ônibus

Em seus 22 anos a Revista Ônibus sempre conduziu a melhor
cobertura nacional do setor de mobilidade e do mercado de
transporte de passageiros. Agora, além disso, veicula o encarte
Riocard Mais Informa, nas suas páginas centrais, com tudo
sobre o cartão multimodal que atende a população fluminense.
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Histórico

Transporte público
luta por sobrevivência

4

O projeto da Revista Ônibus
começou em 2000, como uma
evolução do jornal Ônibus –
tabloide publicado desde a
década de 80 pela Fetranspor
– e da Revista Fetranspor
– publicação de cobertura
dos eventos Etransport /
FetransRio.

Acompanhando as dificuldades e as oportunidades do
setor a Ônibus se torna referência no intenso debate que
se estabelecia no começo
dos 2000 sobre os rumos do
transporte de passageiros.

A Fetranspor
completa 50 anos e a
Revista Ônibus renova
seu projeto gráfico e
editorial.

Comemorando 100 anos
do Ônibus motorizado no
Brasil, a revista faz uma
série em 6 edições sobre
a história desta forma de
transporte.

Reforma gráfica e
editorial, a publicação
passou a dar maior
destaque para a seção de
produtos e serviços, onde
parceiros e convidados
divulgam novidades.

Sem ajuda governamental
e mudanças na política
tarifária, empresas
agonizam
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Inovação
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tarifária, empresas
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não inviabilizem a operação pelas
empresas. A situação aqui no Estado já causou o fechamento de várias
empresas de transporte por ônibus,
e isso gera um cenário ruim para a
maior parte dos trabalhadores, que
dependem do ônibus para seus deslocamentos diários, além da própria
insegurança que traz para o setor.

9

MOBILIDADE

INOVAÇÃO + CONEXÃO + PARCERIAS

Receita de soluções criativas para o transporte público

Inovação e
soluções para o
deslocamento
de pessoas

A ideia é buscar o
desenvolvimento
de uma mobilidade
urbana mais voltada
para o coletivo,
sustentável, com foco
nas pessoas e na
qualidade de vida

E

nquanto as populações
urbanas perdem mobilidade em seu dia a dia, o
setor de transporte coletivo enfrenta severa crise
no Brasil e a qualidade de vida nas cidades piora, as inovações que surgem
tendem sempre a privilegiar o transporte individual, o que acaba por gerar maior número de veículos nas vias,
piorando congestionamentos e aumentando o número de acidentes.
Diante desse cenário, a NTU (Associação Nacional das Empresas de
Transportes Urbanos) criou um programa que pretende incentivar soluções inovadoras para o sistema de
transporte público como um todo. A
ideia é buscar o desenvolvimento de
uma mobilidade urbana mais voltada
para o coletivo, sustentável, com foco nas pessoas e na qualidade de vida. Em linhas gerais, este é o objetivo
do “Coletivo – Programa de Inovação
em Mobilidade Urbana”, lançado pela entidade no dia 7 de maio.

IDENTIFICANDO PARCEIROS

Inicialmente, foi feito um levantamento para identificar os principais agentes que influenciam a mobilidade. Foram identificados 31 tipos
desses influenciadores. A ideia é co-

10

11
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No período entre 2007 e 2019,
os salários dos motoristas e outros
profissionais de empresas de ônibus do Estado do Rio de Janeiro subiram 148%, enquanto as tarifas foram
atualizadas em exatos 100% (gráfico
1). Pelos cálculos do Detro (Departamento de Transportes Rodoviários do
Estado do Rio de Janeiro), os salários
representavam 43,4% da composição
das tarifas de ônibus intermunicipais
(gráfico 2), sendo o item de custo de
maior impacto tarifário. Defasagens
como esta se repetem em diversos indicadores e colocam em risco a qualidade dos serviços e a própria sobre-

dos riscos da concessão, em cenário
de tantas vulnerabilidades e incertezas econômicas e sociais em nosso
Estado. Mas a licitação é vista com
bons olhos, pois temos uma expectativa de que aumentará a segurança jurídica.

A INSUSTENTÁVEL
leveza da mobilidade

A

R.O.: Como deﬁniria a nova fase
da Federação, representante de
Desequilíbrio entre
todo o segmento de transporte
R.O.: E o relacionamento com o
custos e tarifas
por ônibus no estado do Rio de Jagoverno estadual, nesse cenário
ameaça a qualidade
neiro?
de mudanças?
A.G.: Eu diria que nossos valores reA.G.: Como nos propomos no relacioe a viabilidade do
fletem nossos princípios, considenamento com toda a sociedade, prosistema de transporte
rando-se que princípios são aquelas
curamos manter total transparência
público por ônibus
verdades inabaláveis e indiscutíveis,
em todas as informações prestadas
que fazem parte de nossa essência
e manter relações respeitosas, em
e de que não abrimos mão. E valoque os direitos e deveres de ambas as
res são normas criadas para alinhar
partes sejam assegurados.
R.O.: E quanto à licitação das licomportamentos e atitudes a esses
Esperamos conseguir resolver
nhas intermunicipais?
princípios. Em nosso novo modelo
A.G.: No momento, aguardamos a
questões como a tarifária, uma vez
de governança, esperamos vivenciar
revisão do edital pelo poder conceque há que se manter a modicidade
essa máxima, aproveitando toda a
dente. A demanda anteriormente
da tarifa, prevista na própria legislaexperiência do passado e fazendo
considerada se baseou em númeção. O que está mais difícil a cada dia,
dos erros oportunidades de aprenros de 2014 e, de lá para cá, houve
pois que o setor público não tem condizado, na construção de um futuro
queda de cerca de 30% no número
dições de subsidiar o transporte púde passageiros transportados, o que
melhor para a mobilidade do estado
blico, como ocorre em outras cidado Rio de Janeiro
gera a necessidade de adequação
des, como São Paulo, por exemplo, e
os custos da operação vêm aumentando, enquanto o número de passa1) SALÁRIO E TARIFA
geiros pagantes está caindo.
(BASE 2007)
Ao se criar gratuidades em qualquer serviço, por exemplo, é preciso
que fique bem claro para toda a so19
ciedade quem paga essa conta. Outra questão diz respeito ao Bilhete
O que acontece aqui entre
Único
Intermunicipal
BUI – benevivência das empresas
operadoras
do
ca–Guilherme
Wilson, gerente de PlaAs gratuidades (gráfico 7), apesar
dor Amplo) (gráfico 8), o que tornou
valiar a política tarifária, a sociedade
fícioéconcedido
pelo Estado
aosecidalevaab- o modelo de tarifa sem subsídio um deveria atuar no sentido de reavaliar
sistema. Um exemplo
o aumento da
nejamento
Controle da Federação nós é umadedistorção,
terem diminuídoque
em números
dãos,
a fi
empregabidasaEmpresas
de Transportes de Pasidade média da frota
(gráfi
com3).de facilitar
solutos, de 1,24 milhão de viagens/
formato de negócio insustentável”,
o pacote de serviços que precisam
os mais
pobres a arcarem
No municípiolidade,
do Rio pois
de Janeiro,
sageiros
dodo
Estado
afirma Wilson.
dia, na Região Metropolitana, em
ser prestados no sistema de transa moradia
longe
lo- do Rio de Janeiro.
com
os
ônus
de
transporte
outro fator de preocupação
é o cres- desencorajava
A redução da
2014, para 1,23 milhão, em 2019, auporte público de passageiros na recal do emprego
os atividade econômicimento da utilização
do Bilhete Único
ca e de pessoasde
empregadas no País daqueles que,
mentaram
sua participação
no total
QUE MOBILIDADE QUEREMOS?
gião metropolitana do Rio de Janeiro.
empregadores
na contratação
também
pobres,
Carioca (BUC), que permite que a seprincipalmente, no Rio de Janeide viagens, de 15,4% para 22,7%, em
Na avaliação do professor MarUma adequada política tarifária deve
seus trabalhadores, e,pelo
aumento
trabalham
e
podem
contar
gunda viagem do passageiro tenha taro, após 2015 (gráfico 5), é a princiigual período, devido à queda significio D’Agosto, coordenador do Propermitir o acesso à mobilidade susdos custos de deslocamento e o risrifa zerada e que passou de 16% das
pal causa da diminuição da demanda
cativamente
maior ocorrida no total
grama de Engenharia de Transportes
tentável. Mas, que tipo de mobilidacom
vale-transporte”
co maior de absenteísmo. É preciso
viagens, em 2011, para 34%, em 2019
por transporte, chegando a 22,3 mida demanda.
(PET), da Coppe/UFRJ, e ex-diretor de
de é esta? Como praticá-la? São perhaja
um fluxo delhões
recursos
regu(gráfico 4). “O valorque
médio
efetivamende passageiros
mensais a me“Nas duas últimas décadas, os
Transportes, da Secretaria Municiguntas que precedem a questão da

