
  
 

 

20º CONGRESSSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 

PROGRAMAÇÃO 

(Atualizado em 02 de Junho de 2015) 

 

Dia 23 de Junho 

10h00 

Urano - Plano Diretor e Plano de Mobilidade andam juntos 

O crescimento urbano, orientado para o automóvel, resultou em cidades espraiadas, congestionadas e 
uma relação oferta x demanda no setor de transporte público gerando baixa qualidade, custos 
operacionais elevados e baixa eficiência no setor, que perde passageiros ano a ano. Para reverter este 
modelo, o plano de mobilidade e o plano diretor urbano devem estar em sintonia. Nesta sessão, grandes 
cidades brasileiras irão discutir como isso pode acontecer. 

Moderador Dario Rais Lopes  
Secretário Nacional de Transportes e da 
Mobilidade Urbana -SEMOB- Ministério das 
Cidades 

Palestrante Alberto Epifani 
Diretor de Planejamento Metropolitano do 
Metrô de São Paulo 

Palestrante Jilmar Tatto 
Secretário Municipal de Transportes de São 
Paulo 

Palestrante Leonardo Amaral Castro 
Secretário Municipal Adjunto de Planejamento 
Urbano de Belo Horizonte 

14h00 

Urano 1 - Fracassamos? Onde? 

Fundadores da ANTP e especialistas discutem o que foram estes últimos 40 anos no Brasil, uma reflexão 
de quem viveu do lado de dentro e de fora do governo 

Moderador Rogério Belda Ex-Presidente da ANTP 

Debatedor Carlos Batinga 
Consultor; Membro do Conselho Fiscal da 
ANTP; ex-Prefeito de Monteiro-PB, ex-
Deputado Estadual-PB  

Debatedor Claudio de Senna Frederico 
Ex-Secretário de Transportes Metropolitanos e 
Ex-Presidente da ANTP 

Debatedor Frederico Bussinger 
Ex-Secretário Municipal de Transportes de São 
Paulo 

Debatedor Plinio Assmann 
Ex- Presidente do Metrô/SP, Ex-Secretário 
Estadual de Transportes/SP e Fundador da 
ANTP 

Urano 2 - Como garantir e manter bons padrões de qualidade nos sistemas BRT 



  
 

A implantação de sistemas Bus Rápida Transit - BRT se expande em várias cidades brasileiras.  Quais são 
os padrões de projeto que estão sendo aplicados? Pode-se entender que sistema BRT significa apenas 
um padrão, ou vários? Não só a concepção é uma questão a ser discutida, mas também a qualidade da 
manutenção, tanto dos serviços prestados, quanto da infraestrutura, que permitem garantir a qualidade 
ao longo do tempo. Como manter os sistemas implantados?  De quem é a responsabilidade? 

Moderador Adamo Bazani Jornalista da CBN 

Debatedor Clarisse Cunha Linke Diretora Executiva do ITDP 

Debatedor Marcos Bicalho dos Santos 
Diretor Executivo da Associação Nacional das 
Empresas de Transportes Urbanos - NTU 

Debatedor Alexandre Castro  
Gerente de Infraestrutura do Consórcio 
Operacional BRT 

Debatedor Ramon Victor Cesar Presidente da BHTrans 

Urano 3 - É justa a distribuição do espaço e do tempo urbano entre pedestres e veículos nas 
travessias? 

O espaço viário é, hoje, predominantemente administrado para a fluidez dos automóveis. Não só o 
consumo do espaço da pista de rolamento é mal distribuído nas cidades brasileiras,  como a divisão dos 
tempos de travessia em cruzamento entre automóveis e pedestres é desigual. Deve ser assim mesmo? 
Há outras formas de equacionar o problema da travessia de rua? Estas questões e outras relacionadas 
ao pedestre serão objeto de discussão. 

Moderador Marcos de Sousa Jornalista, Portal Mobilize 

Debatedor Cid Torquato 
Secretário Adjunto de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência 

Debatedor 
Maria Ermelina Brosch 
Malatesta 

Presidente da Comissão Técnica de Mobilidade 
a Pé e Acessibilidade da ANTP 

Debatedor Carlos Augusto Costa 
Diretor Adjunto da FGV Projetos e 
Coordenador do Laboratório de 
Neuromarketing da FGV 

Júpiter - Oficina: A Gestão de Velocidade: como reduzir acidentes 

O índice de mortes no trânsito coloca o Brasil em um dos piores do mundo, com 23 mortes para cada 
100 mil habitantes. Uma das causas predominantes é o excesso de velocidade nas vias urbanas e 
rodovias. Nesta oficina, o participante poderá aprender com especialistas com larga experiência como 
reduzir acidentes envolvendo este fator causal. 

