
FRETAMENTO
ESSENCIAL PARA TODOS



O QUE É O FRETAMENTO?
É o transporte coletivo de natureza privada, destinado a condução de 
um grupo definido de pessoas, com exclusividade, maior conforto e 
pontualidade. O serviço surgiu no final dos nos 50, no ABC paulista 
influenciado pela industrialização e a necessidade de os 
trabalhadores chegarem às indústrias de forma segura para cumpri-
mento dos turnos de trabalho. No Paraná, o fretamento está presente 
desde os anos 90 e nos dias atuais serve aos curitibanos como 
serviço de transporte autorizado pelo poder público, assemelhan-
do-se ao transporte público em muitos pontos. O serviço está dividi-
do em duas modalidades:

FRETAMENTO EVENTUAL

Consiste no transporte de pas-
sageiros prestado a um cliente 
ou grupo com finalidades 
específicas.

Exemplo: excursões e viagens 
de turismo, passeios culturais 
entre outros.

FRETAMENTO CONTÍNUO

Consiste no transporte de pas-
sageiros por pessoa jurídica, com 
determinado número de viagens e 
usuários definidos. 

Exemplo: transporte para indústri-
as, shoppings, escolas, universi-
dades, entre outros.



QUAIS OS BENEFÍCIOS?

1 ônibus em serviço de 
fretamento pode equivaler 

a menos 20 carros nas 
ruas

Complementa os transportes 
coletivos nos horários de 

pico

O fretamento auxilia significativamente na mobilidade e qualidade 
de vida da população, pois complementa o transporte urbano e 
contribui com o meio ambiente.

Só em Curitiba são mais de 64 
mil pessoas atendidas por 

esse serviço

Meio de transporte alternati-
vo, como a caminhada ou a 

bicicleta

Pontualidade e conforto 
aos usuários



MAIS VANTAGENS

Redução da emissão 
de poluentes

Menor consumo 
de energia

Serviço acessível e 
benéfico à sociedade

Redução do uso 
do espaço viário

Redução da incidência 
de acidentes

Redução do uso 
de estacionamentos



ÓRGÃOS COMPETENTES
Qualquer modalidade de fretamento pode ser feita no âmbito 
Municipal, Intermunicipal, Metropolitano, Interestadual e Interna-
cional. A autorização, regulamentação e fiscalização do freta-
mento depende do poder concedente, a saber:

ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres
Responsável pela autorização de viagens inter-
estaduais e internacionais;

URBS - Urbanização de Curitiba
Responsável pelo transporte fretado municipal;

DER/PR - Departamento de Estradas de Rodagem
Responsável pela autorização de viagens intermu-
nicipais (Paraná);

O sistema de transporte de pessoas por fretamento merece a 
integração populacional e econômica com as cidades da região 
metropolitana por meio de uma legislação moderna e desburo-
cratizada com segurança jurídica para empresas, ao ente públi-
co fiscalizador, aos contratantes e usuários do sistema de trans-
porte.



É uma solução inteligente que se encontra com as discussões 
do nosso século acerca da necessidade de buscarmos alter-
nativas para um mundo mais consciente, mais sustentável e mais 
coletivo.
 
Um meio de transporte que precisa estar alinhado ao setor pú-
blico e ser visto como uma alternativa para desafogar o trans-
porte público, diminuir os carros nas ruas e ser uma opção que 
se soma à busca de uma mobilidade segura e para todos.”

Marcos Vieira
Vereador de Curitiba

“Temos no fretamento um sistema 
colaborativo. Quando uma em-
presa freta ônibus para o transla-
do de seus funcionários, está 
retirando das ruas dezenas de 
carros e dando o conforto e faci-
lidade de acesso ao trabalho a 
seus colaboradores. 




