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Estudo da EY aponta perdas acumuladas de R$ 1,3 bilhão nos 

contratos de concessão do transporte coletivo de Curitiba 

 Os três consórcios vencedores da licitação do transporte coletivo de 

Curitiba acumulam perdas financeiras de R$ 1,3 bilhão desde o início do 

contrato, em 2010, até janeiro de 2017, de acordo com estudo técnico feito 

pela EY (Ernst & Young), especialista nesse tipo de análise, com trabalhos 

nos mesmos moldes já realizados em São Paulo e Belo Horizonte. 

 Durante quase um ano, a empresa analisou os parâmetros previstos 

em contrato e comparou com o resultado atual da concessão. O resultado 

apontou uma perda de R$ 394,6 milhões para o consórcio Pontual, R$ 

402,1 milhões para o Transbus e R$ 524,1 milhões para o Pioneiro. O saldo 

devedor dos investimentos das empresas, que deveria estar em R$ 545 

milhões em janeiro de 2017, foi acrescido de R$ 755 milhões, chegando a 

R$ 1,3 bilhão. 

 “Os consórcios sempre disseram que havia um desequilíbrio 

econômico-financeiro no sistema de transporte. Agora isso está provado 

pela análise técnica de uma empresa independente como a Ernst & Young”, 

disse o diretor executivo das Empresas de Ônibus de Curitiba e Região 

Metropolitana, Luiz Alberto Lenz César. “E se continuar assim, a 

operação do sistema de transporte pode acabar inviabilizada”, completou. 

 Lenz César afirmou que as perdas são decorrentes principalmente da 

queda da demanda e da não repactuação dessa diminuição de passageiros 

na tarifa técnica, pois a Urbanização de Curitiba (Urbs) sempre fez uma 

previsão média de usuários muito acima do que se verifica na realidade. 

“Se você prevê um determinado número de usuários para operar e ele 

não acontece, falta dinheiro para cobrir os custos do sistema”, explicou. 

“Se isso não for repactuado, as empresas ficam com o prejuízo. Mas há um 

limite para que as empresas consigam absorver esse deficit.” 



 Os consórcios apontam caminhos para que o sistema supere a crise 

em que se encontra, não apenas com o aumento da tarifa. São eles: políticas 

de prioridade do transporte coletivo sobre o transporte individual, criação 

de fontes alternativas de receita para custear os benefícios tarifários, 

modernização do sistema de bilhetagem eletrônica, disponibilização em 

tempo real de informações aos passageiros, aumento da segurança no 

transporte coletivo, acompanhamento permanente dos custos e receitas 

pelos órgãos públicos de controle e sociedade civil, entre outros. 

 “Precisamos atrair os passageiros de volta para o ônibus. As 

empresas de ônibus que estão passando hoje por essa crise são as mesmas 

que criaram um sistema de transporte referência para o mundo. Precisamos 

nos reinventar novamente. Para isso, contamos com o poder público e todos 

os curitibanos. O problema é de todos. A solução também”, finalizou Lenz 

César. 

 

 

  

  