Tutor Adauto Martinez Filho 
Engenheiro Consultor e Coordenador de 
Segurança Viária da Comissão de Trânsito da 
ANTP 

Tutora Dulce Lutfalla 
Arquiteta, Assessora da Diretoria de Operação 
da CET/SP e Membro da Comissão de Trânsito 
da ANTP 



  
 

Tutora Nancy Schneider 
Arquiteta, Assessora da Diretoria de Operação 
da CET/SP e Presidente da Comissão de 
Trânsito da ANTP 

15h30 

Urano 2 - Desafios na integração de tecnologias para mobilidade urbana 

A adoção de um Sistema Inteligente de Transporte (ITS), mediante integração das mais diversas 
tecnologias para controlar e melhorar a mobilidade urbana, é fator decisivo na busca por soluções que 
facilitem o dia a dia da população. Fatores como sincronismo dos semáforos, serviços urbanos, 
atendimentos emergenciais (Segurança, SAMU, Defesa Civil, etc.), reparos na rede elétrica, manutenção 
viária e acidentes, também devem ser encarados pelos gestores públicos como um dos gargalos do 
transporte urbano. Nesse sentido, a popularização do conceito de Smart Cities pode ajudar a ampliar a 
integração de tecnologias para gestão operacional das cidades. 

Palestrante Rogério Tristão Sócio Diretor da GEOCONTROL 

16h00 

Urano 1 - Portos urbanos integrados à cidade - Revitalização Urbana 

Os Portos tiveram grande influência no desenvolvimento econômico e social das cidades que cresceram 
à sua volta. Com o passar do tempo, no entanto, a cidade "nova" foi se afastando das áreas portuárias, e 
suas redondezas, constituídas de construções antigas, foram se deteriorando com o tempo. Em cidades 
como Barcelona, Buenos Aires, Nova York, estas áreas passaram por uma grande revitalização. No Brasil, 
mais recentemente, o projeto do Porto Maravilha no Rio de Janeiro, é um projeto que tem pretensão 
parecida, assim como o projeto do Porto Valongo em Santos.  

Moderador Frederico Bussinger 
Ex-Secretário Municipal de Transportes de São 
Paulo 

Palestrante Demétrio Alves 
Engenheiro, Primeiro-Secretário Metropolitano 
da Comissão Executiva da Área Metropolitana 
de Lisboa 

Palestrante Ephim  Shluger  
Arquiteto, da OKNO Consultoria - Autor do 
livro Cidades em Transformação.  

Palestrante Pablo Lazo 
Arquiteto, Consultor a empresa ARUP, autora 
dos Estudos de Viabilidade Técnica e 
Econômica do Programa Porto Valongo Santos. 

Palestrante Rui Alexandre 

Arquiteto, Membro do Comité Científico da 
RETE - Asociación para la Colaboración entre 
Puertos y Ciudades e Chefe de Divisão Porto-
Cidade da APL - Administração do Porto de 
Lisboa 

Urano 3 - Sistema Integrado de Operação e Gestão do Transporte Público em Tempo Real: 
Ferramentas e Soluções 

A convergência tecnológica no transporte público e a evolução dos recursos de gestão permite cada vez 
mais a atuação imediata na operação.  O poder da informação em tempo real, na perspectiva do gestor 
e do empresário, possibilita oportunidades de aplicação ainda mais abrangentes e a utilização da 
infraestrutura de tecnologia do transporte público para prover novos serviços. 



  
 

Moderador Julio Grillo 
Gerente de Negócios da TACOM para a 
América Latina  

Palestrante Daniel Max Couto  Diretor da BHTrans 

Palestrante Francisco Soares 
Representante do MUDEVI -Movimento 
Unificado dos Deficientes Visuais 

Palestrante Luiz Cláudio Rocha Superintendente do TRANSFÁCIL  

Palestrante Suely Silva  
Gerente de Controladoria da Integra Salvador 
Norte  

Terra - Ônibus do futuro e o meio ambiente 

O Brasil tem uma das maiores frotas de ônibus urbanos do mundo. Em função da discussão ambiental, 
vêm ocorrendo propostas de redução da emissão de poluentes. A ANTP, em parceria com a Volvo do 
Brasil S/A, elaborou estudo para estimar os impactos positivos e os custos da substituição progressiva da 
frota de ônibus urbanos em operação nas cidades com mais de 60 mil habitantes no Brasil, por veículos 
que usem outras formas de energia ou formas combinadas de energia. 

Moderador Willian Aquino  
Diretor da Sinergia e Coordenador Regional da 
ANTP no Rio de Janeiro 

Debatedor Eduardo Vasconcellos Consultor e Assessor Técnico da ANTP 

Debatedor Olimpio Alvares 
Diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade 
da SOBRATT 

Debatedor Ayrton F. do Amaral Filho Volvo Bus Latin America 

Dia 24 de junho 

9h00 

Urano 1 - A questão metropolitana: muito além do estatuto 

Quais são os obstáculos para termos políticas de mobilidade e de desenvolvimento urbanos 
coordenadas para regiões metropolitanas e aglomerados urbanos? Como conduzir esse processo de 
harmonização de políticas urbanas e de mobilidade municipais em torno de interesses metropolitanos? 
O Estatuto das Metrópoles recém publicado supre a ausência de marcos legais mais adequados ou ainda 
faltam ações adicionais de alguns incentivos? Os consórcios públicos são alternativas de fato? O 
federalismo é um obstáculo? 

