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RESENHA  
Este trabalho apresenta um diagnóstico do setor de transporte público por ônibus e uma série de 
propostas para melhorá-lo, como a priorização do transporte público e a adoção de uma política de 
governo de longo prazo. 
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INTRODUÇÃO 
Dentre as transformações substanciais vividas no Brasil nos últimos anos, a mobilidade urbana é talvez a 
mais complexa e que demanda atenção de todos os setores da sociedade. Em função do aumento da 
população residente nos centros urbanos, que passou de 75% em 1991 para 84% em 2012, houve a 
diversificação das atividades e consequentemente dos padrões de viagens. Diferentemente do início do 
século XX, onde grande parte das viagens era realizada à pé, hoje a motorização é dominante.  Em virtude 
desse fenômeno observa-se o aumento na quantidade e variedade de deslocamentos que visam garantir a 
participação da população nas atividades econômicas e sociais. Estima-se que o tempo gasto com 
mobilidade tenha aumentado 20% entre 2003 e 2010 (ANTP, 2010). 
 
Apesar da significativa importância da mobilidade urbana, verifica-se que o transporte público tem sido 
preterido em relação ao transporte individual motorizado em grande parte desses deslocamentos urbanos 
por causa do conforto, privacidade, flexibilidade e rapidez (Resende et al, 2010). Segundo Ross e Yinger 
(2000) essa preferência pelo transporte individual colabora para o congestionamento nas grandes cidades, 
gerado um círculo vicioso em que o aumento de veículos piora a circulação dos ônibus, afastando cada 
vez mais os usuários. Todavia, a priorização para o transporte público é amplamente reconhecida como 
componente crucial para garantir a sustentabilidade socioeconômica e ambiental, desempenhando um 
papel importante na promoção do desenvolvimento econômico das grandes cidades (Resende et al, 2010).  
 
Diante da complexidade do meio urbano e do papel do transporte público, este documento traz os 
principais desafios do setor de transporte público urbano, as ações que estão sendo tomadas e também 
ideias para o futuro. Após esta introdução, são apresentados os principais indicadores do transporte 
público urbano, o impacto na mobilidade urbana, as principais iniciativas no sentido de melhorar os níveis 
de mobilidade urbana e aumentar a sustentabilidade dos deslocamentos, os principais desafios para 
viabilização das iniciativas propostas e melhoria dos indicadores apresentados. 
 
DIAGNÓSTICO 
O atual sistema de transporte público urbano por ônibus é responsável pelo deslocamento de 40 milhões 
de passageiros diariamente e atende 87% da demanda de transporte público coletivo. São realizados 
7.938 bilhões de quilômetros mensais pela frota operante de 96.300 veículos (NTU, 2012). O consumo 
estimado de óleo diesel pela frota operante é de 2.937 bilhões de litros por ano, que representa 6,0% do 
total de óleo diesel consumidos no Brasil (ANP, 2011). 
 
O transporte público por ônibus têm influência direta no desempenho de outros setores econômicos, pois é 
um insumo básico nos processos de produção e consumo de bens e serviços. Nas 2.020 cidades que 
possuem sistema organizado de ônibus, estima-se mais de 537 mil empregos diretos, que trabalham em 



 

 

mais de 1.800 empresas. Altos investimentos têm sido feitos pelo empresariado do setor para renovar e 
ampliar a frota de ônibus, conforme apresentado na Figura 1.  
 

 
Figura 1. Índice frota total de ônibus no sistema de ônibus urbanos. 1995 a 2012 (Out/95 = 100). Capitais 

 
Apesar disso, dados da NTU (2013), reproduzidos na Figura 2, mostram que o número de passageiros 
transportados está em um dos patamares mais baixos já registrados em quase 20 anos.  
 

 
Figura 2. Passageiros transportados por mês no sistema de ônibus urbanos. Abril e Outubro de 1994 a 2012. Capitais 
Brasileiras (Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo). 

 
Essa diminuição no número de passageiro associada ao aumento da oferta de transporte público reflete no 
principal indicador de produtividade do transporte público, o índice de passageiros por quilômetro (IPK), 
que não alcança registros significativos desde o final do período 1995-1999, conforme mostrado na Figura 
3. 
 



 

 

 
Figura 3. IPK no sistema de ônibus urbanos. Abril e Outubro de 1994 a 2011. Capitais Brasileiras  
(Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São 
Paulo).   

 
O atual modelo de remuneração também onera o serviço de transporte público, pois são poucos os 
sistemas que possuem fundos extratarifários para compensar as gratuidades ou descontos concedidos a 

idosos, estudantes, portadores de deficiência, entre outros. Esse custo acaba sendo pago pelo usuário e 
os impactos na tarifa chegam a até 35%.  
 
