Transporte
Público Urbano:
como atender as
demandas sociais?

Transporte
Público Urbano:
como atender as
demandas sociais?

Mensagem do
presidente

H

á muitos anos, os empresários do

Nesses 20 anos, três principais bandei-

setor de transporte público urba-

ras foram içadas pela NTU: a prioridade

no por ônibus tentam encaixar na

ao transporte público, a desoneração das

agenda do poder público a discussão sobre

tarifas e a subvenção para custear a ope-

a qualidade do serviço nas cidades brasilei-

ração do sistema. Elas apontam para re-

ras. A esse tema, incorporam-se todos os

dução das passagens e melhor qualidade

atributos possíveis desde a tarifa acessível

nos transportes públicos.

à prioridade dos ônibus nas vias públicas.
O assunto ganhou fôlego nos discursos

te, a todas as esferas de poder público que

políticos e na pauta da mídia com a realiza-

é preciso apoio para alimentar e gerir esse

ção da Copa do Mundo e após as grandes ma-

sistema, que requer investimentos urgen-

nifestações públicas que dominaram o Brasil

tes para atender a todas as demandas da

em junho de 2013, em que o tema “transpor-

população. Os operadores estão cientes de

te público” foi alvo prioritário dos protestos.

que o modelo atual de gestão do transporte

O debate chegou com atraso de, pelo menos,

público carece de revisão imediata, visto

20 anos. Esse é o tempo que o país deixou de

que há muito tempo deixou de contemplar

olhar para a mobilidade urbana.

as expectativas do cidadão. Este, cansado

Porém, muito antes dos grandes eventos esportivos e desse sonoro grito que
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O setor tem mostrado, insistentemen-

de esperar, foi às ruas brigar por um transporte, verdadeiramente, eficiente.

veio das ruas, os empresários que ope-

Nesse contexto, está claro que temos

ram esse imenso sistema de transportes

que investir em um modelo que seja capaz

já faziam prognósticos para mudanças.

de prever as novas demandas da sociedade

e do próprio setor nos próximos anos. A Lei
nº 12.587/2012, Estatuto da Mobilidade
Urbana, dá as diretrizes para buscarmos um
transporte público de excelência.
Com o olhar de quem conhece bem a
extensão das deficiências e das dificuldades do segmento, a NTU propôs em nome de
toda a classe empresarial a implementação
de oito medidas para mudar o quadro crítico
do sistema de transporte urbano do país.
É preciso agora uma postura ativa em
todas as esferas do poder público para colocá-las em prática. O serviço de transporte
público que o Brasil possui hoje é resultado
de mais de duas décadas de ausência de políticas públicas para o setor. Está na hora de
recuperar o tempo perdido.
O poder público e o setor privado devem
atuar em sintonia com o propósito de oferecer serviços dignos e com alto padrão de
qualidade. É isso o que os cidadãos anseiam
e merecem.

Otávio Vieira da Cunha Filho
Presidente executivo da NTU
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A pesquisa

1

A

qualidade do transporte público

pecialistas, representantes de movimentos

coletivo nas cidades brasileiras

sociais, jornalistas e acadêmicos.

tem sido foco de grandes discus-

Foram ouvidos os posicionamentos e

sões pela sociedade civil, pelos governos

propostas dos formadores de opinião sobre

municipais, estaduais e federal e também

os temas sensíveis a essa discussão. A pes-

no ambiente das empresas operadoras

quisa foi feita usando os critérios quantita-

desse serviço. Mas quais são as respostas

tivos e qualitativos, sem dimensionamento

às demandas sociais referentes ao trans-

da amostra. Os questionários foram aplica-

porte público? Como atendê-las?

dos por telefone entre os dias 7 e 25 de julho

Por entender que esse debate é fundamental para encontrar as soluções que

12

de 2014 a 91 lideranças que se dispuseram
a respondê-los.

a sociedade demanda, a Associação Na-

A tarifa, a qualidade e a transparência

cional das Empresas de Transportes Ur-

do serviço foram as palavras-chave que

banos (NTU) encomendou uma pesquisa

permearam todos os discursos. Os resul-

de opinião, executada pela Soma Opinião

tados podem suscitar planos e ações da-

& Mercado, com lideranças de diversos

queles que são responsáveis por estruturar,

segmentos ligados diretamente ao setor

planejar e operar os sistemas de transporte

de transporte público, entre eles, gestores

público do país a fim de atender a sociedade

públicos, empresários, parlamentares, es-

da forma que se espera.