Moderador 
Roberto Gregório da Silva 
Júnior  

Presidente da URBS - Urbanização de 
Curitiba 

Debatedor Claudio de Senna Frederico 
Ex-Secretário de Transportes 
Metropolitanos e Ex-Presidente da ANTP 

Debatedor Fernanda Meirelles Ferreira 
Advogada e pesquisadora do Centro de 
Pesquisa Jurídica Aplicada (CPJA) da FGV 
Direito SP 



  
 

Debatedor Victor Carvalho Pinto 
Consultor Legislativo do Senado Federal 
nas áreas de Desenvolvimento Urbano e 
de Transportes 

Debatedor Jorge Guilherme Francisconi Presidente da Axis Consultoria Urbana 

Urano 3 - Impactos do fornecimento de energia elétrica aos sistemas metroferroviários 

Os sistemas metroferroviários são grandes consumidores de energia elétrica. Novos marcos regulatórios 
no setor e o custo da tarifa é uma das preocupações para o setor. Além do custo, incertezas sobre a 
garantia de fornecimento em face da crise hídrica.  

Moderador Humberto Kasper Diretor-Presidente da Trensurb 

Palestrante Conrado Grava de Souza  
Assistente da Diretoria de Operações do 
Metrô/SP 

Palestrante Joubert Forte Flores Filho 
Diretor de Engenharia, Gerenciamento e 
Desenvolvimento do MetroRio e 
Presidente da ANPTrilhos 

Palestrante Romeu Donizete Rufino Diretor-Geral da ANEEL 

Palestrante 
Emiliano Stanislau Affonso 
Neto 

Presidente da AEAMESP 

Terra - Mobilidade por bicicletas: ciclovias e mais além 

Os municípios brasileiros têm buscado incentivar e garantir a utilização de bicicletas. Além de ciclovias, 
ciclo faixas e bicicletários, as cidades passaram a desenvolver programas e leis específicas sobre o tema. 
No entanto, a carência de articulação institucional, capacitação técnica e recursos muitas vezes resulta 
na fragmentação ou descontinuidade das ações. Este painel busca apresentar experiências significativas 
no Brasil, além de discutir quais são e como devem ser articulados os diversos elementos que podem 
constituir uma política cicloviária integrada à mobilidade e ao desenvolvimento urbano dos municípios. 

Moderador Thiago Benicchio Gerente de Transportes Ativos - ITDP Brasil 

Debatedor 
Antonio Carlos Silva 
Gonçalves 

Diretor-Presidente da Companhia de 
Engenharia de Tráfego de Santos - 
CET/Santos 

Debatedor Eveline Prado Trevisan 
Coordenadora do Programa Cicloviário de 
Belo Horizonte (BHTrans) 

Debatedor Suzana Nogueira 
Chefe do Departamento Cicloviário da 
CET/SP 

Debatedor Antonio Miranda Assessor da Presidência do IPPUC 

10h00 

Urano 2 - Nova visão empresarial no sistema de ônibus da Região Metropolitana de São Paulo 



  
 

Uma geração envolvida no planejamento estratégico do setor, com visão do futuro da mobilidade 
urbana, e conscientes da dependência que a Região Metropolitana ainda terá do serviço prestado pelas 
suas empresas de transporte coletivo por ônibus nas próximas décadas, vem assumindo empresas 
fundadas por avós ou pais, operando uma rede com 59 empresas municipais e intermunicipais, 
operando 15 mil ônibus, 1.500 linhas, com a colaboração de 100 mil profissionais e que é responsável 
pelo transporte de 3 bilhões de pessoas. 

Moderador Leão Serva Jornalista da Folha de São Paulo 

Debatedor Francisco Christovam Presidente da SPUrbanuss 

Debatedor Gerson Orger Fonseca 
Presidente da Federação das Empresas de 
Transporte de Passageiros do Estado de 
São Paulo 

Debatedor Luiz Augusto Saraiva 
Presidente do Consórcio Metropolitano de 
Transportes - CMT 

Debatedor Marcio Saraiva 
Grupo NSO (Viação Urubupungá, Santa 
Brígida, Caieiras) 

10h30 

Urano 1 - Região metropolitana da Baixada Santista – A Organização Política Administrativa e a 
Mobilidade Regional 

A Região Metropolitana da Baixada Santista constituída por 09 (Nove) Municípios tem em conjunto com 
o Governo do Estado de São Paulo, o  Conselho de Desenvolvimento CONDESB e a sua Agência e Fundo 
de Desenvolvimento (AGEM-BS), constituindo-se em exemplo de Organização para questões da 
Mobilidade Urbana e na  determinação de Diretrizes e implantação de Políticas Públicas. 