A imensa carga tributária também contribui para essa realidade, como mostra um estudo feito pela NTU 
(2012c) sobre os custos do setor de transporte público urbano, onde verifica-se que mais de 18% dos 
custos do setor são associados aos impostos, sejam eles diretos ou indiretos. 
 
O resultado da falta de política pública de longo prazo para o transporte coletivo urbano é sentido 
diretamente na mobilidade dos indivíduos. Em função do aumento do tráfego urbano, dos 
congestionamentos e do aumento no número de acidentes, observa-se a piora da qualidade de vida da 
população e do desempenho econômico das atividades urbanas (Brasil, 2008; Ipea, 2010; Ipea, 2011). O 
transporte público urbano por ônibus é o principal prejudicado nesse cenário de caos urbano, pois é 
obrigado a compartilhar do congestionamento provocado pelo excesso de automóveis. O resultado dessa 
situação é a perpetuação do ciclo vicioso do transporte urbano com a perda de competitividade do 
transporte público urbano em relação ao transporte privado motorizado, há a diminuição da demanda pelo 
transporte coletivo, que tem reflexo direto na tarifa. É possível inferir que as principais causas para o 
aumento da tarifa dos sistemas nos últimos anos foram a perda da produtividade e da demanda pagante 
dos sistemas de ônibus (Ipea, 2011). 
 
Vários itens que compõem o custo operacional das empresas operadoras de transporte público por ônibus 
são influenciados devido aos engarrafamentos existentes em grandes centros urbanos. Estudo de 
Resende et al (2010) evidenciou o aumento provocado nas tarifas a partir de uma metodologia proposta 
que quantificava o impacto dos congestionamentos em um período de três anos em oito dos principais 
componentes dos custos tarifários, sendo eles: combustível, lubrificante, rodagem, peças e acessórios, 
remuneração, depreciação, pessoal e gerenciamento operacional. 
 
Conforme sumarizado na Tabela 1, elaborada com base no estudo supracitado, constata-se que os 
congestionamentos impactam significativamente sobre as tarifas. Observa-se na cidade de Belo Horizonte-
MG a soma de todos os aumentos verificados a partir de cada insumo analisado resultou no maior impacto 
(R$ 0,19), já em Salvador-BA, a soma dos acréscimos resultou no menor impacto (R$ 0,10).   
 



 

 

Tabela 1. Transporte urbano por ônibus: aumento total devido aos congestionamentos. 

 
 
 
PROPOSIÇÕES 
A criação de um ciclo virtuoso para a mobilidade urbana depende diretamente da melhora do transporte 
público. A priorização do transporte público, que pode ocorrer quando há a construção de corredores de 
ônibus, priorização semafórica ou mesmo quando há o desestímulo ao uso do automóvel particular; 
associado a políticas de redução de impostos e tributos do transporte público tem o potencial de aumentar 
a demanda por transporte público e em consequência corrigir ineficiências do sistema de transporte no 
geral, como a redução de poluição, de acidentes e do congestionamento. 
 
A correção dessas ineficiências tem o potencial de melhorar a acessibilidade de toda a população às 
atividades socioeconômicas (emprego e educação) e culturais. Esse maior dinamismo socioeconômico, 
associado aos menores gastos com acidentes e problemas ambientais e de saúde associados à poluição, 
aumenta a arrecadação (e diminui os custos) do governo, permitindo investimentos em outras áreas, além 
do próprio transporte. 
 
Para assegurar a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, principalmente com a inclusão da 
população de baixa renda aos serviços públicos essenciais, propõe-se: 
 
- Desoneração: Em estudo recente (NTU, 2012c) foi detalhada a vasta carga tributária incidente sobre o 
transporte público urbano de passageiros. Foi utilizada para o estudo de caso uma empresa operadora 
exemplo com uma frota total de 200 veículos, e simulações mostraram que os encargos sociais e a carga 
tributária referente à atividade da empresa correspondem, respectivamente, a 29,0% e 33,7% do total dos 
gastos com impostos e taxas. A NTU entende que a desoneração das tarifas é imprescindível para a 
melhoria do serviço público essencial ofertado e viabiliza investimentos na frota e implantação de sistemas 
inteligentes de transportes (ITS), trazendo, assim, melhoria nos serviços prestados e condições para um 
aumento na oferta desse transporte, atendendo melhor aos usuários; 
 