Públicos participantes da pesquisa
0

12,5

25

Gestores Públicos

22%

Jornalistas

14%

Especialistas

13%

Parlamentares

Acadêmicos

50
41%

Empresários

Representantes de Conselhos das Cidades

37,5

4%

3%

2%
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Tarifa Social

2

ara a maioria dos entrevistados, tarifa

P

A participação e o investimento do

social ou acessível seria aquela que

governo federal são apontados por quase

não compromete a renda do traba-

todos os públicos como a principal garantia

lhador. Todos os segmentos defendem que

para que haja uma tarifa social à população

deveria haver uma diferenciação no valor da

de uma maneira geral.

passagem de acordo com as classes sociais e
subsidiada em parte pelo poder público.

DEFINIÇÃO DE TARIFA SOCIAL JUSTA OU ACESSÍVEL
0

10

20

30

Não compromete a renda e não onera o trabalhador

39,6%

Cem por cento subsidiada pelo Governo Federal

23,1%

Apenas para aqueles que precisam

Tarifa única para todas as Classes Sociais

40

18,7%

8,8%

Outros

19,8%

*A soma dos percentuais não equivale a 100%, pois a pergunta permitia múltiplas respostas.

Gratuidades para
idosos e estudantes

16

co, a maioria dos entrevistados é a favor
do benefício. No entanto, julgam que deve

Ao tratarmos de gratuidades para

haver um rígido controle na concessão,

idosos e estudantes no transporte públi-

como a apresentação perene de instru-

mentos comprobatórios de idade, no

dantes. Corroboram também ao afirmar

caso dos idosos, e de inscrição regular em

que tal benefício deva ser integralmente

instituição de ensino, no caso dos estu-

subsidiado pelo poder público.

CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DE GRATUIDADES
0

12,5

25

37,5

Separar por renda individual

40,7%

Idosos

Cem por cento subsidiada pelo Governo Federal

13,2%

Manter apenas o critério de corte de idade

12,1%

Exigir comprovação de idade com documento

7,7%

Outros

26,4%

0

12,5

25

37,5

Estudantes

Somente para estudante da Rede Pública

16,5%

Cem por cento subsidiada pelo Governo Federal

16,5%

Outros

50
44%

Associar a frequência na escola/comprovar

50% para o Governo e 50% para o aluno

50

9,9%

20,9%

*A soma dos percentuais não equivale a 100%, pois a pergunta permitia múltiplas respostas.
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Desoneração tributária
A desoneração de tributos é apontada

rais fossem desonerados e defendem ainda
uma política de financiamento do transporte.

como uma solução de suma importância para
a redução nas tarifas de transporte. De acordo com os entrevistados, essa é uma relação
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Subvenção do
transporte coletivo

direta. Apesar de a maioria julgar a extrema

Para subvencionar o transporte público,

importância dessa desoneração, poucos

grande parte dos entrevistados conside-

acreditam que está perto de se concretizar.

ra justa a cobrança por estacionamentos

Os gestores entrevistados afirmam que

públicos e pedágios urbanos, a taxação da

haveria um ganho constante aos usuários

gasolina e o aumento dos impostos sobre os

caso os tributos municipais, estaduais e fede-

imóveis mais caros.

SUBVENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO COM ORÇAMENTO PÚBLICO
0

25

50

75

100

Cobrar por estacionamento público

92,3%

Taxar a gasolina

85%

Cobrar pedágio urbano nas áreas
centrais das grandes cidades

Aumentar IPTU dos imóveis mais caros

65,9%

51,6%

*A soma dos percentuais não equivale a 100%, pois a pergunta permitia múltiplas respostas.
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Transporte
de qualidade

3

Q

uando se trata de atributos para a

distância total entre a origem e destino da

garantia de um transporte de qua-

viagem, apontados com menor grau de rele-

lidade, a maioria dos entrevistados

vância para a qualidade.

avalia como primordial a regularidade do ser-

Em relação às características dos veí-

viço e o tempo total de viagem, seguidos pela

culos (ar condicionado, assentos estofados,

segurança dos passageiros dentro e fora do

suspensão a ar), grande parte dos entre-

veículo, das informações aos usuários e da

vistados acredita serem itens indiferentes

gentileza e educação dos funcionários.

para garantia do grau de qualidade do servi-

Um pouco mais discretamente aparecem a educação dos outros usuários e a
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ço de transporte público urbano.