Moderador Patrícia Pereira Veras 
Presidente da Companhia Metropolitana 
de Transportes Coletivos de Goiânia 

Palestrante Hélio Hamilton Vieira  
Diretor Executivo da AGEM-BS – Agência 
de Desenvolvimento da Baixada Santista 

Palestrante Paulo Carvalho Ferragi  
Conselheiro e Coordenador de Mobilidade 
do CONDESB – Conselho de 
Desenvolvimento da Baixada Santista 

11h00 

Urano 1 - O fretamento e sua inserção nos planos de mobilidade 

O transporte por fretamento, assunto até aqui pouco estudado é, a mais das vezes, tratado de forma 
equivocada por autoridades públicas. O fretamento é uma boa alternativa ao transporte individual - 
opera com regularidade, previsibilidade e conforto mais próximos do que é oferecido pelo uso de um 
automóvel. Além disto, reduz o gasto pessoal de quem antes usava transporte individual. 
Recentemente, o Sistema de Informações de Mobilidade da ANTP passou a contar com dados e 
informações relevantes sobre o sistema de fretamento.  

Moderador Roberto Sganzerla Especialista em Marketing em Transportes  



  
 

Debatedor Maria Aparecida Toledo 
Diretora de Planejamento da Toledo & 
Associados 

Debatedor Regina Rocha de Souza Pinto 
Diretora Executiva da FRESP - Federação 
das Empresas de Transporte por 
Fretamento do Estado de São Paulo 

Palestrante Eduardo Vasconcellos Consultor e Assessor Técnico da ANTP 

Urano 3 - Referenciais Tarifários 

A ANTP, em parceria com a NTU, a Frente Nacional de Prefeitos e o Fórum Nacional de Secretários e 
Dirigentes de Transporte e Trânsito desenvolveram estudo consolidado em  um documento para ser 
referencia nacional de custos operacionais e de contratação de serviços de ônibus urbanos que será 
apresentado e objeto de discussão no Congresso  

Moderador Gilberto Perre Frente Nacional de Prefeitos 

Palestrante Otávio Vieira da Cunha Filho  
Presidente da Associação Nacional das 
Empresas de Transportes Urbanos - NTU 

Palestrante Olivia Aroucha Coordenadora do Grupo Técnico da ANTP 

Palestrante Renato Gianolla 
Presidente do Fórum Nacional de 
Secretários e Dirigentes de Transporte e 
Trânsito 

Terra - Segurança Viária: A intersetorialidade como método 

No campo das politicas púbicas, a integração entre diversos setores dos governos e da sociedade civil 
costuma ser lembrada como condição à eficácia das intervenções. No âmbito da segurança no trânsito, à 
medida em que tema busca superar um paradigma meramente preventista, aproximando-se da ideia de 
mobilidade segura e sustentável, o diálogo entre diferentes áreas afetas à questão ganha força. 
Contudo, apesar de sua importância aclamada, é consenso que a retórica intersetorial ganhou mais 
visibilidade do que sua prática efetiva 

Moderador Rosana Soares Néspoli 
Mestre em Tecnologia da Informação e 
Comunicação e Gerente da Escola Pública 
de Trânsito do DETRAN de São Paulo 

Palestrante Eugenia Maria S. Rodrigues 
Regional Advisor on Road Safety - 
Organização Pan-americana de Saúde - 
OMS 

Palestrante Marco Akerman 
Departamento de Prática de Saúde Pública 
da Faculdade de Saúde Pública da USP 

Palestrante Marta Silva 
Coordenadora Geral de Doenças e Agravos 
Não Transmissíveis e Promoção da Saúde – 
CGDANT do Ministério da Saúde 

Júpiter - Oficina: Definindo a capacidade dos sistemas por ônibus 



  
 

Compreender e aplicar os procedimentos de dimensionamento de linhas de ônibus quanto a: 
quantidade de viagens, horários, intervalos e frota necessária, de modo a compatibilizar a oferta às 
necessidade quantitativas da demanda, de acordo com níveis de serviço de ocupação preestabelecidos 
por período típico. 

Tutor Helcio Raymundo 
Professor Titular da Universidade Paulista 
de Técnica e Economia de Transportes 

14h00 

Urano 1 - Os impactos das novas tecnologias nas organizações e na sociedade 

Sistemas Inteligentes de Transporte devem considerar o emprego da tecnologia em todas as etapas das 
atividades do setor (planejamento, concepção, implantação, gestão, operação e manutenção) e nas suas 
relações com a sociedade, cada vez mais empoderada para agir visando a solução dos seus problemas 
ou criando alternativas, no vácuo da falta de soluções de caráter coletivo 

Moderador Claudio Marte Doutor Poli/USP 

Palestrante André Soares Dantas Diretor Técnico da NTU 

Palestrante Arnaldo Luis S. Pereira 
Consultor; Ex-Diretor de Planejamento do 
Metrô/SP 

Palestrante Julian Monteiro Diretor da SCIPOPULIS  

Palestrante Pedro Somma Diretor de Operações da 99Taxis 

Terra - O papel das microrrevoluções urbanas na transformação da cidade 

O termo “microrrevoluções urbanas” designa uma nova - e simples - maneira de melhorar a cidade. Por 
meio de projetos viáveis, replicáveis e de baixo custo. Uma de suas características está em despertar nas 
pessoas um senso de pertencimento ao local onde atuam e habitam.  Partem do princípio basilar de que 
é muito mais fácil cada pessoa cuidar um pouco da cidade do que uma organização que centralize todo 
o poder de interferência e gestão. 

