talvez apenas 

manutenções em rodovias. Não cremos que esta limitação fiscal 

impacte negativamente na concepção do projeto de integração do 

METROFOR, já que as decisões operacionais são mais relevantes 

do que propriamente as intervenções físicas. 

 

4.3.2 Sindicato das Empresas de ônibus de Fortaleza – SINDIONIBUS 

 

Entrevista realizada no dia 07 de junho de 2019, na sede do 

SINDIONIBUS, por Francisco Edson Peixoto e Francisco Iranildo Gonçalves 

Pinho. 

Foram entrevistados dois executivos do SINDIONIBUS. O primeiro a 

ser entrevistado foi o Superintendente Técnico, Sr. Pessoa Neto, e o segundo 

o Superintendente do Sistema de Vale Transporte, Sr. Paulo Cesar. 

Pode-se perceber que ambos contribuíram de forma diferente no 

resultado final, sendo o Sr. Pessoa Neto mais focado na parte histórica e 

operacional do sistema de transporte, enquanto que o Sr. Paulo Cesar, que é 

mais ligado à área de tecnologia, apresentou uma visão mais estratégica e de 

futuro do novo modelo de transporte que se desenha na cidade de Fortaleza. 

Inicialmente, em conversa com o Sr. Pessoa Neto, o mesmo informou 

que em Fortaleza ainda não há a intermodalidade no transporte público e que 

até o momento existe somente a integração entre os ônibus urbanos e 
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metropolitanos com a utilização do cartão eletrônico. Para a integração entre 

os ônibus urbanos é utilizado o bilhete único e para a integração entre o 

ônibus metropolitano e os ônibus urbanos são utilizados o BUM, Bilhete 

Único Metropolitano. A diferença entre as tarifas é custeada pelo Governo do 

Estado através de repasses mensais às empresas. 

Pessoa Neto relembrou que a prefeitura de Fortaleza iniciou o projeto 

de integração no transporte público em 1992, com a criação dos terminais de 

integração, uma novidade na época, pois somente com uma passagem o 

usuário poderia se deslocar para várias partes da cidade, desde que 

utilizasse o terminal de integração. Os primeiros terminais foram os de 

Antônio Bezerra e de Messejana e, posteriormente, o de Papicu, Parangaba, 

Lagoa, Siqueira e Conjunto Ceará. 

Com o auxilio da tecnologia foi possível fazer estas integrações de 

forma a não utilizar apenas os terminais, que demandam altos investimentos 

e forçam os usuários a migrarem de terminal em terminal, prejudicando a 

mobilidade e a agilidade nos deslocamentos. A integração com a utilização 

do bilhete único foi um avanço para a agilidade no transporte dos usuários de 

transporte público em Fortaleza. 

Com a criação do Metrô de Fortaleza, abriram-se canais para a 

intermodalidade no transporte público da região da grande Fortaleza, ligando 

a cidade à região metropolitana através dos Trens de Unidade Elétrica 

(TUEs), e ligando diversos bairros através o VLT, Veículos Leves sobre 

Trilho, complementando o sistema de transporte urbano da cidade. Porém, a 

integração ainda é somente física, ainda não sendo possível utilizar o Bilhete 

Único, mais por questões políticas e jurídicas do que por falta de tecnologia. 

Pessoa Neto lembrou que, complementarmente ao transporte público, 

criou-se recentemente o sistema de bicicletas integradas ao transporte 

público, como mais uma opção de transporte aos usuários. AS bicicletas 

ficam disponíveis gratuitamente nos terminais, e o usuário cadastrado pode 

utilizar pelo período de até 14 horas através daa utilização do Bilhete Único. 

O superintendente do Vale Transporte, Sr. Paulo Cesar, mais ligado à 

área de tecnologia do SINDIONIBUS, informou que o sistema de Bilhetagem 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Terminal_Papicu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terminal_Parangaba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Siqueira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conjunto_Cear%C3%A1_(Fortaleza)
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de Fortaleza é um dos mais modernos do País e dispõe de tecnologia capaz 

de integrar todo o sistema de transporte de Fortaleza; integrando o taxi, 

metrô, ônibus, bicicleta, mas desde que com a utilização de uma mesma 

tecnologia. O fator que vem dificultando a integração entre o metrô e o 

sistema de ônibus urbano é o fato que, por decisão política, a Companhia 

Cearense de Transportes Metropolitanos (METROFOR) adquiriu outra 

tecnologia para operar seu sistema, não compatível com a tecnologia 

utilizada pelo SINDIONIBUS.  

Para resolver esta questão o SINDIONIBUS cedeu, a título de 

comodato, validadores para serem instalados nas catracas de acesso às 

estações do Metrô, permitindo assim ao usuário o acesso com a utilização do 

Bilhete Único, primeiro passo para a intermodalidade entre os modais. 

Contudo, o avanço nas negociações por motivos jurídicos não foi possível, já 

que não há previsão legal do repasse desses numerários do SINDIÔNIBUS 

para o Metrô e este processo já está em estudo há mais de um ano. 

Questionado sobre a ameaça de outras alternativas de transporte 

público, tal como o UBER, Paulo Cesar informou que já está em estudo a 

possibilidade de implantação em Fortaleza de algo semelhante ao UBER, a 

cobrança de tarifa por quilometro rodado, com a utilização do aplicativo “meu 

ônibus” como tecnologia complementar ao sistema. Com o uso do aplicativo, 

que utiliza a tecnologia do GPS, o usuário saberia onde o veículo se 

encontra, quanto tempo leva para chegar e o valor a pagar somente pela 

distância percorrida, bem semelhante ao UBER, pois desta forma estaria 

proporcionando ao usuário maior flexibilidade na programação de suas 

viagens e a um menor custo.  

O sistema cobraria da seguinte forma: o usuário passaria seu cartão 

eletrônico no validador e ao descer do veículo teria 5 segundos para informar 

ao sistema através do aplicativo que desceu do veículo, desta forma, o 

sistema iria calcular o percurso percorrido pelo usuário, cobrando somente a 

distância percorrida. Caso o usuário esqueça de fechar a viagem, o sistema 

iria cobrar o valor cheio da passagem. O grande problema que esta 

modalidade enfrenta para ser implantada é a dúvida sobre este modelo ser 

financeiramente viável para as empresas, devido à grande quantidade de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Cearense_de_Transportes_Metropolitanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Cearense_de_Transportes_Metropolitanos
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gratuidades existentes no sistema de transporte de Fortaleza, pois estas 

gratuidades são custeadas de forma cruzada, ou seja, os pagantes custeando 

as gratuidades através da majoração da tarifa, o que inviabiliza de imediato 

esta ideia. Apesar disso, já está em planejamento a implantação em algumas 

linhas estratégicas para o primeiro estudo de viabilidade desta inovação no 

transporte público de Fortaleza. 

 

4.3.3 Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza - ETUFOR 

 

O Transporte vem sendo alvo de discussões em todo o mundo e tem 

passado por profundas mudanças tanto estruturais como conceituais. 

Atualmente o enfoque deixa de ser somente o transporte e passa a ser a 

mobilidade. No centro de tudo estão as pessoas que constituem a sociedade, 

a qual pensa e que quer fazer escolhas mais dinâmicas e satisfatórias. A 

intermodalidade pode ser uma excelente opção para a sociedade do mundo 

novo.  

Nessa perspectiva, foi realizada em junho de 2019 uma entrevista com 

o vice-presidente da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza – ETUFOR, 

Antônio Ferreira, para captar a percepção do órgão gestor de Transporte 

Público Coletivo e Individual de Passageiros em relação a intermodalidade. 

Segundo Ferreira, em 1999 a prefeitura de Fortaleza se candidatou ao 

financiamento para reestruturar o sistema de transporte urbano de Fortaleza 

buscando recursos através do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) para execução do plano Transfor, no qual já estava prevista a 

integração urbana e metropolitana, incluindo o Metrô. A forma de integração 

do urbano com o metropolitano através do rodoviário seria via Bilhete Único. 

Recentemente, o Governo do Estado, através de seu governador 

Camilo Santana, e a prefeitura de Fortaleza, com seu prefeito Roberto 

Cláudio, realizaram reuniões com a participação, inclusive, de alguns 

secretários do Estado e da Prefeitura para discutir o tema integração modal, 

devido a Linha Sul do metrô já está operando comercialmente com sistema 

de bilhetagem todo implantado e o VLT Parangaba-Mucuripe está funcionado 

através de operação assistida. 
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A integração em nível acadêmico já foi contemplada no plano de 

transporte urbano de Fortaleza – Transfor, em julho de 2003, pois naquela 

época já se entendia que o sistema de transporte deveria ser integrado com 

outros modais existentes no município, mas que para a integração ocorra é 

necessário que haja o benefício para o usuário em relação à tarifa. 

Atualmente, o Bilhete Único Metropolitano (BUM) já disponibiliza esse 

benefício para o usuário através da seguinte equação: tarifa do metropolitano 

+ tarifa do urbano – subsídio. Antigamente o usuário pagava uma tarifa de R$ 

3,60 e atualmente ele paga R$ 2,00 com a utilização do BUM.  

As linhas de Fortaleza são caracterizadas por serem tronco-

alimentadoras, ou seja, a locomoção ocorre dos bairros para os terminais de 

integração através de linhas chamadas alimentadores e dos terminais de 

integração para o centro através das linhas troncais. O metrô é caracterizado 

por ser uma linha troncal por completo. Nessa perspectiva, o usuário poderia 

fazer a primeira milha de carro, de bicicleta ou em qualquer outro modal, que 

poderia ficar em um bolsão próximo à estação do metrô ou do terminal de 

integração, e a última milha seria feita no metrô ou no BRT.  

O sistema de priorização para ônibus através de corredores e faixas 

exclusivas previsto no plano de transporte melhoraram muito a mobilidade, 

pois o corredor Bus Rapid Transit (BRT) proporciona mobilidade urbana 

rápida, segura, confortável e mais eficiente, uma vez que conta com uma 

infraestrutura segregada e prioridade de ultrapassagem e apresenta diversas 

vantagens ao usuário. O aumento da velocidade média comercial, a 

diminuição do tempo de vias e diminuição do racionamento da rede seriam 

vantagens, pois as sobreposições são cortadas, situação essa que já 

acontece atualmente no metrô, o que o caracteriza como linha troncal. 

