
 
● Posicionamento sobre a falta de renovação de frota 

 
Os contratos de concessão do transporte coletivo de Curitiba estabelecem que a            
idade média da frota tem de ser de cinco anos e a vida útil dos veículos não                 
pode passar de dez anos.  
 
No entanto, uma série de desmandos nas gestões anteriores da Urbanização de            
Curitiba (Urbs), como reajustes dos itens que compõem a planilha de custo            
abaixo do que está estabelecido em contrato, e uma projeção de passageiros            
feita pelo órgão gestor que nunca se concretiza causaram um desequilíbrio           
econômico e deixaram as empresas sem fôlego financeiro para realizar a           
renovação da frota. 
 
Por isso, em 2013, as operadoras ingressaram na Justiça e obtiveram uma            
liminar que desde então as desobriga de cumprir esse item do contrato. 
 
Esse desequilíbrio já está comprovado em estudo da EY (Ernst & Young).            
Segundo a análise da consultoria, o saldo devedor dos investimentos das           
operadoras, que deveria estar em R$ 545 milhões, foi acrescido de mais R$ 755              
milhões, chegando a R$ 1,3 bilhão no período entre o início da operação             
(novembro de 2010) e janeiro de 2017. Mais informações podem ser acessadas            
aqui. 
 
A previsão de passageiros feita pela Urbs não se confirma desde o início do              
contrato. Este ano, isso novamente ocorre, como pode ser observado no gráfico            
abaixo: 
 

http://empresasdeonibus.com.br/imprensa/ey-empresas-de-onibus-tem-perdas-acumuladas-de-r-13-bilhao/


 
 

Em 2017, com uma nova gestão à frente da Prefeitura de Curitiba e da Urbs, as                
conversas para a renovação de frota foram retomadas e estão avançando. No            
entanto, como a renovação terá como contrapartida um impacto na tarifa           
técnica, os detalhes têm de ser estudados a fundo para que não volte a ocorrer               
um desequilíbrio econômico-financeiro no futuro, e isso acaba levando um certo           
tempo. 
 
Menos conforto, maior custo 
 
As empresas de ônibus não veem nenhuma vantagem no envelhecimento da           
frota. Primeiro, porque os ônibus não têm a eficiência presente nos modelos            
mais novos, seja no conforto a bordo ao passageiro, seja na questão de consumo              



de combustível. Além disso, os veículos têm de passar por manutenção com            
uma frequência maior, e isso significa perda de receita às operadoras.  
“É do interesse das empresas realizar a renovação da frota, tanto para dar mais              
conforto aos passageiros quanto para reduzir os custos das garagens”, explica o            
diretor executivo das Empresas de Ônibus de Curitiba e Região          
Metropolitana, Luiz Alberto Lenz César. “Infelizmente, com a tarifa técnica          
atual, não há condições de fazer esse tipo de investimento.” 
 
Lenz César lembra ainda que, se os ônibus dentro da vida útil passam por              
vistoria da Urbs duas vezes ao ano, aqueles fora da vida útil passam por vistoria               
quatro vezes ao ano, a fim de receber o selo que os deixa aptos a rodar. Além                 
disso, a maioria dos veículos com a vida útil vencida compõe a frota reserva.              
“Dos mais de 400 ônibus com vida útil vencida, cerca de 150 cumprem tabela              
regular”, argumenta Lenz César. 