Os números
relevantes
para o
transportador
18

lar, pelo poder concedente, ao operador, referente ao benefício que
concede ao cidadão. Não me refiro
apenas ao operador do ônibus, mas
de todos os outros modais: metrô,
trem, barcas etc.
No caso da bilhetagem eletrônica, acabamos de lançar o Riocard
Mais, que não só otimiza a tecnologia e a praticidade dos antigos cartões, como oferece benefícios aos
portadores, como descontos na
aquisição de produtos e serviços. Estamos concentrando nossos esforços em três pontos básicos: aumentar a segurança, evitando fraudes,
modernizar o sistema e melhorar o
atendimento.

te recebido pelos transportadores, por
viagem de pagante, dentro do município do Rio de Janeiro, em 2019, é de R$
2,89, se descontado o quase um terço
de viagens que utilizam o BUC”, expli-

nos (-28,5%), apenas na capital carioca, no período de 2015 a 2019 (gráfico 6). Esta diminuição no total de viagens também impacta negativamente a tarifa.

custos associados ao transporte por
ônibus sofreram aumentos de aproximadamente o dobro do crescimento da inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumi-

pal de Transportes do Rio de Janeiro, nem a política tarifária da cidade
e tampouco o processo de concessão do serviço de transporte por ônibus são sustentáveis. “Antes de rea-

cada edição, a nova Revista Ônibus apresentará, nesta seção
Termômetro dos Transportes, dados estatísticos atualizados e relevantes para o transportador, com análises técnicas de especialistas em transportes. Nesta primeira edição, destacamos a seguinte equação:
Tarifa contida + Ausência de subsídio
Custos inflacionados + Demanda em declínio
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política tarifária e não são compreendidas e, muito menos, bem respondidas”, afirma D´Agosto.
O professor considera também
que a planilha Geipot (última atu-

MOBILIDADE

nectá-los, criando rede de parceiros
que proponham, analisem, aprovem
e desenvolvam soluções criativas de
melhorias para o transporte coletivo,
como, por exemplo, aquelas que permitam redução de custos e aumento
da produtividade. O Programa considera como ecossistema da inovação
entidades de ensino, investidores e
empresas do setor, membros da sociedade em geral, conforme o gráfico ao lado.

Ecossistema de Inovaçao

HUB DE INOVAÇÃO

O Coletivo criou um hub, espaço físico e virtual, por meio do qual
poderá ocorrer toda interação entre os diversos parceiros. Sediado fisicamente em Brasília, foi chamado de “Garagem Central”. Os projetos/ações/ideias/processos a serem
desenvolvidos serão selecionados a
partir de editais públicos, chamados
“Desafios do Coletivo”. Podem se ins-

crever empresas, empreendedores e
startups que pretendam propor soluções para quaisquer problemas hoje
enfrentados pelo transporte público.
Isto abre expressivo número de possibilidades, abrangendo desde formas inteligentes de pagamento a sis-

temas de informação para o usuário,
só para dar um exemplo. As inscrições para o primeiro Desafio foram
abertas no dia 12 de julho, e o edital,
disponibilizado no site www.coletivo.
org.br. A primeira seleção foi em 21
de agosto (veja no box).

Grandes
mudanças estão
ocorrendo na
mobilidade
urbana em todo
o mundo e não
vamos ficar
indiferentes”

8

Otávio Cunha
Presidente executivo
da NTU

AÇÕES EM PROL DAS MUDANÇAS

O projeto não se resume, porém,
ao lançamento de desafios e seleção
de propostas apresentadas. Maratonas de desenvolvimento de soluções;
eventos de capacitação em inovação,
empreendedorismo e mobilidade, os
Hackininovations; e criação de hubs
regionais devem provocar grandes
mudanças, entre elas a maneira de se
ver o transporte público, muitas vezes
considerado entre nós como a última
opção, particularmente quando as novas formas de mobilidade prestigiam
o transporte individual – de aplicativos
como Uber a patinetes.
Ouvir as pessoas que utilizam o
transporte em suas aspirações para
estudar propostas de soluções dessas
demandas, que sejam criativas e inovadoras, provocar uma reflexão conjunta, analisar o sistema como um todo, sua influência no dia a dia das pessoas e, consequentemente das cidades, são alguns dos caminhos para se
elevar o transporte público brasileiro a
um patamar que lhe permita cumprir
seu papel de tornar as cidades mais
eficientes e os seus passageiros mais
satisfeitos e bem atendidos.
No entender de Otávio Cunha,
presidente da NTU, somente o investimento em inovações pode impulsionar essa mudança. Para ele, chegou a
hora do transportador de passageiros
assumir o volante das mudanças e se
direcionar para um novo mundo que
se descortina para a mobilidade: “Seremos protagonistas dessas mudanças”, afirma. Segundo Cunha, o movimento é bastante ambicioso, pois
pretende fazer da mobilidade um elemento propulsor do desenvolvimento
das pessoas, desencadeando um efeito positivo nos centros urbanos. “Vamos oferecer opções que atendam
melhor as necessidades do público no