Com a implantação dos corredores expressos na Avenida Antônio 

Bezerra e Aguanambi em abril de 2015, alguns números refletiram os 

resultados do BRT: 3.600 l de diesel deixaram de ser consumidos por dia, 

corte de 50 ônibus/hora e 9,2T de Co² deixaram de ser jogados na atmosfera 

por dia. Antes do sistema de priorização, a velocidade média sem os 

corredores era de 13 km/h, e com a priorização através do BRT, a velocidade 

média passou a ser de 20 a 21 km/h.  



151 

Antes do início da construção dos corredores foi realizada uma 

pesquisa de satisfação com os usuários do terminal do Antônio Bezerra, a fim 

de descobrir os principais problemas que o usuário tinha ao utilizar o ônibus. 

Gargalos como lotação, tempo de espera excessivo e falta de segurança 

foram os que mais se repetiram nos resultados da pesquisa. 

De acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza 

(ETUFOR), com três anos em pleno funcionamento o corredor expresso em 

Fortaleza comprovou o ganho de 52% na velocidade no percurso entre os 

terminais Papicu e Antônio Bezerra. A Divisão de Monitoramento da Etufor 

constatou que a velocidade média dos coletivos subiu de 12 para 18,32 km/h 

desde a implantação integral do corredor exclusivo de ônibus. O 

levantamento considerou o tempo e a velocidade média operacional de 

viagens da linha 222, que faz o percurso Antônio Bezerra/Papicu/Antônio 

Sales, nos sentidos ida e volta, no intervalo de 04h às 23h. 

Ao longo de 8 anos, a cidade de Fortaleza passou por várias mudanças 

que trouxeram ganhos significativos para o transporte. Atualmente, conta com 

um sistema de transporte por bicicletas chamado Bicicletar, que conta com 

257 km de ciclovias, 80 estações com 10 bicicletas, totalizando 800, que 

estão localizadas nas mediações dos terminais de integração e que permitem 

utilização gratuita para quem tem o Bilhete Único.  

Segundo a prefeitura de Fortaleza:  

O sistema conta com mais de 120 mil usuários cadastrados, sendo 
83% desse total utilizando o Bilhete Único. A Unimed Fortaleza 
segue como patrocinadora do sistema na Capital e a empresa 
Serttel é a operadora e responsável pela manutenção técnica nos 
equipamentos. (CEARÁ, 2010, on line).  

 

A cidade conta ainda com 7 estações de bicicletas integradas e 

compartilhadas totalizando 50 bicicletas. Existem ainda os Veículos 

Alternativos para Mobilidade (VAMO) como alternativa bem interessante de 

mobilidade.  São veículos totalmente elétricos com uma plataforma online 

através de aplicativo para cadastro e locação. O sistema conta com 20 carros 

elétricos distribuídos em 12 estações. O projeto VAMO incentiva energias 

limpas e renováveis, possui emissão zero de gases poluentes, zero poluição 

sonora e custo zero de aquisição e manutenção entre outros. 
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O presidente da ETUFOR ainda traçou um paralelo entre o metrô nos 

países desenvolvidos e o ônibus em países em desenvolvimento para 

justificar a integração do ônibus com o metrô. 

Países Desenvolvidos: 

Metrô 

Percurso de 15 km 

Gasto de 26 min – com velocidade de 15 km/h 

Países em desenvolvimento: 

Ônibus 

Percurso de 15 km 

Gasto de 1h – com velocidade de 15 a 16 km/h 

Paralelos como esse reforçam a importância da intermodalidade para 

um ganho de velocidade, qualidade de vida, segurança e mobilidade para a 

população.  

Ferreira ainda relatou que recentemente foi questionado em uma 

reportagem sobre a diminuição da frota de Fortaleza na última década. Ele 

explicou que isso se deu pelo aumento da velocidade média alcançada 

através dos corredores e faixas exclusivas e utilizou dois gráficos para 

explicar a relação de frota com velocidade e da velocidade com o tempo. 

Gráfico 33 - Relação de frota com velocidade e da velocidade com o tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do entrevistado Sr. Ferreira.  
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à medida que o sistema aumenta à velocidade, a frota tende a diminuir e o 

tempo de espera nas paradas se torna menor. 

Ao final da entrevista, quando foi perguntado sobre a chegada dos 

patinetes em Fortaleza, Ferreira respondeu que esse modal ainda não se 

instalou no município, mas que já existe o decreto de regulamentação para 

patinetes e bicicletas elétricas, inclusive, com o desenho do estacionamento. 

Ferreira ressaltou que as grandes críticas feitas ao modelo de sistema 

por patinete implantado nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo estão 

relacionadas à falta de local adequado e demarcado para estacionamento, e 

frisou que o chamamento público elaborado por meio do Plano de Ações 

Imediatas de Transporte e Trânsito de Fortaleza (PAITT) já traz a definição 

da empresa especializada responsável por cuidar do estacionamento. O 

Presidente da Etufor ainda acrescentou que o sistema de carros elétricos 

será expandido e incluirá também carros com gás natural.  

O entrevistado concluiu a entrevista ressaltando que a Etufor está 

sempre em busca de melhorar o Sistema de Transporte de Fortaleza e , 

razão pela qual estabelece contato com outras 16 cidades através de grupos 

e encontros anuais para compartilhar indicadores de resultado utilizando, 

inclusive, as mesmas métricas e metodologias, além de fazer benchmarking 

para troca de boas práticas desenvolvidas no sistema de transporte. 

 

4.3.4 Companhia Cearense de Transporte Metropolitano – METROFOR  

 

Segundo André Soares, Gerente de Integração do Metrofor, o 

planejamento para o transporte sempre foi uma preocupação para as grandes 

cidades. Desde muito tempo, já se falava em transporte de massa, sendo que 

na metade do século XX começou a se falar sobre a mobilidade, que surgiu 

como um novo conceito de qualidade de vida e também como indicador de 

desenvolvimento para as cidades.  

A mobilidade em Fortaleza vem melhorando, no sentido de que mais 

pessoas fazem viagem e ganham em eficiência com os corredores exclusivos 

de ônibus, que fez com que as viagens fossem mais rápidas. O metrô 
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também contribuiu para essa melhora, pois é um modal muito rápido e 

apresenta um nível de desempenho muito bom, e as pessoas podem fazer 

mais viagens a um custo relativamente baixo.  

Fortaleza vem ganhando vertiginosamente em mobilidade nos últimos 

20 anos, graças à várias políticas públicas que foram implementadas em 

sequência por vários governos municipais, desde a criação dos terminais de 

ônibus, que já ajudou bastante na mobilidade da cidade. Nas duas últimas 

gestões municipais e estaduais houve uma mudança no foco da mobilidade 

que começou a dar ênfase ao metrô como uma ferramenta de mobilidade 

urbana surge com mais força, esferas governamentais que até então 

priorizavam carro e ônibus. 

Assim como a ampliação de ciclovias e ciclo faixas, a prefeitura vem 

trabalhando com melhorias nos bilhetes eletrônicos, há uma evolução tanto 

tecnológica como de escopo. Veículos de aplicativos entraram pesadamente 

no sistema com viagens de curta e média distância com preços competitivos, 

nesse contexto, contribuiu para a queda na demanda para os ônibus. 

Com relação à Acessibilidade é mais complexo, pois não se refere 

apenas à transporte, mas também à velocidade, modo de transporte que será 

utilizado. E grande parte dos dos trabalhadores de Fortaleza moram nas 

áreas periféricas da cidade ou nas cidades vizinhas.  

Boa parte dos recursos públicos investidos em autopistas e melhorias 

nas rotas e infraestruturas para o transporte não são destinadas à essas 

áreas, mas sim às áreas mais ricas, o que reforça inclusive um conjunto de 

dificuldades de acesso aos que moram nas demais áreas, muitas vezes mais 

povoadas, onde mora a maior parte da classe trabalhadora. A população do 

Leste, que é a mais rica, gasta em média 30 minutos para chegar ao trabalho, 

já a população do Sudeste, que é a mais pobre, gasta em média 90 minutos 

para chegar ao trabalho e depende de trocas de vários veículos (ônibus e/ou 

trem). Muitas políticas públicas reforçaram essa condição de segregação, que 

impacta diretamente nos níveis de mobilidade e acessibilidade. 

Segundo André Soares, a intermodalidade ainda está engatinhando em 

Fortaleza, sendo que a integração entre bicicleta e ônibus já se encontra um 
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pouco mais evoluída, pois já existe o programa Bicicletar, através do qual é 

possível alugar a bicicleta, e o Bicicleta Integrada, no qual o usuário do 

sistema que tem o bilhete único pode levar uma bicicleta para casa por até 12 

horas.  

Já a integração com outros modais ainda está em fase de projeto. 

Apesar das estações de metrô terem espaços que podem ser utilizados para  

integrar com ônibus e/ou bicicletas, a integração ainda não saiu do papel por 

vários motivos, sendo que boa parte desses motivos são políticos e 

tecnológicos. Políticos por motivos obvios, e tecnológicos pelo fato de o 

sistema que as empresas de ônibus usam é diferente do sistema utilizado 

pelo metrô.  

André relatou experiências de outros países onde as tarifas são 

medidas pelo percurso do trajeto e não por tarefa única. Como boa parte da 

população mais pobre vive nas periferias, esse tipo de tarifa penalizaria 

bastante a classe mais pobre, que é a que mais usa transporte público em 

Fortaleza. Disse também que para promover intermodalidade do ponto de 

vista da sustentabilidade, vale a pena apostar em veículos leves e também 

em transporte de massa. 

 

4.3.5 Percepção geral dos órgãos de gestão públicos e privado 

 

Em síntese, as entrevistas realizadas com a Agência Reguladora de 

Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE), Empresa de 

Transporte Urbano de Fortaleza S/A (ETUFOR), Companhia Cearense de 

Transportes Metropolitanos (METROFOR) e Sindicato das Empresas de 

Transporte Coletivo Urbano e Metropolitano de Passageiros do Estado do 

Ceará (SINDIÔNIBUS), relativamente aos temas associados à atual condição 

de integração dos transportes urbanos e metropolitanos, nos diversos modais 

atualmente disponíveis, e com reflexos diretos na mobilidade, conforto e 

agilidades dos deslocamentos da população da Região Metropolitana de 

Fortaleza (RMF), revelam as linhas de tendências a seguir descritas:  

De um modo geral, a mobilidade dos transportes públicos de Fortaleza 

tem evoluído principalmente a partir de 1992, quando da implantação dos 
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Terminais de Integração (intramodal), otimizando os tempos de deslocamento 

dos usuários de ônibus de Fortaleza e também reduzindo os seus gastos com 

passagens ao reduzir as quantidades de viagens através da otimização 

obtida com tal integração física nos terminais.  