Moderador Irene Quintáns 
Arquiteta Urbanista - Vicepresidenta da 
IPA Brasil -Associação Brasileira pelo 
Direito de Brincar 

Debatedor Gabriela Callejas  Cidade Ativa 

Debatedor João Paulo Amaral Bike Anjo 

Debatedor Renata Rabelo Desenhe sua Faixa 

Debatedor Sílvia Stuchi Cruz  
Corrida Amiga; e Secretária Executiva da 
Comissão Técnica Mobilidade a Pé e 
Mobilidade da ANTP  



  
 

Urano 3 - Acessibilidade, economia, segurança e benefícios ao meio ambiente: resultados 
significativos obtidos através de tecnologias de driveline já disponíveis em nosso mercado 

Redução na emissão de poluentes, menor número de acidentes e mais econômico custo operacional, 
ligado a acessibilidade de todos os usuários, são benefícios já existentes e utilizados em nosso mercado, 
extraídos do uso de altas tecnologias de transmissão automática e eixos especiais para veículos piso 
baixo. Nesta sessão apresentaremos algumas das soluções já aplicadas e casos reais de uso no campo, 
os quais levam benefícios para todos direta e indiretamente envolvidos, seja ele operador, usuário, 
motorista ou a população em geral 

Expositor Luis Miguel Massi Gerente de Contas da ZF 

Expositor Alexandre Rulf Marreco  
Gerente de Vendas e Desenvolvimento de 
Negócios da ZF 

Júpiter - Oficina: Mobilidade a Pé – conceituação, infraestrutura e cases 

Conceito de rede de circulação de pedestres, elementos que constituem a infraestrutura da caminhada 
serão tratados nesta Oficina. Também o participantes terá oportunidade de conhecer o processo de 
reformulação das calçadas de São José dos Campos que, em apenas dois anos, com recursos dos 
próprios munícipes, a cidade reconstruiu 380 mil metros quadrados de calçadas. 

Tutor Rony Willian Pereira  
Coordenador do Programa Calçada Segura 
de São José dos Campos - SP 

Tutora 
Maria Ermelina Brosch 
Malatesta 

Presidente da Comissão Técnica de 
Mobilidade a Pé e Acessibilidade da ANTP 

16h00 

Urano 1 - Gestão operacional metroferroviária em mega eventos 

As cidades do Rio de Janeiro e São Paulo têm sido palco de mega eventos nos quais os sistemas 
metroferrovíários foram peça chave para a movimentação de demandas altamente concentradas, em 
especial de usuários não inteiramente habituados com a cidade e com os sistemas de transporte. A Copa 
de 2014 foi uma experiência importante de organização, o que se repetirá na Olimpíada. A cidade de 
São Paulo receberá  partidas de futebol. Rio e São Paulo irão contar como estão se preparando para este 
novo mega evento e como levar esta experiência para o dia-a-dia da operação 

Moderador Plinio Assmann 
Ex- Presidente do Metrô/SP, Ex-Secretário 
Estadual de Transportes/SP e Fundador da 
ANTP 

Palestrante Joubert Forte Flores Filho 
 Diretor de Engenharia, Gerenciamento e 
Desenvolvimento do MetroRio e 
Presidente da ANPTrilhos 

Palestrante Luiz Antonio Pinheiro 

Delegado de Polícia e Coordenador do 
Centro Integrado de Comando e Controle 
da Secretaria de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo 

Palestrante Peter Alouche 
Consultor e Diretor Técnico da Revista dos 
Transportes Públicos da ANTP 



  
 

Palestrante Wilmar Fratini  Gerente de Operações do Metrô/SP 

Urano 3 - A qualidade da gestão construindo um novo paradigma de qualidade de serviços 

Como os programas de melhoria da gestão das organizações do setor causam impactos sobre a 
qualidade dos serviços aos usuários finais. 

Moderador 
João Batista de M. Ribeiro 
Neto 

Presidente da Comissão de Qualidade e 
Produtividade da ANTP 

Palestrante Daniel Marx Couto Diretor de Transporte Público da BHTRANS 

Palestrante Lélis Marcos Teixeira Presidente da Fetranspor 

Palestrante Marcelo Saccol Gerente Geral da Medianeira Dourados 

Terra - Simuladores podem melhorar a formação de condutores? 

O modelo tradicional de ensino prático de direção veicular, o aluno dirige em condições seguras, a baixa 
velocidade, em ruas calmas e em condições climáticas favoráveis. O exame também é feito nestas 
condições. Uma vez habilitado, o condutor inexperiente começa enfrentar situações nunca 
presenciadas, em condições muito inseguras. O uso de simuladores na formação do condutor pode 
contribuir para formação de comportamentos mais seguros no trânsito? 