Atividades do Coletivo
1

2) COMPOSIÇÃO TARIFÁRIA

4) BILHETE ÚNICO CARIOCA (BUC)

(INTERMUNICIPAL - RMRJ - DETRO - 2017)

* JULHO DE 2019

3) IDÁDE MÉDIA DA FROTA

5) EMPREGOS PERDIDOS NO RIO DE JANEIRO

DIVULGAÇÃO E ENGAJAMENTO
Serão realizadas por meio de eventos oficiais e
públicos: o Dia do Coletivo, o Dia da Inovação e o Vem
para o Coletivo, além de outros, similares. Há previsão
de ocorrência de, no mínimo, quatro eventos durante
o primeiro ano.

2

CAPTAÇÃO DE IDEIAS E TALENTOS
As ideias inovadoras e os talentos serão captados
por meio de eventos como o Desafio do Coletivo,

(ANOS)

* ATÉ JULHO DE 2019

o HackInnovation e outros. No primeiro ano, há a
previsão da ocorrência de, no mínimo, 8 eventos.

3

CAPTAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE
PROJETOS DE INOVAÇÃO
Essas atividades compreenderão o processo de préincubação de projetos de inovação. Cada ciclo terá a
duração de seis meses. Essas atividades produzirão o
apoio e suporte necessários para o desenvolvimento
de projetos de inovação em fase inicial, para que
alcancem um nível mínimo de aplicabilidade.

4

PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO
Eventos voltados para os participantes (startups,
comunidade de inovação, profissionais especialistas,
empresas de tecnologia e fornecedores de mobilidade
urbana) do Coletivo. Compreenderão oficinas
temáticas, eventos de melhores práticas, palestras de
especialistas e cursos de inovação, entre outros.

9
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A tecnologia
na vida e no
transporte

Além de mostrar a
localização dos ônibus em
tempo real, eles guardam
dados valiosos sobre
itinerários, horários de
partida e localização
dos pontos. Muitos até
emitem alertas sobre
atrasos na linha, greves e
manifestações

31

TRANSPORTE PÚBLICO E ÔNIBUS

das pessoas, facilitando a realização
de tarefas, a partir de qualquer lugar.
Eles proporcionam aos usuários: otimização da navegação; agilidade das
ações; menor custo de acesso; melhor aproveitamento possível do aparelho, graças à exploração de recursos como GPS, câmera fotográfica e
Bluetooth; e tudo isso, muitas vezes,
mesmo sem internet.
VÁRIAS NECESSIDADES
E FINALIDADES

A princípio, os aplicativos eram
ferramentas que incluíam apenas
correio eletrônico, calendário, contatos, mercado de ações e informações
meteorológicas. Mas, com o aperfeiçoamento dos smartphones, eles
passaram a abranger as mais diversas áreas e tornaram-se praticamente indispensáveis na vida dos usuários. Hoje, existem aplicativos para todos os tipos de interesses, necessidades e finalidades, como: fazer transação bancária, ler jornal e livros, editar e publicar fotos e vídeos,
jogar, encomendar comida, solicitar
transporte, reservar e comprar pacotes de viagem, alugar carros, fazer
compras, ouvir música, assistir a vídeos, acompanhar questões de saúde e atividades físicas, ler e respon-

10

der e-mails, manter conversas on-line por texto, vídeo ou voz, controlar
agenda de compromissos. Enfim, vivemos no mundo dos apps.
Alguns aplicativos costumam vir
instalados nos smartphones diretamente da fábrica, mas há uma infinidade deles para serem baixados das
lojas on-line disponíveis, como App
Store, Google Play (Play Store) ou
Windows Phone Store. O número e
a diversidade de aplicativos disponíveis variam de acordo com os modelos de smartphone e os sistemas operacionais disponíveis, como iOS, Android e Windows Phone. Existem alguns aplicativos comercializados gratuitamente e outros, a preços que variam de acordo com o sistema operacional. Hoje, 70% dos smartphones
no mundo são Android e cerca de
25% são iPhone. No Brasil, são 85%
Android e 12% iOS. Estima-se que haja mais de três bilhões de smartphones no mundo. Um mercado e tanto
para cada vez mais aplicativos.
OS MAIS BAIXADOS
E OS MAIS LANÇADOS

O Facebook Messenger foi o aplicativo mais baixado de 2018 em dispositivos com Android e iOS, de acordo com pesquisa feita pela App An-

nie, empresa de análise do mercado
mobile. Logo em seguida estão o Facebook e o WhatsApp. Esses três apps
pertencem ao mesmo grupo empresarial, liderado por Mark Zuckerberg.
Também compõe o Top 5 o TikTok,
app de vídeos curtos que virou fenômeno no mundo, com 130 milhões de
usuários, e desbancou redes sociais
famosas — no ranking, ele aparece
em 4° lugar, à frente do Instagram. As
informações do levantamento foram
extraídas de dados registrados até o
dia 15 de dezembro do ano passado.
Já no primeiro trimestre de 2019, o
WhatsApp foi o campeão de downloads, de acordo com a consultoria SensorTower. Dados destacam que 2018
acumulou 194 bilhões de downloads
de aplicativos na App Store e na Play
Store. Por ser uma plataforma mais
acessível, a Play Store tem o dobro de
apps da App Store: são 3,2 milhões
contra 1,6 milhão.
O mercado se expande cada vez
mais e todos os dias são lançados novos aplicativos. Ainda segundo a App
Annie, o brasileiro gasta, em média,
mais de três horas por dia utilizando aplicativos em aparelhos celulares. Não é de se estranhar, já que o
Brasil é o quinto no ranking de países
que mais usam smartphones. Dados