Este projeto foi aperfeiçoado em 2007 através das tecnologias 

embarcadas que permitiram a integração temporal: reduziu ainda mais o 

tempo das viagens, evitando deslocamentos negativos e sem custo adicional 

aos usuários. Mais recentemente, ciclo-faixas e ciclovias foram implantadas 

na capital, bem como os corredores BRT que obtiveram grande êxito, estes 

últimos gerando ganhos na velocidade dos deslocamentos, conforto e 

redução substancial na emissão de gases e particulados devido à maior 

velocidade dos ônibus com consequente redução da frota rodante de 

necessária.    

Apenas em janeiro de 2016 o Governo do Ceará instituiu o Bilhete 

Único Metropolitano, através da Lei 15.951, permitindo a integração entre os 

ônibus metropolitanos e os urbanos, havendo um desconto de R$ 2,00 a 

título de subsídio bancado pelo Governo do Estado do Ceará para cada 

sentido do deslocando. 

Também é recente o maior ritmo de crescimento pelo metrô: a partir de 

2015 o volume de passageiros cresceu rapidamente, apesar da sua operação 

ter sido iniciada em 2011. 

Apesar dos avanços substanciais já relatados, o sistema de transporte 

público da RMF ainda possui uma integração intermodal parcial, já que os 

dois modais mais relevantes (ônibus e metrô) não possuem integração 

tarifária. Além disso, a integração física ainda possui limitações 

principalmente de acessibilidade entre um e outro, e, principalmente quanto 

ao modelo físico de integração entre ônibus e metrô, que simplesmente não 

foi projetado para acomodar a nova realidade do metrô, por motivos que 

delinearemos adiante. 

Há um consenso entre os entrevistados de que o metrô é um relevante 

modal e que trará um forte impacto na mobilidade dos usuários, viabilizando 

a intermodalidade em toda a RMF, e não apenas em Fortaleza, ainda que já 
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existam pequenas experiências no âmbito da capital através de alguns 

projetos que utilizam bicicletas, patinetes e miniveículos elétricos. Já no 

âmbito metropolitano, as perspectivas de intermodalidade se voltam 

basicamente ao ônibus e metrô. 

Igual consenso existe quanto aos impasses como sendo de cunho mais 

político do que tecnológicos, o que tem impedido os necessários avanços em 

todo esse processo de integração completa (intermodal) dos transportes 

públicos na RMF. 

Os agentes públicos ouvidos compreendem que o metrô, por sua 

agilidade de deslocamento associado à capacidade de transporte, possuirá 

uma posição de destaque frente à este processo de integração intermodal. 

Apesar de existir uma pesquisa O/D em plena realização em toda a 

RMF, atualmente inexistem grupos de estudo tratando da integração 

intermodal na RMF, ou mesmo um órgão institucional que possa coordenar 

todo esse relevante e ambicioso projeto. Os impactos deste projeto atingem 

vários municípios da RMF, além do próprio Governo Estadual, e ainda, as 

atuais operadoras de ônibus da capital, demandando importantes estudos 

econômicos (viabilidade de alteração das rotas dos ônibus), financeiros e 

jurídicos (repartição de receitas integradas), de modo a equacionar todas as 

dimensões impactadas pela envergadura de um projeto de tal porte. 

Os agentes privados ouvidos relatam, complementarmente, que existe 

toda a tecnologia necessária para integrar os modais atualmente existentes 

como ônibus, metrô, taxis e até bicicletas, sendo que o SINDIÔNIBUS já está 

desenvolvendo estudos avançados para utilização de aplicativo digital voltado 

à criar alternativas inovadoras quanto à novas possibilidades de 

deslocamentos em Fortaleza. 

Os agentes públicos ouvidos se dividem quanto ao novo valor da tarifa 

integrada. Alguns entendem que será aumentada e isso criará um entrave 

político de assunção do “ônus político”. Já outros agentes públicos entendem 

que a tarifa única deve ser reduzida para o usuário através de subsídio 

público. Os entrevistados também relatam para a falta de bolsões de 

estacionamentos públicos nas proximidades das estações do metrô, o que 
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dificulta a integração física de outros modais, e até de veículos individuais, e 

principalmente dos ônibus, esclarecendo que tais espaços físicos existem, 

mas não ”saíram do papel” por decisões políticas. 

 

4.3.6 Percepção dos usuários do sistema de transporte coletivo de 

Fortaleza e RMF 

 

No intuito de avaliar a percepção dos usuários do Sistema de 

Transporte Coletivo de Passageiros da RMF, foram realizadas entrevistas em 

profundidade, entre os dias 17 e 20 de julho de 2019. Os respondentes foram 

selecionados aleatoriamente nos seguintes pontos: Terminal de ônibus do 

Papicú, Terminal de ônibus do Siqueira, Centro Fashion (centro comercial de 

elevada movimentação e servido por rotas de ônibus) e na Praça José de 

Alencar (Estação subterrânea do Metrô). 

A pesquisa procurou identificar o nível de intensidade com que os 

mesmos utilizam o sistema de forma a avaliar sua satisfação com a 

mobilidade, tarifa, acessibilidade, bem como levantar possíveis gargalos e 

necessidades potencialmente não atendidas, notadamente quanto à 

integração de vários modais (intermodalidade) ou mesmo à utilização de 

tecnologias de roteirização e programação de viagens, integrações e seus 

pagamentos. 

Foram realizadas 39 entrevistas individuais. A seleção contou com 

participantes de ambos os sexos, vários níveis de escolaridade, com 

prevalência do ensino médio, idades variadas e prevalecendo a faixa de 19-

30 anos, residentes em Fortaleza e na Região Metropolitana de Fortaleza. 

Foram obtidas as seguintes percepções desses usuários em relação aos 

temas que seguem: 

Em relação à frequência de utilização do Sistema de Transporte 

Coletivo de Passageiros na RMF (ônibus e metrô), em geral, essa frequência 

é diária. 

A necessidade de mobilidade dos usuários foi percebida em geral como 

bem atendida, por ônibus e metrô, com indicativos de que pode melhorar, 

havendo solicitação de mais linhas do metrô. Porém, foi identificado 
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indicativo de existir um melhor atendimento deste modal em relação ao 

ônibus, devido, principalmente, à maior velocidade do metrô. Em contraponto, 

no sistema rodoviário, a lotação dos ônibus associada à falta de cortesia de 

alguns motoristas, atrasos nos horários, bem como demora aguardando os 

ônibus nas paradas, prejudicaram a avaliação do meio de transporte. 

Também foram observadas deficiências na acessibilidade em geral à pessoa 

com deficiência. 

Os 3 maiores problemas percebidos no Sistema de Transporte Coletivo 

de Passageiros na RMF (ônibus e metrô) foram a insegurança, a demora e a 

lotação, havendo percepções negativas, como a falta de ar-condicionado em 

100% da frota, o desconforto, inclusive pela presença de vendedores 

ambulantes no interior dos ônibus, a limpeza a desejar, bem como a limitação 

do pagamento através do Bilhete Único. Cabe relatar que reclamações em 

relação ao preço da tarifa foram raras e que houveram reclamações quanto à 

existência de poucas linhas do metrô. 

Quanto ao preço da passagem, em geral foi considera justa diante dos 

serviços ofertados aos usuários, mas também havendo opiniões opostas. 

Quanto à adequação do tempo de deslocamento, as entrevistas 

realizadas na Praça José de Alencar, na estação do Metrô, foram favoráveis 

à maior velocidade do modal, ao ponto que indicou demora por parte dos 

ônibus. Já nas entrevistas realizadas em terminais de ônibus houveram 

indicações de adequação da velocidade de deslocamento no sistema por 

ônibus e mas também da sua demora, havendo o reconhecimento da melhora 

substancial na velocidade de deslocamento dos ônibus após a implantação 

das faixas exclusivas, e, também, ao usuário poder escolher adequadamente 

os horários com suas integrações, principalmente na utilização da integração 

temporal, apesar das perdas de tempo ocasionadas pela espera nas paradas 

devido ao trânsito lento, principalmente nos horários de pico. 

Em relação às dificuldades de locomoção em Fortaleza, considera-se o 

trânsito/congestionamento local um fator dificultador, apesar de haver 

opiniões de inexistência de dificuldade de locomoção. Também foram citadas 

deficiências na infraestrutura das vias, como calçadas irregulares, lotação 

dos transportes, falta de sinalizações, linhas insuficientes, inclusive do Metrô, 
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falta de informação em tempo real na estação do Metrô, tempo de espera 

elevado, poucas faixas exclusivas de ônibus, insegurança e desvios de rota 

decorrentes de obras públicas como aspectos que dificultam a locomoção 

diária das pessoas.  

Quanto aos tipos de transporte utilizados diariamente, as entrevistas na 

estação do Metrô relataram a utilização do Metrô e do Ônibus, havendo 

casos em que o usuário também utiliza um terceiro modal, que pode ser a 

bicicleta ou o Uber. As entrevistas nos Terminais de ônibus indicaram 

preferência na utilização do ônibus, havendo relatos de uso de bicicleta e 

moto nas situações de greve dos ônibus, e, em caso de utilização de mais de 

um modal, o modal preferido foi o ônibus. 

Quanto aos pontos positivos e negativos dos modais utilizados, o 

modal metroviário obteve a velocidade de deslocamento, conforto e 

segurança como pontos positivos, e foram indicados a superlotação nos picos 

e a não aceitação do Bilhete Único para pagamento como pontos negativos. 

Já nos terminais de ônibus (sem metrô), os pontos positivos foram a 

refrigeração dos ônibus e a integração temporal (dos ônibus apenas), além 

do autoatendimento, baixo custo, agilidade e abrangência do transporte para 

todas as classes sociai. Já os seus pontos negativos foram associados 

principalmente à lotação, à aceitação apenas do Bilhete Único, insegurança e 

demora na espera, desconforto, atrasos e frota velha.  