Palestrante 
Christina Maria de Marchiori 
Borges 

Coordenadora da Pesquisa da ANTP sobre 
comportamento do condutor com uso de 
simulado 

Palestrante Edson Cunha 
Representante dos Centros de Formação 
de Condutores (CFC) 

Palestrante Aparecida Pereira Pires Pedagoga 

Palestrante Sheila Borges Diretora de Produtos da Prosimulador 

Júpiter - Oficina: Como calcular tarifa de ônibus 

A partir da “planilha tarifária”, esse conjunto de “segredos” que envolvem e interferem no resultado 
final do valor da tarifa, mas que não estão na superfície dos debates. Entre eles podemos listar: a 
organização de mercado das empresas operadoras; a qualidade dos contratos de concessão; a qualidade 
do planejamento operacional dos serviços no atendimento ao binômio qualidade-produtividade; e, a 
eficácia da fiscalização dos serviços 

Tutor Antonio Carlos de Moraes 
Presidente de Comissão Técnica de 
Economia da ANTP 

Dia 25 de junho 

9h00 



  
 

Urano 1 - Como financiar a mobilidade desejada 

De onde podem vir os recursos para a melhoria do transporte público e também para arcar com o 
custeio dos serviços prestados? Recursos da tarifa já não cobrem sequer os custos operacionais em 
várias cidades brasileiras, em razão do aumento das gratuidades, da redução de passageiros no sistema 
ou mesmo da contenção da tarifa, levando a subsídios cada vez maiores de orçamentos públicos. Afinal, 
quem deve pagar a conta do investimento e do custeio? Fontes como a CIDE, o Vale Transporte, pedágio 
urbano, desonerações, e outras possibilidades serão tratadas nesta sessão. 

Moderador Antonio Carlos de Moraes 
Presidente de Comissão Técnica de 
Economia da ANTP 

Debatedor Carlos Henrique de Carvalho 
Pesquisador do IPEA - Instituo de Pesquisa 
Econômica Aplicada  

Debatedor 
Carlos Henrique Reis 
Malburg 

Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social - BNDES 

Debatedor Rômulo Orrico 
Professor do Coppe – Instituto Alberto Luiz 
Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de 
Engenharia 

Urano 2 - Gestão de Pessoas e avanços tecnológicos: diferenciais de sucesso em transporte urbano 

Nesta sessão técnica serão apresentados os diferenciais da empresa em relação a Gestão de Pessoas e 
as tecnologias oferecidas aos clientes. Será exposto metodologias para contratação de colaboradores, 
testes aplicados em seleção, treinamentos oferecidos e desenvolvimento de colaboradores, além de 
programas de incentivo e valorização. A inovação tecnológica também é um diferencial na prestação de 
serviço para os clientes. A cada ano a empresa investe em novas tecnologias, com ampliação da 
bilhetagem eletrônica, compra antecipada de passagem e sistemas online para consulta das linhas.  

Palestrante Sabrina Oliveira 
Coordenadora de RH da Viação 
Piracicabana 

Palestrante Orlando Foutora Gerente de TI 

Urano 3 - Movilidad sustentable en ciudades para la vida: En Camino a la II Cumbre MUSAL 

Nos encontramos camino a la II Cumbre MUSAL, donde las principales ciudades de Latinoamérica se 
reúnen a discutir y acordar políticas conjuntas para resolver los problemas comunes de la movilidad y la 
sustentabilidad. En este sentido, en el Congreso ANTP buscamos presentar indicadores y metodologías 
de trabajo que dan soporte a la cooperación entre ciudades y al seguimiento de los avances en la mejora 
de la cobertura, la integración modal y la calidad del transporte público y no motorizado. De manera 
particular, abordaremos el avance del Proyecto de Calidad de SIBRT, en su componente "Encuestas de 
Satisfacción de Usuarios", y presentaremos la metodología, algunos resultados preliminares y los 
principales desafíos del instrumento así como de política urbana y transporte público. 

Expositor Luis Gutierrez 
Secretario General de la Asociación 
Latinoamericana de Sistemas Integrados y 
BRT –SIBRT  

Debatedor Ciro Biderman 
Chefe de Gabinete da São Paulo 
Transportes - SPTranas 

Debatedor Jesús Padilla Z.,  Presidente AMTM (Ciudad de México) 

Debatedor 
João Batista de M. Ribeiro 
Neto 

Presidente da Comissão de Qualiade e 
Produtividade da ANTP 



  
 

Júpiter - Oficina: Ações integradas para a inclusão da bicicleta nas políticas de mobilidade 

A oficina pretende abordar a inserção da bicicleta de maneira articulada com o conjunto de políticas de 
mobilidade e desenvolvimento urbano das cidades brasileiras. Quais elementos e princípios devem 
orientar os projetos cicloviários? Como estabelecer uma estratégia de implementação da política 
cicloviária? Como ampliar o alcance das iniciativas em curso no município? Quais as práticas bem 
sucedidas em outras cidades do mundo podem inspirar os municípios brasileiros? 