No caso do transporte público, há uma gama de aplicativos que
vem ganhando mercado a cada dia.
Alguns trazem informações sobre o
sistema de transporte de várias cidades do Brasil, não só das capitais ou
grandes metrópoles. Além de mostrar a localização dos ônibus em tempo real, eles guardam dados valiosos
sobre itinerários, horários de partida
e localização dos pontos. Muitos até
emitem alertas sobre atrasos na linha, greves e manifestações.
Uma das opções na cidade do
Rio de Janeiro é o “Vá de Ônibus”,
que calcula rotas, localiza os pontos

mais próximos, consulta itinerários
e acompanha a localização dos ônibus em tempo real. O “Moovit” também é uma ótima alternativa e funciona em várias cidades do Brasil,
mostrando informações sobre linhas
de ônibus, metrô, trem e até barcas
e teleféricos, seus horários e itinerários. O “CittaMobi”, além de permitir
o acompanhamento em tempo real
do trajeto dos ônibus e informar em
quantos minutos os coletivos estarão
no ponto de embarque, permite consultar itinerários e buscar por veículos adaptados para cadeirantes. Ele
está disponível em 12 cidades brasileiras: Colatina (ES), Diadema (SP),
Juiz de Fora (MG), Maceió (AL), Recife
(PE), Rio Branco (AC), Rio Grande (RS),
São Caetano do Sul (SP), Santo André
(SP), Santa Rita (PB) e Volta Redonda
(RJ). Há também o “Cadê o ônibus?”,
que atende as cidades de São Paulo e Região (SPTrans e EMTU); Teresina (STrans); Rio de Janeiro (Capital) e
Curitiba. São Paulo conta ainda com
o “Urbanoide” e o “Citymapper”, além
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divulgados pela AppsFlyer informam
que o ano passado foi marcado pela
consolidação do marketing digital no
Brasil. Sobre as tendências, especialistas apostam no aumento da aplicação em formato de vídeos, maior uso
da inteligência artificial e rigor na segurança, com criptografia no lugar de
login e senha.

ANO X

SETEMBR

A cada edição, personalidades,
especialistas e formadores de
opinião no setor de transporte
de passageiros

difícil acreditar que, em
pouco mais de dez anos,
o mercado de aplicativos móveis cresceu de
maneira tão intensa. Essa evolução se deu com o boom dos
smartphones. Quando começaram a
ser lançados os primeiros aplicativos,
em 2007 (ano do lançamento do primeiro iPhone, da Apple), não se podia imaginar que, em tão pouco tempo, o mundo seria transformado por
essas ferramentas e que elas se tornariam praticamente indispensáveis
no dia a dia das pessoas.
Aplicativo é uma tradução, da língua inglesa, da palavra application,
cuja abreviação é app e pode ser definido como um software (ou programa) para aparelhos móveis, como smartphones e tablets. O objetivo dos aplicativos é oferecer mais
praticidade e agilidade no dia a dia

30
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do “Trafi”, disponível também para o
Rio de Janeiro.
Algumas empresas de ônibus dispõem de aplicativos próprios para comunicação com os clientes, com variadas funcionalidades. Entre as que
contam com apps atualmente estão:
Cascatinha, Salineira, Novacap, Petro Ita, Grupo Ponte Coberta (Gardel
Turismo, Nossa Senhora da Glória e
Ponte Coberta) e Grupo Mauá (ABC,
Alcântara, Icaraí e Mauá). Já as empresas Rio Ita, Fagundes, Rio Minho,
Expresso Rio de Janeiro, Tanguaense e Expresso Tanguá estão com toda
a frota sendo monitorada através do
aplicativo “CittaMobi”. Ao todo, 1.070
ônibus dessas empresas, que percorrem mais de 100 linhas, podem ser
consultados no app, que é gratuito e
está disponível na versão mobile para aparelhos com sistema operacional Android, no Google Play, e iOS, no
APP Store. Há também empresas que
investiram em aplicativos voltados
para seus colaboradores, como a SIT
Macaé e a Auto Ônibus Vera Cruz
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“NOSSOS VALORES
refletem nossos
princípios”

Estamos implantando uma nova governança.
O processo iniciou com orientação e apoio do
Conselho de Gestão, por mudanças internas
de comportamento, visando à ética e à

Armando Guerra Jr.
é administrador e
presidente executivo
da Federação
das Empresas de
Transporte de
Passageiros do Estado
do Rio de Janeiro

transparência, que se consolidam por meio de
implantação de rigoroso Programa
de Integridade e Conformidade”

Revista Ônibus: A Federação está
vivendo uma nova fase, com grandes mudanças, após a crise que
afetou todo o Estado. Pode dizer
o que está sendo feito nesta nova fase?
Armando Guerra: Estamos implantando uma nova governança. O processo iniciou com orientação e apoio
do Conselho de Gestão, por mudanças internas de comportamento, visando à ética e à transparência, que
se consolidam por meio de implantação de rigoroso Programa de Integridade e Conformidade. A ideia é
que cada um de nossos colaboradores e dirigentes esteja perfeitamente alinhado com os pilares do Programa, fazendo nascer uma entidade de conduta cada vez mais eficiente e transparente.

R.O.: Quais os principais problemas enfrentados neste período?
A.G.: Encontramos, sem dúvida, várias dificuldades e temos muitos desafios a serem enfrentados. Dentre
esses, ações civis públicas que chegam a pedir o fim da Federação e estipulam multas milionárias. Há também inúmeros projetos de lei, tramitando tanto na Câmara de Vereadores como na Alerj, cuja aprovação
aumentaria significativamente os
custos da operação, com inevitáveis
impactos na tarifa. Na verdade, isso
não interessa a ninguém, pois não
só dificulta a implantação de melhorias, pelo empresário de transporte por ônibus, como vai onerar os
passageiros pagantes, diminuindo
ainda mais a demanda, que já vem
caindo em todo o País. O que acon-

tece aqui entre nós é uma distorção,
que leva os mais pobres a arcarem
com os ônus de transporte daqueles que, também pobres, trabalham
e podem contar com vale-transporte. Não podemos ignorar a crise por
que passa o setor, que é grave, e os
riscos de se degradar o transporte
público, aumentando as dificuldades que já existem.
R.O: E o que está sendo feito para
enfrentar esses problemas e minimizar os riscos para o setor?
A.G.: Com relação às ações civis públicas, estamos fazendo a mediação com o Ministério Público, pautando esse relacionamento pela total transparência e buscando um
acordo quanto às penalidades a serem impostas, de modo que essas
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Escrito por especialista ou
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do Estado, a
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corrupção produz efeitos devastadores:
1. Transforma o
Estado e suas funções
em coisas de mercado, não apenas por meio da captura de governos no sentido transitório que os regimes democráticos lhes
atribuem, mas também para se apropriar do Estado permanentemente. A
corrupção tem a tendência de se institucionalizar;
2. Desnatura todas as instituições
para submetê-las aos seus próprios
fins. Quando o Estado é tomado pela