Quanto à distância da residência/trabalho ao ponto de embarque, 

houve uma percepção geral de relativa proximidade. 

De um modo geral os usuários não utilizam aplicativo para se 

locomoverem, havendo casos em que utilizam o Uber, 99, Moovit e o Meu 

Ônibus, havendo relato de que este último “não funciona”. 

Houve uma aceitação de poder utilizar vários meios de transporte 

integrados, como ônibus, metrô, taxi, bicicleta e, patinetes e pagando um 

único bilhete de passagem, com ressalvas acerca da necessidade de 

existência de espaços exclusivos e infraestrutura adequada aos diversos 

modais, bem como da sensação de insegurança. 

A ideia de pagar algo mais pela passagem para usar o bilhete integrado 
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foi em geral bem avaliada, mas com a ressalva de que o serviço seja 

semelhante ao do metrô, ofereça conforto, desde que realmente exista o 

retorno do benefício pago a mais, mas também havendo discordâncias 

quanto ao possível aumento de preço. 

A possibilidade de utilização de um aplicativo que crie uma rota e ajude 

ao usuário usufruir da integração com outros transportes, inclusive 

informando previamente o tempo e valores a pagar, além de permitir efetuar o 

pagamento no próprio aplicativo foi muito bem aceita. Houveram relatos de 

que alguns já utilizam o Google Maps para planejar rotas, tempo de 

deslocamento e localização do transporte, reconhecendo sua importância no 

planejamento das viagens, ainda que existindo temor em relação aos 

assaltos de celulares ou mesmo quanto à insegurança da Internet pública, 

sendo que respondentes que não utilizariam tal aplicativo não o fariam por 

não saber usar celulares ou porque o seu celular não possui memória 

suficiente. 

Ainda, houveram relatos complementares sobre: a) haverem poucos 

horários nos finais de semana, gerando maiores demoras em esperas nas 

paradas de ônibus; b) terminais superlotados, barulhentos e perigosos; e c) a 

segurança, que está razoável, mas ainda há muitos pontos/paradas 

inseguras. 

As constatações acerca das entrevistas em profundidade 

demonstraram, em linhas gerais, que existe uma relativa aprovação do atual 

sistema de transporte, mas que também há expectativas quanto ao seu 

aperfeiçoamento, notadamente no que se refere à sua flexibilidade 

operacional e integração a outros modais, agilidade e possibilidade de 

realizar viagens programadas e previamente planejadas com praticidade e 

facilidade. 

Por tratar-se de uma análise qualitativa, a faremos acerca das 

percepções gerais observadas, sendo recomendável levantamentos futuros 

mais pormenorizados e através de pesquisas quantitativas com amostragem 

adequada ao porte de um projeto de integração que impactará no grande 

contingente populacional que integra a RMF. 
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Em linhas gerais, o usuário da RMF realiza deslocamentos com 

frequência diária e utiliza de ônibus e/ou Metrô, e se considera 

razoavelmente bem atendido em relação à sua mobilidade e atendimentos 

dos seus deslocamentos. Percebemos satisfação com a possibilidade de 

integração temporal, as distâncias relativamente adequadas da 

residência/trabalho ao ponto de embarque, os ganhos de velocidade devido 

às faixas exclusivas, bem como em relação ao preço da tarifa pública 

praticada. Além disso, concluimos que serviço prestado pelo Metrô possui 

atributos de qualidade superiores aos dos ônibus, notadamente quanto à 

agilidade, conforto e atendimento, sendo ambos os sistemas criticados, 

quando nos horários de pico, em relação à lotação e desconforto. 

Não obstante a esta avaliação geral positiva, problemas existem e 

esses mesmos usuários entendem que ainda há o que melhorar no 

Transporte Público de Passageiros na RMF, notadamente em relação à 

segurança nos ônibus, paradas, estações e terminais de embarque. Nos 

terminais destacam-se as queixas em relação ao barulho interno e ao trânsito 

caótico e com risco de atropelamentos, a demora e lotação dos transportes, 

principalmente nos horários de pico, a acessibilidade aos deficientes físicos, 

a quantidade insuficiente de placas de sinalização, a falta de informação em 

tempo real das linhas e horários, bem como a necessidade de reduzir as 

esperas por ônibus nos finais de semana. 

As observações mais desruptivas das entrevistas em profundidade nos 

mostraram que: 

- Se de um lado há uma baixa utilização de aplicativos para 

deslocamento e planejamento de rotas de transporte público, 

inclusive havendo insatisfação em relação à solução atual 

disponibilizada pelas operadoras de ônibus, por outro lado foi 

identificada uma elevada aceitação quanto à possibilidade de 

utilização de uma plataforma integrada que possibilite, mesmo 

antes de sair de casa, criar uma rota de deslocamento que 

ofereça opções de escolha para integrar com outros meios de 

transportes, já informando previamente o tempo aproximado e o  

valor a pagar, e ainda permitindo efetuar o pagamento pelo 
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aplicativo.  

- Há uma aceitação dos usuários respondentes de poder utilizar 

vários meios de transporte integrados, como ônibus, metrô, taxi, 

bicicleta e patinetes, pagando um único bilhete de passagem, e, 

aceitando-se pagar “algo mais” para utilizar o bilhete integrado 

desde que seja percebido o retorno do benefício pago a maior, 

ressalvada a necessidade de adequação dos espaços exclusivos 

e infraestrutura aos diversos modais com impactos positivos na 

sensação de segurança aos usuários. 

 

 

 

5 DESENVOLVIMENTO:  PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

A partir das pesquisas realizadas e das informações obtidas pelos 

envolvidos nas instituições e usuários, é apresentado a seguir a proposta de 

integração através de uma plataforma digital que possibilita aos usuários a 

facilidade dos modos digitais e a melhoria da mobilidade na malha urbana da 

região metropolitana. 

 

5.1 Construção do modelo intermodal integrado 

 

5.1.1 Contexto e fatores limitadores para a proposição de um modelo 

intermodal integrado 

 

A atual conjuntura político-legal e institucional que envolve o transporte 

coletivo na RMF remete à algumas questões, que tornam a completa 

integração intermodal na RMF um desafio, a depender tanto de decisões 

políticas, tanto do estado como da prefeitura da capital, como de concessões 

de linhas urbanas em plena vigência de seus prazos contratuais. Dentre 

outras questões podemos citar: 

- A atuais operadoras de Transporte Público Coletivo por Ônibus, com 

uma frota operante atual em torno de 1.800 (um mil e oitocentos) 
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ônibus, encontram-se em plena vigência dos seus Contratos de 

Concessão, desde julho de 2012 e por um período inicial de 15 anos. 

Portanto, até junho de 2027, ainda faltam 7 anos e 9 meses para 

suas conclusões. Há a possibilidade de os mesmos serem 

prorrogados por mais 15 anos após o final da atual vigência, o que 

os conduziria até a data de junho de 2042; 

- Estudos mais precisos de integração da RMF dependem de uma 

nova pesquisa O/D; a última foi realizada há quase 20 anos. Neste 

exato momento, encontra-se em andamento a realização de uma 

nova pesquisa O/D em toda a RMF, envolvendo um total aproximado 

de 23 mil residências, a qual, de acordo com o secretário-executivo 

da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos 

(SCSP), Luiz Alberto Sabóia, visa à  

readequação e criação de novas linhas de transporte público, 
integração entre os modais de transporte, expansão da rede 
cicloviária, construção de novas vias, novas estações, pontos de 
parada e terminais de transporte público. Os dados também poderão 
subsidiar a criação de políticas públicas de mobilidade urbana 
voltadas para grupos específicos, como idosos, estudantes e 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.  

 

- O modelo de integração física, principalmente entre os ônibus e o 

Metrô, ainda é desconhecido por todos. Segundo relatos das 

entrevistas perante a ARCE (Agência Reguladora Estadual), não se 

sentindo representadas nas tratativas iniciais de integração Metrô-

Ônibus, as operadoras retiraram-se do ciclo de conversas e debates. 

Tal modelo de integração possui relevância em função de que ainda 

não foi compreendido: qual seria o “novo papel” dos ônibus neste 

modelo de integração, bem como qual seria a produção quilométrica 

desses ônibus e sua contrapartida remuneratória, ou em outras 

palavras, seria economicamente viável para os ônibus operarem 

novo modelo proposto? 

- Incertezas em relação à política de integração tarifária:  

 Como seria a forma de repartição das receitas auferidas pelo 

Sistema Integrado? 

 Haveria subsídio público no custeio da tarifa integrada? 
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 Haveria um bilhete e preço único? 

 Por tratar-se de uma operação na Região Metropolitana (RMF), 

como seriam as repartições dos custos de operação do Metrô: 

Estado e Prefeitura dividiriam custos em qual proporção? 

 A operação seria licitada a um operador privado? 

- Elemento importantíssimo que suporta o processo de Integração, a 

Integração Institucional ainda depende da criação de um arcabouço 

legal e do suporte de um Órgão responsável por realizar a gestão 

dos interesses de todos os envolvidos neste processo, notadamente 

do Estado, do Município de Fortaleza e demais municípios da RMF, 

bem como dos usuários de transporte público da RMF.  

Dados todos estes diversos entraves, quer de ordem legal (Contratos 

de Concessão dos operadores de ônibus em plena vigência, inexistência de 

legislação que normatize o rateio da receita total integrada dos diversos 

modais, inexistência de arcabouço legal que ampare a formulação de uma 

política institucional de integração da RMF), quer sejam entreves de natureza 

política,  quando da indefinição de um prazo efetivo para tal integração mais  

ampla, inclusive com decisões acerca do nível do subsídio público a suportar 

tal integração etc. 

Constata-se a inadequação, neste momento, da formulação de uma 

proposta de integração intermodal, devido à existência de muitos graus de 

liberdade a definir a “equação” que suportaria o modelo de integração 

intermodal do Sistema de Transporte Coletivo da RMF. 