PRINCIPAIS ATRIBUTOS PARA UM TRANSPORTE DE QUALIDADE
0

20

40

60

Regularidade do serviço (cumprimento do horário)

73,6%

Tempo total da viagem incluindo tempo de espera

72,5%

Segurança no exterior e no interior dos veículos

57,1%

Gentileza e educação dos funcionários

57,1%

Informações aos usuários nos terminais
pontos de parada e veículos

53,8%

Limpeza e iluminação dos terminais
pontos de parada e veículos

50,5%

Lotação dos veículos (taxa de
ocupação no interior dos veículos)

41,8%

Educação dos outros usuários

Distâncias da origem até o ponto de embarque
e do ponto de desembarque até o destino
Características dos veículos (ar condicionado/
assentos estofados/suspensão a ar)

80

38,5%

28,6%

24,2%

*A soma dos percentuais não equivale a 100%, pois a pergunta permitia múltiplas respostas.
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Investimentos públicos
em mobilidade urbana

cidade como BRT e Metrô primordiais. As
faixas exclusivas para ônibus e a adoção

Em relação aos investimentos públicos

de tecnologias, como sistemas inteligen-

para contribuir com a mobilidade públi-

tes de transporte e bilhetagem eletrônica,

ca urbana, os entrevistados, em maioria

também são considerados investimentos

(74%), julgam os sistemas de alta capa-

importantes para a qualidade.

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS PÚBLICOS EM MOBILIDADE URBANA
0

20

40

60

80

Sistemas de alta capacidade como BRT e Metrô

74,7%

Faixas exclusivas para ônibus

69,2%

Tecnologia como sistemas inteligentes de
transporte e bilhetagem eletrônica

Monitoramento da frota

Pontos de parada

68,1%

57,1%

54,9%

*A soma dos percentuais não equivale a 100%, pois a pergunta permitia múltiplas respostas.
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BRT e METRÔ
Em relação ao sistema BRT e Metrô, os

Mais qualidade =
tarifa mais alta

entrevistados acreditam que o BRT seria

A maioria dos entrevistados acredita

mais eficaz para solucionar os problemas

que a população estaria disposta a pagar

imediatos de mobilidade urbana. As princi-

por um serviço de transporte público de

pais vantagens citadas são: menor custo de

melhor qualidade. No entanto, afirmam

implementação (83%), curto prazo de im-

que tal disposição está estritamente ligada

plantação (90,1%) e baixo custo de operação

às medidas implementadas para melhorar

(75,8). Já o METRÔ apresenta como vanta-

a qualidade do serviço de transporte públi-

gens a alta capacidade de passageiros (85%)

co urbano.

e menores níveis de poluição do ar (85%).
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Transparência

4

N

o que tange aos anseios da so-

sobre os serviços” apresenta-se com o

ciedade em relação à transpa-

maior índice de avaliação de importân-

rência nos serviços públicos de

cia, seguido pela fiscalização e pela di-

transporte coletivo, o item “informação

vulgação das planilhas de custos.

Anseios da sociedade em relação aos serviços
públicos de transporte coletivo
0

20

40

60

80

Informação sobre os serviços

75,8%

Fiscalização pública

69,2%

Divulgação das planilhas de custos

Divulgação do lucro das empresas

Controle social

57,1%

38,5%

37,4%

*A soma dos percentuais não equivale a 100%, pois a pergunta permitia múltiplas respostas.
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Peso no bolso

de água, luz e telefone, por exemplo. A prin-

A pesquisa revela que 81% dos entre-

cipal razão é porque se trata de um gasto

vistados acredita que a população está

diário, ou seja, mais perceptível que os gas-

mais preocupada com os reajustes dados

tos mensais de outros serviços, diluídos ao

ao transporte público do que com as contas

longo do tempo.

Razões pelas quais o usuário se preocupa mais com
os reajustes dados ao transporte público
0

15

30

45

Por ser um gasto diário

56,8%

O transporte público é mais importante para a população

Por ser um serviço para as classes sociais mais baixas

Faltam propostas e fiscalização do Governo

60

28,4%

4,1%

2,7%

É o único reajuste explícito

1,4%

Tem maior envolvimento com a classe estudantil

1,4%

*A soma dos percentuais não equivale a 100%, pois a pergunta permitia múltiplas respostas.
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Participação
da sociedade civil

decisões sobre o transporte público. Em todos os grupos de entrevistados, as Secre-

De maneira geral, os entrevistados jul-

tarias Municipais destacam-se com maior

gam ser muito importante a participação

nível de importância em relação às demais

de todos os segmentos da sociedade nas

classes representativas.