corrupção, o Executivo administra a
serviço dos corruptores, o Legislativo
vende leis e o Judiciário, sentenças;
3. Ao se apropriar do Estado, a
corrupção usurpa a energia vital dos
trabalhadores, que se transforma
em riquezas que fluem mais e mais
para o Estado, por meio dos impostos, com o pretexto de pavimentar
o bem-estar social, mas acabam por
salvaguardar a capacidade de autogeração do Estado;
4. Falseia a concorrência entre
os agentes econômicos, para incrementar o poder de mercado de uns

em detrimento de outros e vitimiza
os consumidores ao expropriar parte de sua renda, por meio da determinação do preço de produtos e de
serviços nos mercados;
5. É um obstáculo ao desenvolvimento das nações, promove a pobreza e afronta a dignidade das pessoas.
A corrupção responde por outras consequências paradoxais, no
contexto do que se pode chamar de
“economia da corrupção”.
A corrupção, que é ilícita, beneficia atividades empresariais lícitas.
Pagar propina para ganhar uma licitação é ilegal. Construir pontes e túneis ou operar usinas de geração de
energia, em si, não é.
Essa corrupção, que é malvada,
entranha-se nos governos e em organizações empresariais. Responde
direta ou indiretamente pela criação de emprego, pelo pagamento de
salários, pela geração de renda, pelo consumo, pela poupança, pelo investimento, pela inovação e por parte significativa da arrecadação de
impostos.
Por isso, combater a corrupção é
como combater um câncer. É necessário matar o câncer sem matar o paciente, sob a dificuldade extraordinária de que ambos – o câncer e o paciente – habitam o mesmo corpo. O
paciente precisa se livrar do câncer,
mas não vive sem o seu corpo. Destruir o corpo mata o câncer, mas também o paciente. Quanto mais o câncer se espalha, mas difícil separar as
células doentes das sadias e, com isso, exterminar as primeiras e preservar as últimas.
Nos casos de corrupção sistêmica, o seu combate será capaz de causar, como tem causado, deterioração
dos ambientes político, jurídico, econômico e social.

Ainda que pareça contraintuitivo,
a corrupção viceja sob a estabilidade política e crescimento econômico.
Corrupção tem a ver com deturpação
da política, não com instabilidade. Ela
produz desigualdade nos mercados e
nos sistemas sociais, mas não impede o crescimento econômico.
Não concordo com a ideia de que
demos o primeiro passo para uma
transformação definitiva com a Lava Jato. Temo que esse seja – e o digo com respeito, mas também com
consternação – um slogan vazio, a
pequena filosofia de nossa eterna esperança por um país melhor.
Cogito que o modelo jurídico de
combate à corrupção no Brasil, para
além de seu evidente efeito devastador sobre o capital e sobre o trabalho,
tenha-se tornado uma barreira seletiva de entrada dos corruptos no mercado da corrupção e que, desse modo,
arraste as empresas a relações ainda
mais patológicas com o Estado.
O combate à corrupção, elevado
à condição de dramaturgia pela Lava
Jato, fez terra arrasada de setores inteiros da economia, mas não acabou
com a corrupção. As empresas brasileiras que foram destruídas – muitas
mais ainda serão – talvez fossem ignóbeis, mas eram nossas, davam empregos, geravam renda, proviam recursos para o consumo, conferiam liquidez e valor a outros ativos.
Era ruim com essas organizações
empresariais. Ficou pior sem elas.
Era possível depurá-las, sem destruí-las.
Muito de suas práticas hoje proscritas já foram largamente aceitas pelo nosso sistema jurídico. É claro que
quando uma empresa faz doações a
todos os candidatos a um mesmo pleito eleitoral não o faz por diletantismo,
mas na esperança de que o eleito es-

CARLOS MOÇO

Nos casos de
corrupção
sistêmica, o seu
combate será
capaz de causar,
como tem causado,
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O COMBATE À CORRUPÇÃO
e o ocaso do capitalismo
nacional
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Perfil daqueles que
transportam vidas

6

Walfrido Jorge Warde Júnior
Presidente do IREE – Instituto para
a Reforma das Relações entre
Estado e Empresa e sócio da Warde
Advogados
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O MOTORISTA
das comemorações

deterioração dos
ambientes político,
jurídico, econômico
e social”
teja atento às necessidades do doador. Isso era, até outro dia, prática comum, aberta e absolutamente lícita.
A morte de grandes empresas
brasileiras é a consequência do brutal ataque ao capitalismo nacional
que se travestiu de combate à corrupção. Ele submeterá os ativos nacionais a preço de liquidação. Em
breve, podemos ser obrigados a suplicar para que comprem nossos ativos a preços de espelhos e miçangas.
Um combate inconsequente à
corrupção é entrega e rendição, precisamente porque tem uma capacidade única de promover estrondosa dissolução de instituições nos sistemas político, econômico e social, fisicamente unidos pelas relações de
dependência, postas pelo capitalismo, entre povo, empresa e Estado.
Nos regimes de produção capitalista não há trabalho sem empresa,
não há empresa sem Estado e não há
Estado sem trabalho e sem capital.
Um ataque ao capital, descuidado e
devastador, arrisca de morte o Estado e o povo

Dia das Mães,
dos Pais, da
Mulher, Páscoa,
Natal... nenhuma
data passa em
branco no ônibus
do “Seu Carlos”

O

sobrenome dele é
“Moço” e ele, sem
dúvida, tem a jovialidade presente em
suas atitudes, mas
com o toque supremo da experiência obtida ao longo dos seus 72 anos
de vida. O motorista de ônibus Carlos Moço, da linha 630 (IAPI x Praça
Saens Peña), da empresa Penha Rio,
é daquele tipo de profissional que
sempre tem algo a mais a oferecer a
seus clientes, além de um serviço de
qualidade. Nas principais datas comemorativas do ano, como Carnaval, Dia Internacional da Mulher, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal, além do período de festas juninas
e, claro, Copa do Mundo, o motorista costuma enfeitar o ônibus que dirige com cartazes, balões e outros adereços temáticos, para surpreender e
homenagear seus passageiros. Algumas vezes, além de decorar o veículo
internamente, ele recebe cada cliente com uma “lembrancinha”. E tudo
feito com recursos próprios, mais a
colaboração da família e de alguns
parceiros, e o apoio integral da empresa.