Tutor Thiago Benicchio Gerente de Transportes Ativos - ITDP Brasil 

Tutora Danielle Hoppe 
Gerente de Projetos, Transportes Ativos e 
Gerenciamento de Demanda do ITDP 

10h30 

Urano 1 - Simulador dos impactos da aplicação de mudanças no sistema da mobilidade 

A ANTP, em parceria com a WWF, desenvolveu um sistema de simulação para uso público pela Internet 
que estima os impactos sociais e ambientais de mudanças no sistema de mobilidade 

Expositor 
Eduardo de Alcântara 
Vasconcellos 

Consultor e Assessor Técnico da ANTP 

Expositor André Nahur 
Coordenador do Programa de Mudanças 
Climáticas e Energia do WWF 

Urano 3: Uso de Big Data no Planejamento de Mobilidade 

Experiências iniciais da utilização de Big Data originário da rede de telefonia móvel no Brasil para 
estudos de mobilidade. Esta fonte de informação permite a obtenção de informações amplas e 
consistentes para estudos de transporte de pessoas, com informações mais precisas e confiáveis, a 
redução do tempo de pesquisa e outras vantagens sobre a pesquisa de campo tradicional 

Expositor Gabriel Feriancic  SISTRAN 

Expositor  David O’Keefe  Telefonica - VIVO 

11h00 
Urano 1 - Sistema Nacional de Trânsito: o que precisa melhorar no relacionamento entre as 
entidades? 

O Sistema Nacional de Trânsito é composto pelos órgãos e entidades de trânsito com atribuições 
normativas, executivas, de aconselhamento e de julgamento. O relacionamento entre todas seus 
componentes é fundamental para a consecução dos objetivos e atribuições de cada um deles.  

Moderador Alexandre Pelegi 
Assessor de Comunicação da ANTP e 
Editor da Revista dos Transportes Públicos 

Debatedor Alberto Angerami 
Diretor Geral do Departamento Nacional 
de Trânsito - DENATRAN e Presidente do 
CONTRAN 

Debatedor Daniel Annenberg 
Diretor Presidente do Departamento 
Estadual de Trânsito de São Paulo - 



  
 

DETRAN/SP 

Debatedor Marcos Elias Traad da Silva   
Presidente da Associação Nacional de 
DETRANs - AND e Diretor do DETRAN/PR 

Debatedor Renato Gianolla 
Presidente do Fórum Nacional de 
Secretários e Dirigentes de Transporte e 
Trânsito 

Urano 2 - Marketing em tempo de crise: a história do triângulo amoroso e sua evolução para um 
quadrilátero fantástico 

Como o marketing pode contribuir para a construção de novas bases de relacionamento do setor com os 
seus clientes diretos e com a sociedade em geral. Para isto, destacará a importância da promoção dos 
conceitos e valores associados a mobilidade urbana para um desenvolvimento urbano sustentável, que 
priorize o transporte público e o respeito a vida. 

Moderador Sergio Carvalho Jr. Diretor de MKT - CPTM 

Palestrante Bárbara Renault  
Coordenadora de Comunicação e 
Marketing da NTU 

Palestrante Lula Vieira  Publicitário, Diretor do Grupo Mesa 

Palestrante Paulo Fraga Diretor de MKT da Fetranspor 

Palestrante Rodrigo Magalhães Publicitário, Diretor da Debrito /MG 

Urano 3 - Nova Concepção da Rede de Transporte por Ônibus na Cidade de São Paulo 

A nova rede de transporte coletivo por ônibus proposta para a cidade de São Paulo e sua estreita 
conexão com o Plano Diretor Estratégico e o Plano de Mobilidade. Pela primeira vez, é concebida uma 
verdadeira rede de transporte noturno, com linhas integradas e a aplicação prática de um novo conceito 
de controle da gestão operacional pelo poder concedente. 

Moderador Claudio de Senna Frederico 
Ex-Secretário de Transportes 
Metropolitanos e Ex-Presidente da ANTP 

Debatedor Adauto Farias 
Diretor de Gestão Econômico-Financeira 
da São Paulo Transportes - SPTRANS 

Debatedor Ana Odila de Paiva Souza 
Diretora de Planejamento da São Paulo 
Transportes - SPTRANS 

Debatedor Arnaldo Luis S. Pereira 
Consultor; Ex-Diretor de Planejamento do 
Metrô/SP 

Terra - Mobilidade a Pé 

Os debates são mais intensos quando o assunto é transporte público, congestionamento, tarifas e 
condições do trânsito. Mas, mobilidade urbana se faz essencialmente com o andar a pé, onde a calçada 
e as travessias de rua são fundamentais. Que experiências importantes estão ocorrendo no Brasil para 
melhoria de nossas calçadas? Ainda, como os planos de mobilidade urbana vêm tratando o tema da 
acessibilidade, não só nas calçadas, travessias, mas também nos sistemas de transporte coletivo. Todos 
estes aspectos serão abordados no nosso Congresso. 