Participação da sociedade civil nas decisões
sobre transporte público
0

17,5

35

52,5

Secretarias Municipais

63,7%

Operadores/Trabalhadores de transporte

46,2%

Associação de moradores

44%

Ministério Público

40,7%

Associações Comercial e Industrial

34,1%

Procuradoria Municipal

34,1%

Conselhos Profissionais (CREA/OAB)

33%

*A soma dos percentuais não equivale a 100%, pois a pergunta permitia múltiplas respostas.
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70

Protestos

vistados, foi devido a vários fatores, como a

Os entrevistados de maneira geral atri-

exposição/influência, impacto maior do seg-

buem as manifestações de junho de 2013

mento na sociedade e na mídia e a relação

ao cenário de desordem pública e política.

estreita de estudantes com o setor. No en-

O fato de o transporte público ter aparecido

tanto, os protestos eram mais amplos e não

de forma mais veemente, segundo os entre-

direcionados apenas ao transporte público.
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Opiniões

5

Confira algumas declarações feitas pelos

“É importante buscar sempre a redução

entrevistados da pesquisa realizada pela

do valor das tarifas, a garantia da qualida-

Soma Opinião & Mercado.

de, e encontrar fontes de orçamentos que
permitam cobrir os custos. É importante que

“Eu considero tarifa social aquela que

a gente tenha uma apropriação dos custos

não onera demais o bolso do trabalhador e

muito bem feita na hora de fazer essa pla-

que também não sobrecarrega as empre-

nilha tarifária. Agora, se você me perguntar

sas privadas, ou seja, aquela em que exista

se é 20 centavos, 50 centavos, 1 real ou 2,

um subsídio (...)“.

eu não sei o que é uma tarifa social acessível

Empresário do setor de transporte público

hoje. Depende muito. Política tarifária está
muito relacionada aos diferentes públicos

“Tarifa social é adequar o preço que o
transporte precisa ter pra custear um ótimo

que você está atendendo também”.
Especialista

serviço, e o governo subsidiar a parte que
não cabe no bolso do trabalhador”.
Gestor público

“A insatisfação com o serviço existe hoje
porque o tempo de viagem é muito grande, a pessoa passa muito tempo usando o

“Uma tarifa compatível com a qualida-

transporte, e o transporte é a janela mais

de do serviço oferecido e a capacidade das

próxima entre a sociedade e o governo. É

pessoas pagarem sem comprometer ou-

aquilo que a sociedade vê mais claramente

tros itens importantes para sua vida diária”.

de atuação do governo, na vida diária dela.

Especialista

Todo dia, muitas horas, indo e voltando e
nos momentos de necessidade”.
Parlamentar
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“Com certeza, o Brasil tem uma das maio-

“As pessoas se preocupam mais com os

res taxas tributárias do mundo, o modelo de

reajustes das passagens de ônibus porque

transporte deve ser visto desse ponto, dentro

é um dinheiro que a pessoa desembolsa to-

até mesmo da proposta de política de trans-

dos os dias; água e luz é uma vez por mês”.

porte que vem sendo levantada pela NTU”.

Parlamentar

Jornalista

“Quanto a pagar mais por um transporte
“Indiscutivelmente as pessoas não se pre-

de qualidade, eu acho que isso deveria existir.

ocupam com reajustes de outros serviços pú-

O serviço tem que ser de qualidade, e dentro

blicos. Tivemos um aumento de 17% na tarifa

da tarifa real. Todo mundo quer uma coisa

de energia elétrica na capital paulista, e eu não

boa pagando menos”.

vi nenhuma manifestação, aí entra a questão

Empresário

da politização e da falta de informações”.
Jornalista

“Sou a favor da concessão de gratuidades,
mas desde que haja o mínimo de critério a

“Uma tarifa social acessível deve ser subsi-

essas classes [idosos e estudantes].Um dos

diada no âmbito federal. O governo municipal

principais aspectos é a condição social do ci-

não tem condições, já o governo federal po-

dadão. Não faz o menor sentido o Estado sub-

deria subsidiar as passagens através, não só

sidiar o transporte daquele que tem condições

da redução de impostos, mas também com a

de pagar. Pior ainda é colocar essa conta no

redução do preço dos combustíveis (...)”.

bolso do usuário que paga a passagem”.

Parlamentar

Gestor público
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