Apesar de “Seu Carlos”, como é
conhecido, adotar essa prática há pelo menos uns quatro anos, foi no último Dia das Mães que ela virou notícia e Moço ficou famoso. Ele havia
enfeitado o ônibus com cartazes contendo frases exaltando as mães, balões em forma de coração e até um
tapete vermelho, coberto por pétalas
de rosa. Quando as clientes embarcavam no veículo, eram brindadas com
um kit contendo uma lixa de unha e
um marcador de livro. O carinho do
motorista foi registrado e postado
por uma de suas clientes, a passageira Carla Cris, em suas redes sociais e
na página “Grande Tijuca da Depressão”, no Facebook. O post dizia: “Essa semana ele (Carlos), com todo carinho, enfeitou o ônibus pelo Dia das
Mães e nos deu uma lembrança, feita por ele com muito amor. O mundo
está precisando mais de pessoas assim. Ele é um motorista que sempre
nos recebe com muita educação e é
sempre carinhoso. Obrigado Sr. Carlos, por tudo que tem feito por nós”.
A notícia viralizou e logo foi publicada
nos jornais O Globo e O Dia, no portal
R7 e na rádio Tupi, entre outros.
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BATERIA EFB PARA
VEÍCULOS PESADOS

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Schaeffler: mais de 2 mil

Heliar lança a primeira no Brasil

patentes ao ano no mundo
Com 20 Centros de Pesquisa e Desenvolvimento
no mundo, a Schaeffler está ampliando os
investimentos em novas tecnologias voltadas
principalmente para o aumento da eficiência
energética e redução de emissões; sistemas para
veículos híbridos e elétricos; microveículos, bem
como a Indústria 4.0 e a digitalização de produtos
e serviços para diferentes segmentos industriais.
A Schaeffler é uma das maiores empresas
mundiais de tecnologia, sendo responsável pelo
registro de mais de 2 mil patentes ao ano – em
2018 foram 2.400. Hoje, a empresa detém 26.643
patentes ativas no mundo e ocupa a segunda
posição como empresa mais inovadora da
Alemanha.
“Novas ideias, produtos e tecnologias podem
resultar em patentes, que são uma importante
vantagem competitiva e estratégica no mercado”,
afirma Claudio Castro, diretor executivo de Pesquisa
e Desenvolvimento da Schaeffler América do Sul.

tecnologia

A Empresa 1, preocupada com a necessidade de otimização
de recursos tecnológicos para favorecer o setor, trabalha
para implementar o modelo On Demand (transporte sob
demanda) no Brasil. A proposta de funcionamento deste tipo
de serviço é simples: através de um aplicativo, o usuário pode
solicitar a viagem, informando origem e destino, de tal forma
que o sistema se encarrega de otimizar o trajeto, recolhendo
os passageiros ao longo do caminho, seja em pontos prédeterminados ou mais flexíveis.
Este serviço já é uma realidade nos Estados Unidos, onde foi
originalmente desenvolvido pela Trapeze NA, Grupo Volaris, ao
lado da Empresa 1. Setenta outras cidades do mundo também
já aderiram ao sistema.
“O On Demand pode substituir os ônibus que andam
vazios fora do horário de pico, trazendo economia para os
empresários. Para o passageiro, o serviço pode ser mais barato
que um táxi ou mesmo uma corrida através de aplicativo”,
afirma Christiane Lara, gerente de Marketing da Empresa 1.
Interessados podem ver a solução On Demand, da Empresa 1,
no Arena ANTP, Congresso Brasileiro de Mobilidade Urbana,
que será realizado entre os dias 24 e 26 de setembro, no
Transamérica Expo Center, em São Paulo.

ETANOL ADITIVADO
BR lança o Petrobras Grid na
ExpoPostos & Conveniência 2019
Em linha com a tendência de expansão do setor
de biocombustíveis, a BR está lançando o etanol
Petrobras Grid, que carrega o sobrenome da família de
combustíveis aditivados da companhia, o Petrobras Grid.
O novo produto será comercializado inicialmente em
50 postos da rede Petrobras, em São Paulo, estado que
responde por mais da metade de todo o consumo de
etanol do País, de acordo com dados da Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
“Investimos em qualidade e o resultado é o
desenvolvimento de combustíveis, como o etanol
Petrobras Grid, que maximiza a eficiência do motor e
gera economia aos consumidores”, afirma Flávio Dantas,
diretor executivo de Rede de Postos e Varejo da BR.

BIARTICULADOS VOLVO EM CURITIBA

ÔNIBUS URBANO A GNV

Com 50% menos acidentes, esses veículos lideram renovação do BRT

Marcopolo e Scania desenvolvem

Curitiba reduziu pela metade as colisões no corredor norte de seu
BRT, no período de um ano. Avançando na renovação da frota de
ônibus, a capital paranaense conta com mais um grande lote de 65

Ademar Gondim Vasconcelos, superintendente de Infraestrutura da
UFC-Infra de Fortaleza (CE); e Geralda Célia Macieira Costa, assessora
técnica do Sindicato das Empresas
de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH).
Categoria In Memoriam: Antônio Antunes, Inocêncio Rodrigues
Mendes e Marconi Gouveia Filizzola,
todos grandes empresários do transporte público coletivo brasileiro.
Também
foram condecorados
elementoscomplementares
este ano, em caráter especial, na categoria Empresário, sete integrantes do Conselho Diretor da NTU. São

eles: Albert Andrade (MG); Alexandre Biazus (RS); Edmundo de Carvalho Pinheiro (GO); Jorge Manuel
Pereira Dias (RJ); Júlio Luiz Marques
(SP); Luiz Fernando Bandeira de
Mello (PE); e Mauro Artur Herszkowicz (SP).
Outras duas grandes personalidades foram reconhecidas pelo trabalho em prol do setor com o Troféu David Lopes de Oliveira. Foram
agraciados como In Memoriam: José Duarte Carvalho, de Minas Gerais, e José Medeiros, do Rio de Janeiro, ambos com atuação em várias cidades do Brasil.
Robson Cesco / NTU

Osmbolode+sernossoprincipalelemento
grficodeapoio marcaRiocardMais,podendo
serutilizadosozinho,namesmaformaodologo
parattulosounanecessidadededestaquejunto
atexto,ouemconjunto,conformeaplicaoapresentada
posteriormente.

O aplicativo Riocard Mais

modelo no Brasil

Durante o Seminário também
foram realizados: o Encontro dos
Colégios da NTU; visita técnica ao
sistema de transporte City Bus 2.0,
em Goiânia (GO); o lançamento do
catálogo do Centro de Documentação e Memória da NTU, e a cerimônia de entrega da Medalha do Mérito do Transporte Urbano Brasileiro
2019 (abaixo).
Conﬁra todas as notícias sobre o
evento no site https://www.ntu.org.br.