Por outro lado, vislumbra-se uma oportunidade de melhorar a 

experiência do usuário do sistema da RMF, por meio uma plataforma de 

serviços de logística de transporte de passageiros e roteirização digital, 

dentro do conceito de Mobility as a Service (MaaS), oferecendo, portanto, 

mobilidade associada à praticidade, confiabilidade, previsibilidade e 

efetividade dos serviços prestados, portanto criando uma exper iência de alto 

valor percebido pelo usuário. 
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5.1.2 Proposta de solução adotada 

 

As entrevistas em profundidade demonstraram elevada expectativa e 

aceitação quanto à possibilidade de se potencializar a conexão dos diversos 

modais hoje utilizados pela população em geral, e tudo isso oferecido de 

modo digital via aplicativo de fácil instalação nos celulares, o  que permite aos 

usuários um planejamento prévio do seu deslocamento. As opções de rotas e 

modais distintos ao longo do percurso, reduziriam o tempo total dos seus 

deslocamentos, agregando a previsibilidade nos tempos de espera, tempo de 

percurso, e o valor a ser pago a forma de pagamento, e, assim, melhorando a 

qualidade de vida dos atuais usuários de transporte coletivo da RMF.   

Neste sentido, a proposta de solução se daria por meio de uma 

plataforma digital de planejamento e roteirização de serviços de transporte, 

aproveitando-se da larga base de mobiles existentes e assim viabilizando a 

utilização do aplicativo em celulares.  

Esta solução certamente impactará positivamente no dia a dia e na 

qualidade vida dos usuários da RMF, compensando a ausência momentânea 

da integração intermodal, sem a necessidade de alteração da infraestrutura 

existente, exigindo baixos investimentos e melhorando a competitividade e a 

sustentabilidade do transporte coletivo público em toda a RMF. 

A Plataforma Digital voltada para tal fim foi batizada de MoveFor, 

expressão que possui uma dupla conotação: para os brasileiros lembra algo 

como “move Fortaleza”. Já para um estrangeiro, poderá ter o sentido de 

“mover-se para”. De qualquer forma temos um nome sugestivo de 

mobilidade, lançando e sugerindo um conceito de que a cidade como um todo 

estará integrada pelo MoveFor. 

O aplicativo de mobilidade MoveFor, permitirá que os usuários ao 

acessarem o aplicativo, tenham acesso à sugestões dos meios de transportes 

ideais para o deslocamento solicitado, apresentando a rota, o custo e o 

tempo de deslocamento ideal. A integração entre os modais ônibus, van, 

bicicleta, metrô, VLT e taxi seria total, e a cobrança da viagem seria de 

acordo com a logística da viagem escolhida pelo usuário.  
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O funcionamento do aplicativo é melhor apresentado através do 

framework apresentado pela Figura 7: 

Figura 7 - Framework da Plataforma Digital MoveFor.  

Fonte: Elaboração própria (2019) 

O aplicativo será disponibilizado nas plataformas para celulares 

Android e IOS, funcionará com sistema de GPS, através da base de dados do 

Waze, que fornece dados complementares do mapa e outras informações de 

tráfego dos usuários, utilizando conceito de gamification/gamificação, para 

roteirização das viagens juntamente aos sistemas já existentes dos demais 

modais de transporte de passageiros. Será desenvolvido por uma equipe de 

dois ou três programadores e receberá suporte de um consultor da área de 

transportes.  
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O projeto não é das empresas de transporte de passageiros, mas de 

uma parceria entre os modais com um servidor de soluções tecnológicas. A 

Softwarehouse sobreviverá da porcentagem de vendas negociadas com as 

operadoras. Atualmente os principais modais já contam com sistemas de 

GPS e Wifi, o que facilitará o compartilhamento das informações, como é o 

caso do ônibus, através do Sindionibus, do taxi (cooperativas), do metrô 

(Metrofor) e do Sistema Bicicletar (Prefeitura de Fortaleza). Parcerias 

público/privadas serão bem-vindas para dar continuidade e contribuir para o 

sucesso do projeto, que contará com identidade visual padronizada em todos 

os modais, com pintura e cartazes distribuídos em toda a Cidade, 

disseminando a ideia de mobilidade.  

Estratégias comerciais e operacionais adotadas pela Plataforma: 

- Parceria com Taxistas em pequenos percursos: através da 

integração temporal, sendo remunerados pelas suas tabelas de 

preço, e com desconto de “x%” quando acionado pelo MoveFor. Isso 

desestimularia o uso do Uber e criaria uma sinergia com o “Sistema 

Integrado” em torno de um propósito de sustentabilidade da rede de 

Transportes Públicos (Taxi é um Serviço Público concedido e o Uber 

não);  

- Parcerias com comércios ao longo das rotas, e nos terminais de 

embarque/desembarque, rateando e viabilizando as despesas 

mensais necessárias à manutenção e contínuo aperfeiçoamento da 

plataforma digital; 

- Avisos de serviços/promoções ao longo do percurso possibilitarão ao 

usuário descer do modal e continuar até uma hora depois, sem 

pagamento adicional:  

 Seria uma espécie de integração temporal assistida, no qual as 

operadoras recebem um percentual dos serviços/compras 

realizadas pelo usuário, incrementando a rentabilidade da 

viagem e ajudando no custeio da plataforma digital, fortalecendo 

toda esta cadeia de negócios e, por fim, subsidiando 

financeiramente a manutenção e a evolução do projeto de 
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“Mobilidade como Serviço” via plataforma digital ; 

 Adicionalmente, a depender da sinergia criada entre a população 

e as inteligências e opções ofertadas pela Plataforma, as 

mencionadas promoções podem, inclusive, motivar 

deslocamentos antes inexistentes. Outra possível consequência 

é a adesão de uma população de baixa renda, uma vez que as 

promoções ao longo do percurso podem representar uma 

economia substancial em suas finanças mensais; 

- Transporte ON DEMAND: incorpora uma vantagem competitiva para 

pequenas distâncias, uma versão “à la carte” do transporte público, 

no qual o usuário otimiza a sua rota através de ganhos de tempo e 

custo de deslocamento, com as seguintes opções:  

 Reserva do carro logo após o cliente confirmar a rota;  

 Tarifa flexível: estabelecida em função da distância percorrida, 

reduzindo progressivamente; 

 Itinerários fixos: facilitam os trechos de ponta (primeira e última 

milha da viagem), e os usuários não optam por origem/destino, 

mas apenas reservam bancos ao longo do percurso; 

 Itinerários responsivos: usuário escolhe a origem e destino, e o 

sistema indica pontos de embarque/desembarque próximos que 

otimizem a rota dos demais usuários que já se encontram 

embarcados.  

 

5.1.2.1 Entrada de dados em tempo real 

A entrada de dados no sistema é efetuada através da interação da 

comunidade e com usuários através da utilização da plataforma Waze e da 

alimentação dos dados dos órgãos gestores, realizadas diretamente na 

plataforma do aplicativo e demais parceiros do projeto (metrô, taxis, bike) e 

outros que possam vir a se incorporar ao projeto.   
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5.1.2.2 Tratamento dos dados 

O aplicativo, mediante dados coletados e solicitações realizadas, 

efetua a análise da mobilidade em tempo real, o gerenciamento dos modais 

fornecendo alertas de serviços, e registra os pagamentos pelos serviços 

efetivamente prestados. 

Como elemento de estímulo à mobilidade do Sistema como um todo, 

ainda potencializando a geração de receitas extras a manter e aperfeiçoar a 

Plataforma Digital, serão realizadas parcerias com o comércio ao longo dos 

itinerários e nos terminais de embarque, com promoções disparadas on-line 

pelo aplicativo, via QR-CODE, onde um percentual da venda será rateado 

entre a Plataforma Digital e os modais consorciados. 

 

5.1.2.3 Análise dos dados 

Com os dados coletados o aplicativo trata-os e, mediante análise do 

sistema de transporte, fornece informações que possibilitam o gerenciamento 

entre os modais, usuários e sistema de pagamento. 

 

5.1.2.4 Gestão e comunicação 

Mediante as análises dos dados realizados, o sistema sugere os 

modais disponíveis ônibus, metrô, bike, patinete, ou mesmo taxi on demand, 

gerando mais eficiência e eficácia à rede do Sistema Público, adaptando-se a 

cada situação com flexibilidade, rapidez e baixo custo, principalmente na 

primeira e última milha, e até mesmo sugestões para deslocamento a pé, 

fornecendo os alertas de serviços que podem ser utilizados no transporte, de 

forma integrada ou não, dependendo da necessidade de deslocamento do 

usuário. 

Dentre as opções sugeridas o “sistema inteligente” , que é o coração da 

Plataforma Digital, poderá disponibilizar filtros de opções mais sofisticadas, 

tais como: 

- Opção por maior preço e menor tempo de deslocamento, ou o 

inverso; 

- Percurso sem transbordo; 

- Percurso com transbordo. 
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5.1.2.5 Comunicação e forma de pagamento 

O usuário, após a sua solicitação de viagem, recebe do sistema as 

opções de viagens e modais disponíveis, com o custo previsto de 

deslocamento e, após a concretização do serviço solicitado, procede ao 

pagamento mediante a utilização de cartão de crédito e/ou cartão virtual de 

vale transporte eletrônico, via tecnologia QR Code.  

5.2 Análise de viabilidade do modelo 

Conforme discutido no capítulo anterior, o Modelo Proposto se 

materializa em uma plataforma digital. Para que possa funcionar conforme a 

proposta apresentada, são necessárias algumas análises de viabilidade 

divididas em quatro pilares, sendo eles: técnico, operacional, estratégico e 

financeiro.  

5.2.1 Viabilidade técnica 

A viabilidade técnica da plataforma a ser desenvolvida está relacionada 

à possibilidade de integração entre os mais diversos modais de transportes já 

existentes ou previstos para entrar em operação no curto prazo. É de 

fundamental importância realizar o estudo da viabilidade técnica, pois com 

ele se obtém conhecimento sobre os recursos e competências existentes e 

necessárias para o desenvolvimento da plataforma, além de evitar gastos 

desnecessários caso o projeto não possa ser desenvolvido por alguma 

restrição ou por falta de estrutura tecnológica para compartilhamento das 

informações. 

Os aspectos necessários à avaliação da viabilidade técnica para a 

possibilidade de compartilhamento das informações dos modais com o 

MoveFor estão elencados no Quadro 7 abaixo: 

Quadro 7 - Avaliação da viabilidade técnica dos moldais com o MoveFor. 

