
BOAS PRÁTICAS PARA
A GESTÃO DOS ÔNIBUS
NA VISÃO DO USUÁRIO

A Política Nacional de Mobilidade Urbana, de 2012, determina que os serviços de 
transporte públicos coletivos das cidades sejam operados pelos municípios ou 
contratados por licitação. Com a intenção de defender o direito dos usuários de 
transporte enquanto consumidor e contribuir para o desenvolvimento da mobilidade no 
Brasil, o Idec vem estudando o serviço de ônibus nas cidades do país. Essa experiência 
identificou dificuldades dos governos em lidar com o tema, principalmente com 
transparência, participação social e, quando for o caso, licitações. Para auxiliar nesse 
sentido, o Instituto apresenta alguns itens cruciais de boas práticas.

Conheça mais projetos do Idec:
idec.org.br/onibusnalinha
idec.org.br/guia-do-usuario-transporte-publico

MUDANÇAS NAS LINHAS
Participação: os usuários têm conhecimento sobre o sistema de ônibus. É essencial 
que eles participem das discussões sobre mudanças de linhas.
Comunicação: a prefeitura deve divulgar mapas e informações sobre as mudanças e 
realizar oficinas e audiências públicas para debatê-las.
Aumento da rede: é importante aumentar a cobertura na cidade para 
atrair usuários. 

TARIFA E CUSTO DO TRANSPORTE
É importante buscar formas de amenizar o custo do serviço pago pelo usuário, com 
receitas acessórias e subsídios, conforme o Artigo 9º da PNMU. Fundos federais, 
estaduais ou municipais podem ser criados para isso.
Aumento da tarifa: não ser recorrente ou deve estar previsto no contrato, pois ela é 
decorrente de outras fontes de recursos públicos.

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO POR GPS
É o indicado, pois garante mais objetividade, independência e impessoalidade para a 
fiscalização pela prefeitura. Também fornece uma grande quantidade de dados aos 
usuários do serviço.

DIREITOS DOS USUÁRIOS
Atendimento: o serviço de atendimento ao usuário deve ser aperfeiçoado e seguir 
as boas práticas do Decreto Federal 6.523/2008.
Informação: a prefeitura deve fornecer todas as informações úteis aos usuários, 
como as linhas, itinerários, frequência, entre outros. O contrato de licitação pode 
exigir que as empresas enviem esses dados em formato GTFS, permitindo rápida 
publicação e utilização em aplicativos.
Comissão de fiscalização do serviço: participar desse colegiado é um direito do 
cidadão, conforme previsto no Artigo 30º da Lei de Concessões.



CONSULTA PÚBLICA (em caso de licitação)

CONTRATOS DAS EMPRESAS (em caso de licitação)

Prazo e locais: Como o assunto é complexo, a consulta deve ser de 90 dias e 
contar com audiências públicas nas regiões da cidade, além de outras específicas 
para os temas necessários;

Prazo do contrato: deve ser justificado pelo modelo econômico financeiro 
elaborado, para evitar prazos extensos que prejudiquem a qualidade do serviço.
Fiscalização eletrônica das empresas: deve estar assegurada no contrato para 
garantir o cumprimento das metas de qualidade. 
Extinção e prorrogação do contrato: os critérios devem estar detalhados para 
garantir o controle do poder concedente.

E-mail de contato:
mobilidade@idec.org.br

Idec - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
www.idec.org.br

A consulta é fundamental. Além de ser um direito, traz conteúdos valiosos 
da vivência cotidiana dos usuários de transporte.

Comunicação: Deve ser feita em meio impresso, eletrônico e audiovisual, com 
linguagem bastante simples para que todos possam entender a proposta e opinar. 

CONCORRÊNCIA (em caso de licitação)

Competitividade: é importante que o maior número de empresas concorra na 
licitação. Isso traz propostas mais vantajosas ao interesse público, garantindo 
maior qualidade no serviço e custos menores.

Empresas estrangeiras: permitir a participação de empresas de outros países 
aumenta a competitividade e atrai novos investimentos 
e tecnologias.
Divisão dos lotes: deve-se criar mecanismos para impedir que uma empresa tenha 
domínio excessivo do serviço na cidade.
Prazo de início da operação: deve ser razoável para todos os concorrentes se 
estabelecerem e começarem a operar na cidade.
Conflito de interesses: deve-se limitar a participação de empresas que atuam em 
outras etapas da cadeia econômica de transporte coletivo.

Formato de contratação: em caso de consórcio, recomenda-se o de Sociedade 
de Propósito Específico, pois garante maior facilidade de controle financeiro das 
empresas.

Garagens: exigir que, para concorrer, a empresa seja dona de garagem impede a 
participação de novos competidores. É possível estatizar, conceder somente os 
terrenos, entre outras soluções que separam a posse do imóvel da permissão de 
utilização.