Encarte no meio da Revista, com
4 páginas, com características
visuais e editoriais diferenciadas

COLUNA ÔNIBUS

Empresa 1 pretende viabilizar novo

Robson Cesco / NTU

Personalidades recebem Medalha do Mérito do Transporte

A NTU realizou, no dia 20 de
agosto, no Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada, em Brasília, a cerimônia de entrega da Medalha do
Mérito do Transporte Urbano Brasileiro, que homenageia personalidades importantes para a história do setor, em três categorias: In
Memoriam, Especial e Empresário.
Nesta 23ª edição da comenda, 16
personalidades foram agraciadas.
Conﬁra:
Categoria Empresário: o espanhol Benjamin Nunez Fernandez,
que atua no setor desde 1957, em
Salvador (BA); o piauiense de Teresina Herbert Teruó Miura Campelo,
que também integra a diretoria executiva da Federação das Empresas
de Transportes de Passageiros do
Ceará, Piauí e Maranhão (Fetrans);
e Moacir Luiz Bogo, de Rio do Oeste
(SC), que está no ramo de transportes desde 1978.
Categoria Especial: Alberto Pereira de Lemos Leal, chefe do Departamento Técnico da Federação das
Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro;
Fábio Rios Mota, secretário de Mobilidade Urbana de Salvador; José

veículos para atender as linhas troncais, alimentadoras,
interbairros e radiais. Com os novos ônibus, a
conectividade e a segurança ficaram ainda maiores. O
Controle Automático de Velocidade Volvo controla as
operações em regiões mais movimentadas, utilizando
recursos de conectividade para reduzir automaticamente
a velocidade ao passar por locais de risco, como escolas,
hospitais e dentro de terminais.
De acordo com André Trombini, diretor de estratégia de
negócios e produtos da Volvo Buses na América Latina,
o recurso, que é exclusivo da marca nos biarticulados,
apresentou resultados muito positivos. O gerente de
manutenção da Auto Viação Redentor, José Travain,
afirma que, além da alta tecnologia dos veículos, houve
diversas ações de treinamento para os motoristas no
último ano, focando na direção segura e em outras
medidas para reduzir acidentes.

Produzida pela Clarios o produto tem vida útil 40% maior em
comparação com as convencionais.
Com a forte demanda por equipamentos mais robustos e
tecnológicos em caminhões e ônibus, a Clarios, fabricante
da marca Heliar, lança no mercado de reposição a primeira
bateria com tecnologia EFB para veículos pesados produzida
no Brasil. Os acumuladores elétricos EFB têm uma vida útil
40% maior do que os convencionais e dispensam qualquer
tipo de manutenção. Como líder do mercado, a empresa foi a
primeira a investir nessa tecnologia no mundo.
A Clarios estima a produção de 50 mil baterias EFB para
veículos pesados por ano na fábrica de Sorocaba, SP.

Alguns dos valores agregados aos novos cartões
Riocard Mais se basearam nos desejos de usuários do
transporte público do estado do Rio de Janeiro, identiﬁcados através de pesquisa realizada em abril de 2018.
Entre os anseios dos clientes estava a criação de um
aplicativo que permitisse mais facilidade no controle e
na gestão das transações. Assim, quando se pensou
na mudança do cartão RioCard para o Riocard Mais, o
aplicativo fez parte do Programa, no atributo “tecnologia”, para ser oferecido ao cliente. Intuitivo e simples de
usar, o APP permite fazer a recarga, ver saldo, extrato e
mapa dos pontos de atendimento, tanto das lojas como
dos estabelecimentos credenciados, bem como acessar
o Clube de Vantagens. Através do aplicativo, é possível
pagar com boleto bancário, cartão de débito (de alguns
bancos) e, em breve, com cartão de crédito. Além das
facilidades descritas, será implementada a recarga de
crédito através do celular. Ou seja, o usuário compra os
créditos, aproxima o cartão do seu celular com NFC e os
créditos são transferidos automaticamente.

20

Troca e migração de dados
De acordo com o planejamento inicial, a ideia é
finalizar no dia 31 de outubro o processo de troca
do Expresso, do antigo cartão RioCard para o Riocard Mais. Será feita uma última chamada, através
de campanha para alertar a população sobre o prazo
final. Até agora, já foram substituídos 60% dos cartões. São 170 equipes de atendimento, em 56 pontos, para a troca. “Para fazer a migração, com o menor transtorno possível para a população, desenvolvemos um sistema embarcado de autoatendimento, que, quando lê o cartão antigo, automaticamente
transfere o saldo e toda a configuração de regras dele para o novo. E tudo de forma transparente para o
usuário, mostrando o saldo anterior e o saldo que foi
para o cartão novo, que é obrigatoriamente o mesmo. O cliente já sai dali com o cartão funcionando e
com todas as regras implementadas”, diz a diretora.
O procedimento de transferência de dados é realizado no momento da troca de cartão, em qualquer um
dos pontos onde estão sendo feitas as trocas, e demora no máximo um minuto.
A partir de novembro, será iniciada a troca do
Riocard Mais Vale-Transporte, e a equipe de Tecnologia já está desenvolvendo outras ferramentas para essa nova fase.
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A partir desta edição
da Revista Ônibus, traremos o encarte especial
Riocard Mais Informa,
com informações sempre
atualizadas acerca das
mudanças que vêm sendo implementadas nos
cartões e no sistema de
bilhetagem eletrônica do
estado do Rio de Janeiro.
Esta nova publicação,
em forma de encarte, dá
continuidade à edição especial da Revista Ônibus,
de número 106, cujo conteúdo foi exclusivamente sobre o Riocard Mais –
nova marca e programação visual, produtos (Expresso, Vale-Transporte
e Empresarial), atributos
(tecnologia, benefícios e
praticidade), campanha
de divulgação, procedimento de troca e atendimento.
Através deste e de outros encartes que virão,
vamos contar um pouco
mais detalhadamente todas as novidades relacionadas ao Riocard Mais.

Atributo tecnologia:
evolução, evolução e evolução

N

esta primeira edição, o foco é a tecnologia, um dos
três atributos do Riocard
Mais. A Revista Ônibus conversou
com a diretora executiva da Riocard Mais Tecnologia da Informação (TI), Renata Faria, que está à
frente dessas mudanças tecnológicas, juntamente com os gestores e colaboradores das empresas Riocard Mais, além dos fornecedores. “O engajamento, compromisso e a vontade de todos
foi fundamental para esse importante passo na nossa empresa.
Verdadeiramente, somos todos
mais”, destacou a diretora.