Modal de 

Transporte 

Existe Tecnologia Disponível para Compartilhamento 

de Informações e Aplicativos já em uso? 

Veículos tem GPS 

Instalados? 

Ônibus Sim, App Meu Ônibus Sim 

Metrô Sim. App Meu Metrô Sim 

Taxi Sim, App das Cooperativas Sim 

Bicicleta Sim, App Bicicletar Sim 

Patinetes Ainda em Implantação Sim 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores. 
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Como pode ser observado na tabela acima, em termos técnicos/ 

tecnológicos é possível construir uma plataforma que disponibilize 

informações em tempo real para o aplicativo MoveFor. 

 

5.2.2. Viabilidade Operacional 

Uma das principais utilidades da análise de viabilidade operacional consiste 

em verificar se existem recursos suficientes que permitam a execução do 

projeto. Alguns aspectos que foram vistos na análise de viabilidade técnica já 

estão em pleno funcionamento e poderão ser disponibilizados pelos modais 

que serão integrados, por exemplo: informação on-line e real time, sendo 

possível saber exatamente onde o ônibus, o metrô ou o taxi estarão através 

da tecnologia embarcada para transmissão de informações de localização, 

fatores que poderão ajudar nas escolhas de quais modais integrar.  

Outro ponto a ser analisado é a pontualidade, que sempre poderá ser um 

gargalo para o transporte, pois a falta de estrutura nas cidades, 

congestionamentos constantes etc. são fatores que poderão impactar de 

forma negativa. No entanto, a plataforma utilizará estrutura baseada no 

Waze, que verifica quais rotas estão fluindo melhor, e o usuário terá a 

possibilidade de escolher qual rota se encaixa melhor, isso levando em 

consideração o serviço de taxi, já que ônibus e metrôs seguem rotas fixas.  

O Metrô de Fortaleza ainda não está operando em sua total capacidade, mas 

conta com elevado grau de eficiência e segurança sobre os trilhos e ainda 

polui menos que os modais a combustão. Com a possibilidade de integração 

com outros meios de transporte, terá o potencial e a capacidade de ganhar 

muitos passageiros. 

A possibilidade de se integrar com os mais diversos modais refletirá na busca 

por um equilíbrio entre linhas pendulares, periféricas e distribuidoras, 

aumentando a eficiência, a oferta de opções à população e a melhoria da 

mobilidade de toda a região metropolitana de Fortaleza.  

 

5.2.3 Viabilidade estratégica (político ambiental) 

Dessa forma, a primeira análise se dará com base na estratégia, e 

neste pilar será avaliada a conformação e contribuição do aplicativo com o 
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que se espera do transporte para a Região Metropolitana de Fortaleza. Em 

todas as entrevistas realizadas com os representantes das principais 

instituições do transporte percebeu-se que o segmento já apresenta alguns 

indícios de integração, seja entre o ônibus urbano e as bicicletas ou entre o 

ônibus urbano e os ônibus intermunicipais, ambos via bilhete único.  

O próprio plano de Transporte (TRANSFOR I) concebido em 1999 pela 

prefeitura de Fortaleza já previa integração urbana. Com início do 

funcionamento do metrô através da Linha Sul em 2014, algumas reuniões 

foram realizadas com o propósito de integração com o ônibus. Atualmente, as 

estações do Metrofor já possuem catraca com validador, sendo este o mesmo 

equipamento utilizado nos ônibus, mas infelizmente as negociações não 

avançaram.  

Todos os representantes do segmento enxergam a intermodalidade 

como uma oportunidade de proporcionar mais mobilidade e qualidade de vida 

à sociedade. A prefeitura de Fortaleza, desde 2015, deu início às ações de 

um plano de mobilidade intitulado Fortaleza 2040:  

O objetivo geral do PlanMob de Fortaleza é que a sociedade, 
composta pelos entes governamentais, pela sociedade civil 
organizada, pelas diversas entidades de classes e pela própria 
contribuição dos munícipes, consiga se articular de forma 
participativa para reduzir as desigualdades sociais, garantir a 
acessibilidade, otimizar os deslocamentos de pessoas e bens. 
(PREFEITURA DE FORTALEZA, 2015, on line). 

 

O plano contém dez princípios, dos quais dois fazem menção à 

integração, sendo eles: VII. Transporte público planejado e operado de forma 

complementar e integrados; VIII. Estímulo à Integração entre modos públicos 

e privados, bem como a utilização do modo cicloviário.  

Além dos princípios, o PlanMob ainda define sete diretrizes, das quais 

quatro expressam a integração sendo elas: I. Promover integração do 

planejamento da mobilidade com o planejamento urbano e o sistema de 

atividades/econômico; II. Priorizar o planejamento e a implantação de 

intervenções que tenham maior quantidade de pessoas beneficiadas e de 

intervenções que sejam prioritárias para o transporte não motorizado; III. 

Adequar os itinerários das linhas de transporte complementar de forma a 

operar como linhas alimentadoras ao sistema troncal; VII. Constituir 
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mecanismos de participação continuada da participação da sociedade no 

processo de planejamento.   

A partir dessa explanação fica claro que o aplicativo MoveFor está 

alinhado à estratégia da prefeitura de Fortaleza, assim como também está em 

conformidade com o objetivo geral do plano de mobilidade.  

O objetivo inicial desse projeto seria apresentar um modelo de 

integração entre os modais, porém durante as análise e evolução do estudo 

percebeu-se que o sistema possui questões mais amplas e complexas para a 

criação de conexões de curto prazo. Além disso, foi percebido que alguns 

obstáculos precisam ser superados como, por exemplo: os entraves 

políticos/legais e a falta de legislação que permita que o metrô receba 

valores provenientes do Sindiônibus.  

Dessa forma, a entrega desse estudo passou a ser a criação de uma 

plataforma digital que organizasse as informações através de uma 

inteligência que viabilizasse um deslocamento mais racional e fluido das 

pessoas dentro do contexto da região. Dentro dessa perspectiva, o aplicativo 

com a plataforma digital recebeu o nome de MoveFor. 

 

5.2.4 Viabilidade financeira 

Para análise financeira, alguns elementos chaves foram considerados, 

como desenvolvimento, implantação e estrutura para manutenção da 

plataforma digital proposta. A análise de alguns indicadores também foram 

apontados como entraves, conforme citados no item 2.4, que são: Payback, 

Retorno de Investimento (ROI), Índice de Lucratividade (IL), Taxa Mínima de 

Atratividade (TMA), Taxa Interna de Retorno (TIR) e o Valor Presente Líquido 

(VPL).  

Para essas análises foram abordados três fatores: o investimento; de 

quanto será aproximadamente o retorno; e o prazo.  

Alguns levantamentos de custos foram realizados com o intuito de 

mensurar o investimento inicial para desenvolvimento e manutenção do 

aplicativo, bem como os custos mensais advindos no período de doze meses. 

Com base na análise técnica foi levantando um investimento inicial de  

R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) para desenvolvimento do aplicativo, além 
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dos custos fiscais de 16,33% em cima do faturamento. A plataforma prevê 

ainda uma remuneração de 0,3% ao mês sobre o faturamento do sistema 

integrado para a gestora do software.  

Como premissa da estratégia inicial para análise foi levado em 

consideração a receita dos ônibus urbanos e metropolitanos em 2018, de 

aproximadamente de R$69.698.952,58 (sessenta e nove milhões, seiscentos 

e noventa e oito mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito 

centavos) sem o metrô, pois ainda não houve a integração tarifária, podendo 

ficar para a fase seguinte.  

Em consequência dessa premissa, o percentual da receita seria 

mensurado com base somente nas redes urbana e metropolitana de ônibus. 

As demais receitas que eventualmente aparecerem de parcerias seriam lucro 

extra que só agregariam ao sistema de tal forma que essa análise embasaria 

realmente uma avaliação no sentido de que no mínimo a plataforma teria 

receitas para se bancar, as outras que se agregarem só facilitariam os 

resultados. 

Outra justificativa que reforçou a análise ter sido realizada com base na 

receita do urbano e do metropolitano foi o fato do Sindiônibus já possuir toda 

estrutura e informações de processamento de vale transporte, bilhete único 

eletrônico, GPS, entre outros. Essa estratégia posteriormente encorparia os 

parceiros como metrô, bicicletas, táxis etc. 

A partir disso foi realizada uma estimativa a partir de alguns cenários, 

sendo o primeiro um cenário pessimista (planilha 1), que seria o pior cenário, 

representando um ganho de 1% ao ano na mobilidade do sistema, no cenário 

moderado (planilha 2), com 2% de ganho, e no cenário otimista (planilha 3), 

com 5% de ganho (ver Figuras 8, 9 e 10).  
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Figura 8 - Planilha 1 - Cenário Pessimista.  

 

Fonte: Elaborada pelos pesquisadores. 

Nesse cenário o ganho esperado é de 1% em cima da receita mês. Os 

padrões de análise foram feitos de acordo com a vigência específica de cada 

taxa. A TIR teve resultado mensal de 15,48% sobre o retorno do 

investimento, com um TMA de 1,13% mensal e um Payback de nove meses. 

O VPL e o IL não possuem períodos específicos e apresentaram os seguintes 

resultados: VPL positivo anual de R$ 1.198.770,10 e IL de 0,19%. O VPL 

pode ser negativo ou positivo, de forma que o primeiro implica na 

inviabilidade do projeto e o segundo na viabilidade do projeto.  

Figura 9 - Planilha 2 - Cenário Moderado 

 

Fonte: Elaborada pelos pesquisadores. 
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No cenário moderado o ganho esperado é de 2% em cima da receita 

mês. Os padrões de análise foram feitos de acordo com a vigência específica 

de cada taxa. A TIR teve resultado mensal de 39,69% sobre o retorno do 

investimento com um TMA de 1,13% mensal e um Payback de cinco meses. 

O VPL e o IL não possuem período específicos e apresentaram os seguintes 

resultados: VPL positivo anual de R$ 4.626.113,60 e IL de 0,64%. O VPL 

pode ser negativo ou positivo de forma que o primeiro implica na inviabilidade 

do projeto e o segundo, na viabilidade do projeto. 

Figura 10 - Planilha 3 - Cenário Otimista.  

 

Fonte: Elaborada pelos pesquisadores. 