- BRT: Os sistemas BRT (Bus Rapid Transit) são sem dúvida um dos passos mais importantes para que o 
transporte urbano de passageiros seja realmente eficiente e em alinhamento com as expectativas da 
população. Segundo o ITDP (2008), um sistema BRT custa de 4 a 20 vezes menos que sistemas de 
veículos leves sobre trilhos e entre 10 a 100 vezes menos que um sistema de metrô. Os elementos 
básicos de sistemas BRT compreendem o estabelecimento de espaços viários dedicados, a utilização de 
estações e terminais permitindo conforto e segurança, a operação de veículos modernos e adequados às 
características da demanda de passageiros e a implantação de sistemas de informações e controle para 
melhoria da eficiência e da operação dos serviços e do atendimento aos passageiros; 
 
- BRS/Corredores de ônibus: No sentido de priorizar o transporte coletivo, outro tipo de intervenção que 
vem sendo adotada são as faixa exclusivas para ônibus, que no Rio de Janeiro-RJ se convencionou 
chamar de BRS (Bus Rapid Service). O BRS foi implantado com o objetivo de racionalizar o sistema de 
transporte público e, consequentemente, aumentar a velocidade das viagens do transporte coletivo e 
reduzir o tempo de viagem para os usuários. A prioridade ao transporte coletivo no sistema viário é 
garantida por meio de um conjunto de atributos, principalmente sinalização vertical e horizontal, 
comunicação com os usuários e fiscalização com a utilização de câmeras de monitoramento. A 

Cidade-UF Tarifa (R$)
Aumento Total -

Congestionamento (R$)
Impacto na Tarifa (%)

Belo Horizonte-MG 2,30 0,19 8,27

Recife-PE 1,85 0,15 7,92

Rio de Janeiro-RJ 2,20 0,18 8,04

Salvador-BA 2,20 0,10 4,51

São Paulo-SP 2,30 0,14 6,09



 

 

implantação dos sistemas BRS na cidade do Rio de Janeiro-RJ trouxe resultados positivos de forma 
imediata. Em uma pesquisa realizada no mês de maio de 2011, após a implantação do BRS no bairro de 
Copacabana, a avaliação do trânsito registrou um percentual de 41% dos usuários que o consideravam 
como ótimo ou bom. Em junho de 2012, após a implantação dos demais sistemas BRS, 63% avaliaram as 
faixas exclusivas como ótimo ou bom. Na opinião dos usuários a redução do tempo de viagem foi citada 
como a principal vantagem do BRS por 65% dos participantes da pesquisa. O fim dos congestionamentos 
e a racionalização do trânsito também foram destacados, com 10% e 9%, respectivamente, como 
destacado pela Figura 4; 
 

 
Figura 4. Avaliação do sistema BRS na cidade do Rio de Janeiro-RJ. Fonte: Fetranspor, 2012. 

 
A implantação dos sistemas BRS na cidade do Rio de Janeiro-RJ é a demonstração de uma iniciativa de 
projeto sem um alto nível de intervenção, que produz resultados positivos para a mobilidade da cidade. As 
viagens realizadas pelos usuários das faixas exclusivas tornaram-se mais rápidas, houve a racionalização 
e melhor aproveitamento da frota de ônibus e o aumento da produtividade do sistema impulsionado pelo 
crescimento da demanda. 
 
- Efetivação da lei 12.587/2012: A sanção presidencial da Lei n° 12.587/2012 representa um avanço 
significativo para todos os setores da sociedade, pois estabelecem as “regras do jogo” para a gestão, 
operação, fiscalização e controle dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas para os 
deslocamentos de pessoas e cargas em áreas urbanas. Um dos dispositivos da lei que talvez melhor 
represente a necessidade da criação de ambiente propício às parcerias é o Plano de Mobilidade Urbana, 
que deve ser criado para todos os municípios acima de 20 mil habitantes e será integrado ao plano diretor 
municipal até 2015. Os municípios que não cumprirem esse prazo serão impedidos de receber recursos 
orçamentários federais destinados à mobilidade urbana até que atendam à exigência da lei. Assim, é 
crucial que as lideranças políticas, empresariais e sociais estejam conscientes e preparadas para agir de 
forma inovadora, responsável e transparente; 
 
- Financiamento frota e ITS: um transporte público urbano por ônibus eficiente precisa de investimentos na 
renovação da frota e na adoção de Sistemas Inteligentes de Transporte (Intelligent Transport Systems - 
ITS). Estima-se o valor total necessário à implantação desses sistemas BRT em R$ 8,4 bilhões, dos quais 
25% dos investimentos totais são devidos ao ITS e 75% correspondem a investimento na frota de veículos 
(NTU, 2012d). A combinação das iniciativas públicas e privadas tem o potencial para transformar o setor 
de transporte público urbano por ônibus.  
 