14Mifare informa
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ração de cartões, mais evoluída
tecnologicamente. Trata-se do
cartão Mifare Plus EV1, da linha
Mifare Classic (pioneira
em cartões inteligentes
sem contato). Ele oferece recursos aprimorados no mais alto nível de
segurança. “É o mais
seguro da linha de
produtos Mifare
e representa sua

mais alta evolução e desempenho, podendo realizar até 200.000
ciclos de gravação”, explica Renata. “Nosso planejamento enENCARTE
volve várias etapas. Entre elas está o estudo para um novo sistema
de bilhetagem, já em andamento,
através do qual será possível utilizar qualquer tipo de cartão. Com
o novo sistema, passaremos para
o nível EV3, que permitirá ao celular emular o cartão. Ou
seja: fazer com que o
celular tenha a mesma
funcionalidade do cartão para o pagamento de passagens. Será mais uma evolução
que iremos adotar”, revela a diretora.

Validadores on-line

ônibus urbano para a Argentina
A Marcopolo, em parceria com a Scania, desenvolveu um
ônibus urbano 100% movido a gás natural GNV para a
Argentina. A ação faz parte dos testes para adoção de veículos
com combustíveis alternativos para a mobilidade urbana
e está alinhada com o programa Mobilidade Sustentável,
convocado pela Secretaria de Transportes da Cidade de
Buenos Aires.
O ônibus, modelo Torino Low Entry com chassi Scania K280
UB 4X2 Euro 6 GNV, iniciou testes em abril passado na linha
132, da empresa Nuevos Rumbos S.A, responsável pela
operação. O veículo é equipado com um motor Scania de 9
litros, cinco cilindros e potência de 280 cv, o que proporciona
alto torque em baixas rotações e garante menor consumo de
combustível.

Arthur Moura
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Notas de novidades em
produtos e serviços

TRANSPORTE SOB DEMANDA

ônibus
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Segundo dados da Scania, o veículo movido a GNV chega a ter
custo operacional 37% menor, se comparado ao convencional
movido a diesel. O nível de ruído emitido é consideravelmente
menor, proporcionando mais conforto, robustez, durabilidade
e autonomia de 290 quilômetros.

+ de 100 mil instalações
(até 2 de agosto)

Seguindo a tendência de evolução tecnológica, os
validadores instalados dentro dos ônibus e nas estações do metrô, barcas e trens estão sendo substituídos
por validadores on-line, assim como vem sendo praticado em várias cidades do mundo. Atualmente, já são
mais de seis mil equipamentos on-line disponíveis nos
coletivos do estado do Rio de Janeiro. “Isso signiﬁca
que, se o cliente comprar seus créditos através do aplicativo e pagar com débito ou, em breve, com o crédito, ele consegue, após quinze minutos, fazer a recarga dentro do ônibus, diretamente no validador. Antes,
era preciso aguardar 48 horas para que o crédito ﬁcasse disponível para recarga”, explica Renata. A novidade
também permite enviar todas as atualizações para os
cartões, como regras de benefícios, listas, etc.

Arthur Moura
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Público alvo
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Para aumentar a sua visibilidade e a dos
seus parceiros, a Revista Ônibus atualizou
completamente seu mailing de endereços.
São 6.000 exemplares que chegam diretamente
as mãos de quem decide no setor de transporte
de passageiros.

Transportadores (empresas de ônibus)
Proprietários
Diretores
Gerentes
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Formadores de opinião
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Consultores

Mailing especializado, com 100% de cobertura das empresas
de transporte do Rio de Janeiro e grande circulação no setor
em todo o Brasil. Agora acrescido dos principais clientes do
Riocard Mais, os maiores empregadores do Estado.

Poder público
Prefeitos
Deputados
Secretários de transporte
Fornecedores de produtos

+

Aficionados por ônibus (busófilos)

Principais clientes do Riocard Mais,
os maiores empregadores do Estado.

16

17

Publico Alvo

Quem opera ou decide sobre
o futuro do sistema de transporte
de passageiros lê a Ônibus.

Nossos leitores

por Setor
Empresas de
Transporte

48%

22%

Orgãos governamentais
e sindicatos

17%

por Cargo
Opinião
(Pesquisador, Jornalista, Professor etc.)
Poder público (Deputado, Juiz etc.)
Coordenação

Outras empresas
privadas

Analista
Gerência
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%

23

%

Diretoria

11%
Imprensa e outros
formadores de opinião
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%
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Circulação: trimestral
Formato fechado: 21 x 28 cm
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MERCADO

RESSIGNIFICAÇÃO
DO TRANSPORTE
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Formato aberto: 42 x 28 cm
Capa: em papel couché matte 250g/m2 ,
14
28
4/4 cores, com laminação fosca
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Miolo: a partir de 48 páginas,
papel couché matte 115g/m2 , 4/4 cores
Acabamento: uma dobra e grampo canoa
Arte: Arquivos em PDF com
300 DPI no formato final e 5 mm
de sangramento enviados para:
publicidade@arquimedesedicoes.com.br
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+ Qualidade Gráfica
23
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Coluna (1/3 vertical)
Formato: 7x28cm
R$ 3.300,00

Página simples
Formato: 21x28cm
R$ 9.350,00
4a capa
Formato: 21x28cm
R$ 13.420,00

20

caminhos para a inovação
em Mobilidade Urbana

Meia página
Formato: 21x14cm
R$ 5.000,00
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Página dupla
Formato:
42x28cm
R$ 16.870,00

ANO X

SETEMBR

Coletivo:

Preços de publicidade
2a ou 3a capa
Formato: 21x28cm
R$ 11.770,00

EDIÇÃO 10
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ESTAÇÃO DIGITAL

Rodapé (1/4 horizontal)
Formato: 21x7cm
R$ 2.800,00

Encarte e projetos especiais: Valores sob consulta.
Determinação de página: Acréscimo de 20% sobre o valor da tabela.

Preços de veiculação por edição. Não incluem criação de anúncios. Cancelamento
após o fechamento comercial acarretara cobrança da reserva.
Tabela válida a partir de 01/2022, sujeita a alterações sem aviso prévio.
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Home
R$ 900,00

Preços de publicidade
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Páginas internas
R$ 500,00

Home
R$ 1.500,00
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online

Páginas internas
R$ 1.000,00
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Médio
Formato: 300x250px
Peso: até 80kB
Tempo: mensal

Mega Banner
Formato: 970x90px
Peso: até 150kB
Tempo: mensal
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Formato: 300x600px
Peso: até 100kB
Tempo: mensal

Halfpage
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Telefones: (21)
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		(21) 9-8747-8172

publicidade@arquimedesedicoes.com.br

www.revistaonibus.com.br
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