No melhor cenário de todos o ganho esperado é de 5% em cima da 

receita de cada mês. Os padrões de análise foram feitos de acordo com a 

vigência específica de cada taxa. A TIR teve resultado mensal de 84,21% 

sobre o retorno do investimento com um TMA de 1,13% mensal e um 

Payback de três meses. O VPL e o IL não possuem período específicos e 

apresentaram os seguintes resultados: VPL positivo anual de R$ 

14.907.853,56 e IL de 1,96%. O VPL pode ser negativo ou positivo de forma 

que o primeiro implica na inviabilidade do projeto e o segundo na viabilidade 

do projeto. 

A plataforma ainda prevê venda de espaço através de notificações para 

os usuários levando demanda para lojas cadastradas, o que geraria uma 

receita 100% líquida para o aplicativo, a um custo acessível aos lojistas, no 

valor de R$ 50,00 mês. Esse valor relativamente baixo é justificado pelo 
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potencial volume de espaço comercializado. 

Em uma análise geral, percebeu-se através dos resultados dos 

indicadores que o modelo proposto, mesmo em um cenário totalmente 

pessimista, o lucro e o retorno sobre um investimento são totalmente viáveis 

e apresentam uma certa estabilidade, o que denota solidez a um risco 

relativamente baixo. Vale salientar que a análise foi realizada apenas com 

base na receita de 2018 dos ônibus urbanos e do metropolitanos. Com a 

inserção dos outros modais todos esses indicadores sofrem alterações. O 

modelo proposto apresenta um VPL positivo em todos os cenários 

analisados, o que demostra a viabilidade do projeto.  

 

5.3 Plano de Implementação do Modelo 

 

 

Fonte: Elaborada pelos pesquisadores.
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A promoção da Intermodalidade na Região Metropolitana de Fortaleza 

passa por um tripé composto por três atores vitais, e, principalmente, a 

depender de um saudável equilíbrio entre tais atores, quais sejam: Poder 

Público, representado pelos gestores políticos e suas instituições 

gestoras/reguladoras; as operadoras/concessionárias, via de regra de capital 

privado; e o usuários do serviço de transporte público.  

As entrevistas realizadas com esses três elos do transporte púbico de 

passageiros da RMF, revelou diferentes percepções acerca do presente e do 

futuro do transporte público e da intermodalidade na RMF. 

Enquanto há um consenso entre os agentes públicos e privados de que 

o metrô é um relevante modal e que trará um forte impacto na mobilidade dos 

usuários, e na intermodalidade de toda a RMF, e que os entraves que tornam 

tal realidade mais distante são de cunho mais político do que tecnológico . 

Enquanto isso, a realidade dos números nos mostrou uma queda no volume 

geral dos passageiros transportados (somatório dos 3 modais: ôn ibus 

metropolitano, ônibus urbano e metrô), quer seja entre 2011 e 2018, ou 

mesmo entre 2015 e 2018, sendo este último período o de maior intensidade 

de crescimento do Metrô (METROFOR). Tudo isso a despeito dos vultosos 

investimentos realizados no metrô local, e dos mais de 20 anos de suas 

obras.  

Por outro lado, os usuários surpreenderam ao longo das entrevistas em 

profundidade, ao relatarem que aceitariam pagar algo mais pela passagem 

para usar o bilhete integrado, o que possibilitaria a utilização de vários 

modais integrados (ônibus, metrô, taxi, bicicleta e patinetes), em serviços 

com qualidade, agilidade e conforto, portanto com uma percepção de valor 

bem definida. Houve também muito boa aceitação quanto à possibilidade de 

usar um aplicativo que crie rotas e os ajude a integrar com outros modais 

transportes, informando previamente o tempo e valores a pagar, e permitindo 

efetuar o pagamento no próprio aplicativo. 



180 

Portanto, a necessidade de flexibilidade operacional, integração com 

outros modais, agilidade e possibilidade de realizar viagens programadas e 

previamente planejadas com praticidade e facilidade ficou evidenciado em 

tais entrevistas com os usuários. 

Entretanto, o modelo de negócio atualmente em prática pelos 

transportes coletivos públicos na RMF, de certa forma entrou em rota de 

colisão com os anseios desta nova sociedade digital, que almeja praticidade, 

flexibilidade e alta conectividade entre os seus pensamentos e as suas 

realizações. 

Entende-se que essa incongruência entre o produto oferecido ao 

mercado e a sua real necessidade não é sanável em curto espaço de tempo, 

quer seja por: a) imposições legais (contratos de concessão em andamento); 

b) necessidades de maiores intervenções e obras subterrâneas de ampliação 

do metrô; c) modelo de integração física e tarifária, principalmente entre 

ônibus e metrô; d) elaboração de um marco regulatório que viabilize a 

integração física e tarifária envolvendo diversos entes, privados e públicos, 

nas distintas esferas municipal e estadual etc. 

Nesta perspectiva mais realista e menos utópica, o presente trabalho 

assumiu uma linha alternativa de propositura de solução que produza 

resultados na ampliação do nível de mobilidade urbana através da 

intermodalidade, em um intervalo de tempo muito inferior à solução 

convencional de integração física mais abrangente, ao menos por ora, menos 

suscetível à potenciais entreves político-legais. Portanto, uma solução mais 

alinhada àqueles levantamentos identificados nas entrevistas em 

profundidade. Nestas, muito se apoiou iniciativas de uma plataforma digital 

que viabilize o planejamento da rota, uso de diversos modais com 

previsibilidade de tempo e custo, inclusive como plataforma de pagamento , e 

facilmente instalável em smartphones.  

Dentro desta nova linha de propositura de solução, assumiu-se 

implementar o projeto MoveFor, uma Plataforma Digital baseada no conceito 

Mobility as a Service (MaaS), no qual o transporte está em segundo plano e a 

mobilidade e responsividade dos sistemas a ela associados passam a 

assumir o foco principal de todas as decisões e ações estratégicas. Essa 
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plataforma, e ainda, com a elaboração de estratégias jurídicas, comerciais e 

de mitigação de riscos em favor das operadoras de transporte público e 

demais modais parceiros do novo sistema virtualmente integrado, o que se 

daria através da contratação de softwarehouse independente, com 

comprovada expertise e remuneração atrelada à receita do novo ambiente de 

transporte público da RMF virtualmente integrado. 

A solução digital adotada suprirá uma importante lacuna atualmente 

existente: conectar os diversos modais que atualmente já possuem suas 

próprias plataformas, mas não se comunicam. Isto fará toda a diferença na 

integração destes modais e seus aplicativos, hoje dispersos, ao criar um 

único aplicativo acessível e amplamente visível: o MoveFor.  

Já existindo toda uma ampla infraestrutura tecnológica que suporta as 

atuais operadoras de ônibus do município de Fortaleza e RMF, possibilitando 

monitoramento da frota, integração física e temporal dos usuários, cont role 

de recebíveis eletrônicos, mais conhecidos como Vale Transporte eletrônico, 

dentre outras. A implementação de uma Plataforma Digital incorrerá em 

baixos níveis de risco, uma vez que os principais investimentos já se 

consolidaram e independem da tal plataforma. Portanto, as operadoras de 

transporte urbano de Fortaleza posicionam-se como um pilar estratégico e 

relevante no sucesso da futura plataforma digital, justificando a terceirização 

dos seus serviços e, assim, rentabilizando mais rapidamente os 

investimentos iniciais necessários à sua implementação. 

O presente estudo, ao optar pela realização de entrevistas em 

profundidade, ainda que tenham demonstrado tendências, não alcançou uma 

amostragem suficiente para subsidiar estratégias e decisões de largo 

espectro e com maiores graus de aprofundamento e detalhamento. Portanto, 

para avançar no desenvolvimento do projeto recomenda-se a realização de 

pesquisas do tipo survey e, assim, avaliando um universo maior de pessoas. 

Recomenda-se também que a comunicação visual do sistema seja 

unificada em todos os modais integrantes do MoveFor (integração de 

formato), sendo esta uma condição para poder participar do consórcio 

MoveFor, de forma que a população da RMF passe a ter a real dimensão 

desta integração e disponibilidade dos novos serviços, estabelecendo-se um 
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nível elevado de confiança da população no novo sistema de integração 

virtual, promovendo efetivamente uma ampla intermodalidade e beneficiando 

os usuários e as cidades envolvidas no projeto. 

Outra recomendação é a de o projeto de Plataforma Digital seja 

preliminarmente submetido à um Mini Produto Viável (MPV), de modo que o 

seu protótipo seja submetido à comunidade de usuários, permitindo uma 

otimização de layout e funcionalidades, reduzindo riscos de críticas ou 

rejeição, principalmente pelas camadas mais humildes da população, o que 

maximizaria a sua aceitação e a empatia com o novo formato de mobilidade 

na RMF. 

Uma adequada e estratégica formatação dos contratos de parceria com 

os modais integrantes do MoveFor também é recomendada, pois os 

participantes deverão conferir estabilidade, confiabilidade e pontualidade, 

dentre outras qualidades, ao novo sistema integrado, retroalimentando um 

círculo virtuoso de credibilidade e aceitação do MoveFor como um novo, 

prático, ágil e confiável modo de deslocar-se por toda a RMF.    

Estudos e trabalhos posteriores podem também avançar na propositura 

de um modelo de integração intermodal física, alavancando a atual 

integração intermodal virtual, em pontos como: 

 

 Propositura de tópicos estratégicos referente à gestão da 

integração física intermodal do ponto de vista institucional, 

contemplando a interação entre os diversos municípios 

integrante da Região Metropolitana de Fortaleza – RMF; 

 Propositura de um modelo de integração física entre os diversos 

modais integrantes da plataforma MoverFor, otimizando os 

tempos e os custos dos deslocamentos, propiciando ainda maior 

conforto, comodidade, segurança e credibilidade do Sistema 

Integrado.  