  
 

Moderador Tuca Munhoz 
Secretário municipal adjunto da Secretaria 
da Pessoa com Deficiência e Mobilidade 
Reduzida de São Paulo 

Debatedor  Letícia Sabino 
Idealizadora do Sampapé e Secretária 
Executiva da Comissão de Mobilidade a Pé 
e Acessibilidade da ANTP 

Debatedor 
Francisco Ulisses Santos 
Rocha 

Diretor Geral de Mobilidade e 
Acessibilidade da Secretaria Municipal de 
Mobilidade de Salvador 

Debatedor Rony Willian Pereira 
Coordenador do Programa Calçada Segura 
de São José dos Campos 

14h00 

Urano 1 - Novas tecnologias no sistema metroferroviário 

A expansão da rede metroferroviária já conta com novas tecnologias em fase de implantação ou 
operação. São o monotrilho e os VLTs. O monotrilho de São Paulo já está fase de operação assistida e os 
VLTs da baixada santista e do Rio de Janeiro estão em fase de implantação.  

Moderador Vicente Abate 
Presidente da Associação Brasileira da 
Indústria Ferroviária - ABIFER 

Palestrante Augusto Schen Diretor de Operações do VLT Rio  

Palestrante David Turbuk  
Gerente de Concepção de Sistemas do 
Metrô/SP 

Palestrante 
Joaquim Lopes da Silva 
Junior 

Presidente da Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos -EMTU 

Palestrante Luiz Carlos Matias 
Engenheiro de Produto da Schneider 
Eletric 

Urano 2 - Chegou a hora do transporte público elétrico no Brasil 

Serão apresentados os recentes avanços tecnológicos associadas aos veículos elétricos usados no 
transporte público pelo mundo por ônibus e nos sistemas de táxi. Serão apresentados diversos 
resultados de testes e projetos pilotos pela América Latina, bem como exemplos de largas operações de 
ônibus elétricos pelo mundo. Serão debatidas as oportunidades e os desafios do setor no contexto 
Brasileiro e Latino Americano. 

Moderador Olimpio Álvares 
Diretor de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade da SOBRATT 

  Adalberto Maluf Diretor de Marketing da BYD Brasil. 

  Ieda Maria Oliveira 
Gerente Geral da Eletra – Tecnologia de 
Transporte de Tração Elétrica 

Urano 3 - Portos urbanos integrados à cidade - Mobilidade Urbana 



  
 

Pelo Porto de Santos passam 25%  de toda a carga brasileira de importação e exportação. O movimento 
natural do porto, afeta a vida da cidade de Santos, assim como de São Vicente e de Guarujá, e de toda a 
Baixada Santista. Assim como ocorre em Santos, este fenômeno se repete em outras cidades brasileiras 
que abrigam portos. No 20º Congresso haverá uma grande oportunidade para se discutir a logística de 
carga e a mobilidade urbana nas cidades/regiões portuárias. 

Moderador José Eduardo Lopes 
Secretário de Assuntos Portuários e 
Marítimos de Santos 

Debatedor Kleber Menezes 
Presidente da Associação dos Terminais 
Privados do Rio Tapajós (Atap)  

Debatedor 
Luis Cláudio Santana 
Montenegro 

Diretor de Planejamento - CODESP - 
Companhia Docas do Estado de São Paulo 

Debatedor Antonio Ayres dos Santos Jr. Superintende do Porto de Itajaí - SC 

Terra - Democratizar o uso das vias públicas: Utopia ou realidade possível com a Lei da Mobilidade 
Urbana 

Reconquistar o espaço da via pública para o transporte público, as bicicletas e pedestres está entre os 
desafios da Lei de Mobilidade Urbana (lei 12.587/12). A via pública foi apropriada pelos automóveis em 
mais de 80% para circular e estacionar, enquanto que a lei determina que a eles deva ser reservado no 
máximo 30%. Decretar o fim de estacionamentos nas vias públicas centrais e corredores de ônibus para 
implantação de faixas exclusivas, aumento de calçadas e ciclo faixas é um dos focos do debate. 

Moderador Nazareno Affonso 
Coordenador Nacional do MDT e do 
Escritório da ANTP de Brasília 

Debatedor 
Bartiria Perpétua Lima da 
Costa  

Presidente da CONAM- Confederação 
Nacional das Associações de Moradores 

Debatedor Cristina Baddini Diretora Presidente da CETMac- 

Debatedor José Leandro Fernandes  
Coordenador do Projeto de Mobilidade do 
IPDU/FORD/MDT 

Debatedor Luiza Gomide 
Diretora do Departamento de Mobilidade 
da SEMOB do MCidades 

Debatedor Otávio Vieira da Cunha Filho  
Presidente da Associação Nacional das 
Empresas de Transportes Urbanos - NTU 

Júpiter - Oficina: Marketing no transporte público  

Esta oficina abordará os conceitos do Marketing 3.0 e a Era do Valores, mostrando que nunca houve um 
tempo tão propício para a promoção do transporte coletivo como agora. Nesta oficina também será 
apresentado como montar um Planejamento Estratégico de Comunicação e Marketing para setor de 
Transportes Coletivo, bem como, elaborar uma estratégia de presença com relevância nas Mídias 
Sociais. 

Tutor Roberto Sganzerla Especialista em Marketing em Transportes 

 