O desenvolvimento pela equipe do tema “MOBILIDADE URBANA: UM 

MODELO INTEGRADO DOS MODAIS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 

DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA (RMF)”, foi um grande e 
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desafiador caminho percorrido por cada um dos seus membros desde o 

início. Olhando para trás, percebe-se a extensão do trabalho realizado, a 

gama de material pesquisado e as tantas opiniões ouvidas e atentamente 

gravadas e posteriormente transcritas, para manter a sua fidelidade. Além 

disso, a mudança de paradigma de “integração’  adotada pelo grupo , e tão 

majestosamente orientada pelo nosso professor, ficaram as duas maiores 

lições que o processo de aprendizagem pode deixar: primeiro, a lição do 

caminho convencional e usual, dos modelos tradicionais e já consolidados; 

segundo, a lição de se mergulhar no novo, lançando-se ao desconhecido, e 

trazendo junto incertezas e dúvidas de um quase sentimento de receio pelo 

novo. 

Este Projeto Aplicativo, além de atingir os objetivos específicos a que 

se propôs, como a análise dos principais gargalos que impedem a integração 

entre os modais de transporte, avaliação de praticas de sucesso em relação à 

integração intermodal, bem como quanto à propositura de um modelo 

intermodal que promova a melhoria no transporte urbano de passageiros e o 

seu respectivo estudo de viabilidade, também oportunizou aos integrantes do 

grupo novas experiências e conhecimentos que se vão muito além do 

transporte e da mobilidade, pois, de fato e efetivamente, os transportou a um 

novo patamar de experiências vivenciadas ao longo do projeto, as quais lhes 

servirão de referência e consulta ao longo de suas vidas.       
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APÊNDICE A - Entrevista aplicada aos usuários do transporte públicos 

da Região Metropolitana de Fortaleza - RMF. 
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ANEXOS A - Órgãos e entidades de Transporte Público 

 

 

ÓRGÃOS E ENTIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO 

 

ÓRGÃOS FEDERAIS: 

ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres 

A ANTT foi criada pela Lei nº 10.233 de 5 de junho de 2001, sendo uma 

autarquia sob regime especial, com sede e foro no Distrito Federal, presente 

nacionalmente através das suas Unidades Regionais/Postos de Fiscalização. 

Os seus objetivos principais são: “... supervisionar e fiscalizar as atividades 

de prestação de serviços e de exploração da infraestrutura de transportes, 

exercidas por terceiros, visando garantir a movimentação de pessoas e bens, 

harmonizar os interesses dos usuários com os das empresas 

concessionárias, permissionárias, autorizadas e arrendatárias, e de entidades 

delegadas, preservado o interesse público, arbitrar conflitos de interesses e 

impedir situações que configurem competição imperfeita ou infração contra a 

ordem econômica.” 

Façam a citação indicando o autor (pessoa ou entidade) e ano entre 

parênteses. Os links entram na descrição detalhada presente no capitulo 

Referências (vejam as normas técnicas para citação de fontes da Internet) 

 

NTU – Associação Nacional de Empresas de Transporte Urbano  

“A Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), 

fundada em 29 de julho de 1987 é uma entidade de classe nacional, com o 

objetivo principal de representar as operadoras de ônibus urbanos e 

metropolitanos frente ao poder público e à sociedade civil.  

Visando fortalecer e alavancar o desenvolvimento sustentável da mobilidade 

urbana, a entidade vem atuando como interlocutora do setor de transporte 

público de passageiros, firmando-se como uma entidade respeitada e 

assumindo de fato a representação empresarial do setor em âmbito nacional, 

desempenhando de forma exitosa a missão de congregar, defender e 

assessorar as empresas de transporte coletivo.” 

https://anttlegis.antt.gov.br/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&cod_modulo=161&cod_menu=5408&num_ato=00010233&sgl_tipo=LEI&sgl_orgao=NI&vlr_ano=2001&seq_ato=000
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 Possui como filosofia e cultura, a valorização da mobilidade urbana e das 

cidades sustentáveis; 

 Priorização do ônibus  projetos de mobilidade; 

 Divulgação dos benefícios do transporte público por ônibus são 

constantemente reforçados junto à classe política, formadores de opinião e 

imprensa; 

 

ANTP - Associação Nacional de Transportes Públicos 

A Associação Nacional de Transportes Públicos – ANTP, fundada em 1977, é 

uma pessoa jurídica de direito privado e sem fins lucrativos. Atualmente 

possui mais de 300 associados, dentre eles: 

 órgãos públicos gestores de transporte público e de trânsito 

 empresas operadoras públicas e privadas 

 sindicatos patronais e de empregados 

 fabricantes e prestadores de serviço, consultores e universidades. 

 dentre os seus objetivos, incluem-se a promoção de ações que visem:  

 à garantia do direito ao transporte público de qualidade; 

 à cidadania no trânsito e à mobilidade urbana sustentável; 

 a estudos e difusão de conhecimento especializado sobre questões 

referentes à mobilidade urbana, transporte, trânsito e saúde, abrangendo 

as dimensões técnico-científicas, políticas, sociais, culturais, econômicas, 

ambientais e urbanísticas, incluídas ações de pesquisa, preservação e 

comunicação e avaliação de padrões de qualidade de projetos e planos de 

mobilidade, transporte e trânsito.  

 

ABRATI - Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de 

Passageiros (http://www.abrati.org.br/portal/abrati/) 

A ABRATI é uma associação de empresas de transporte terrestre de 

passageiros, especialmente aquelas operadoras de serviços rodoviários 

interestadual e internacional. 

Criada em fevereiro de 1995, a ABRATI tem como principais objetivos: 

http://www.abrati.org.br/portal/abrati/
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 “defender os interesses de suas associadas junto aos poderes 

constituídos; 

 trabalhar em prol da harmonia do setor de transporte e de seu permanente 

aperfeiçoamento; 

 desenvolver ações que acarretem o fortalecimento dos órgãos públicos que 

administram a atividade do transporte, através de sua estruturação técnica 

e de seu aparelhamento material.” 

 A ABRATI congrega aproximadamente 100 empresas do segmento 

rodoviário interestadual e internacional atuantes no Brasil, representando 

cerca de 80% do volume de passageiros x quilômetros transportados. 

 

CNT – Confederação Nacional do Transporte  

A CNT (Confederação Nacional do Transporte) foi criada em 1954, 

originalmente como CNTT, passando a denominar-se CNT a partir de 1990, 

sendo a representante maior do setor de transporte e logística, e tendo como 

principal missão: “apoiar o desenvolvimento e atuar na defesa de seus 

interesses.” (http://www.cnt.org.br/Paginas/conheca-a-cnt)  

À partir na nova denominação, a CNT abrangeu a sua atuação:  

 “promoção da multimodalidade e do fortalecimento do sistema de 

transporte e logística; 

 foco na sustentabilidade; 

 visão voltada a promover a inovação e a transformar e dinamizar o setor; 

 trabalhar para que o Brasil enxergue o setor de transporte de forma 

sistêmica; 

A CNT congrega 26 federações, 12 entidades associadas e 4 sindicatos 

nacionais, sendo responsável por representar mais de 200 mil empresas de 

transporte, 2 milhões de caminhoneiros e taxistas e mais de 3 milhões de 

empregos gerados. 

Sob sua coordenação encontra-se o Sistema “S”, SEST – Serviço Social do 

Transporte e SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 

 

http://www.cnt.org.br/Paginas/conheca-a-cnt
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ÓRGÃO GESTOR E REGULADOR DO ESTADO DO CEARÁ  

 

ARCE – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do 

Ceará  

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará 

(ARCE), criada 30 de dezembro de 1997 pela da Lei nº 12.786, é uma 

“autarquia especial, dotada de autonomia orçamentária, financeira, funcional 

e administrativa.” 

A ARCE exerce a regulação dos serviços públicos prestados pela Enel 

(distribuidora de energia no Estado do Ceará), Companhia de Água e Esgoto 

do Ceará (CAGECE), Companhia de Gás do Ceará (CEGÁS) e pelo Sistema 

de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado doe Ceará 

(Interurbano e Metropolitano), bem como também media eventuais conflitos 

entre as prestadoras dos serviços e os usuários, através da sua Ouvidoria. 

A Arce tem como principais objetivos: 

 promover e zelar pela eficiência econômica e técnica dos serviços 

públicos delegados, submetidos à sua competência regulatória, 

propiciando condições de regularidade, continuidade, segurança, 

atualidade, universalidade e modicidade das tarifas; 

 proteger os usuários contra o abuso do poder econômico que vise à 

dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento 

arbitrário dos lucros; 

 fixar regras procedimentais claras, inclusive em relação ao 

estabelecimento, revisão, ajuste e aprovação de tarifas, que permitam a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 

concessões e termos de permissões de serviços públicos; 

 atender, através das entidades reguladas, às solicitações razoáveis de 

serviços necessárias à satisfação das necessidades dos usuários; 

 promover a estabilidade nas relações entre o poder concedente, entidades 

reguladas e usuários; 

 estimular a expansão e a modernização dos serviços delegados, de modo 

a buscar a sua universalização e a melhoria dos padrões de qualidade, 
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ressalvada a competência do Estado quanto à definição das políticas de 

investimento; 

 estimular a livre, ampla e justa competição entre as entidades reguladas, 

bem como corrigir os efeitos da competição imperfeita. 

 

ÓRGÃO GESTOR E REGULADOR DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA: 

 

ETUFOR – Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza  

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) possui como suas 

funções: 

 prestação de serviços a entidades públicas ou privadas na área de 

transporte público, entre elas: assessoria de planejamento; 

 elaboração e desenvolvimento de projetos;  

 implantação e gerenciamento de sistemas;  

 treinamento de profissionais;  

 pesquisa e acompanhamento de dados;  

 criação, manutenção e atualização de banco de dados;  

 desenvolvimento e acompanhamento do controle da operação;  

 acompanhamento, gerenciamento e implantação de obras e equipamentos 

de infraestrutura;  

 administração e coordenação de instalações e equipamentos do sistema e 

assessoria e elaboração de planilha de custos.” 
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ANEXO B - Mapa Esquemático do Metrô de Paris 

 
 
 

 

Fonte: Adaptado Paris Map 360º 
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ANEXO C - Sistemas de transporte em Londres 

 
Metrô subterrâneo, ônibus, metrôs de superfície (London Overground), trens 

(Docklands Light Railway - DLR), bikes, barcos no rio Tâmisa  (Fonte: 

http://content.tfl.gov.uk/visitor-leaflet-welcome-to-london-nov16.pdf) 

 

http://content.tfl.gov.uk/visitor-leaflet-welcome-to-london-nov16.pdf
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