RESULTADOS 
Segundo a literatura técnico-científica internacional, esses projetos contribuirão para a melhoria dos 
principais indicadores de qualidade dos transportes públicos. Entre eles pode-se destacar: aumento de 2% 
ao ano dos passageiros transportados; transferência superior a 20% das viagens do transporte individual 
para o transporte público; redução de 40% do tempo de viagem; aumento de 78% na velocidade média 



 

 

nos corredores; e aumento significativo da confiabilidade das viagens (ITDP, 2008; FTA, 2006; Lindau et 
al, 2010; TCRP, 2003).  
 
Além disso, a implantação do sistema BRT é capaz de reduzir a emissão de poluentes em 40% e o 
consumo de combustível em 30%. No que se refere aos acidentes totais, há registros de reduções de 40% 
e de até 93% de redução do número de acidentes fatais (Levinson et al., 2003).  
 
Comparativamente, o custo médio por passageiro transportado por BRT é em média 60% menor que o 
praticado em VLT. Os ganhos com eficiência possibilitam a redução do número de veículos, reduzindo os 
gastos com a frota e os custos operacionais. Um sistema de BRT constituído por corredor simples pode 
transportar diariamente 120.000 passageiros a um custo de capital equivalente a 1/15 de uma linha de 
metrô. Subsídios dados a sistemas BRT chegam a ser 75% inferiores aos concedidos a sistemas 
metroviários e, segundo a literatura, subvenções de 60% ao sistema podem aumentar a participação do 
transporte público na matriz modal em até 17%. (Levinson et al., 2003; Deng e Nelson, 2010; EMBARQ, 
2012). 
 
Os sistemas BRT ainda agem como indutores do desenvolvimento econômico, com aumentos de 20% no 
valor das propriedades localizadas próximas ao corredor e com o potencial de polo atrator de novos 
empreendimentos. Diversas pesquisas mostram o desejo das pessoas de morar nas proximidades das 
estações de transporte público de alta qualidade. (Levinson  et al., 2003; Deng e Nelson, 2010). 
 
Tais melhorias refletem na satisfação do usuário com o transporte público, que segundo estudos do ITDP 
(2011) e Deng e Nelson (2010), pode ultrapassar os 85% dos usuários que se declararam “muito 
satisfeitos” ou “satisfeitos” com o sistema. 
 
Em termos sociais, as experiências internacionais apontam para um significativo aumento na criação de 
empregos. Segundo a APTA (2009a), nos EUA, anualmente cerca de US$47 bilhões são investidos em 
transporte público (2007). Esses recursos têm efeitos diversos na manufatura, construção, operação, 
compras para o setor e gastos do trabalhador. Impactos diretos (48%) incluem gastos com obras e 
operação; impactos indiretos (12%) compreendem a aquisição de bens que dão suporte as atividades 
diretas; impactos induzidos (40%) são os gastos do trabalhador com base no salário.  
 
Em outro estudo da APTA (2009b), foi determinado o conjunto de setores impactados pelos investimentos 
no transporte público. Conforme, apresentado na Tabela 2, é possível determinar os impactos em termos 
de empregos, negócios gerados, Produto Interno Bruto (PIB), salários, taxas e impostos.  
 

Tabela 2. Impactos dos investimentos em transporte público por setor. 

Setor impactado 
Por US$ bilhão gasto em 
veículos, equipamentos e 

infraestrutura 

Por US$ bilhão 
gasto em 
Operação 

US$ bilhão 
gasto na média 

ponderada 
Empregos (milhares) 23,8 41,1 36,1 

Negócios (US$ bilhões) 3,0 3,8 3,6 
PIB (valor adicionado, 

US$bilhões) 
1,5 2,0 1,8 

Salários (US$ bilhões) 1,1 1,8 1,6 

Taxas e Impostos  
(US$ milhões) 

350 530 490 

Fonte: APTA (2009b). 
 
No Brasil, a partir do total de investimentos públicos e privados (R$20,9 bilhões) em quatro anos, teríamos 
R$ 5,23 bilhões investidos anualmente no transporte público. Assumindo as taxas de geração de emprego 
similares aquelas de APTA (2009a), pode-se calcular que seriam gerados 78.450 empregos por ano no 
Brasil. De forma análoga, existe a possibilidade de aumento do Produto Interno Bruto (PIB) da ordem de 
R$9,4 bilhões em função das atividades relacionadas a cadeia produtiva do setor. Esse benefício está 
diretamente ligado a valorização da indústria nacional. Finalmente, seriam gerados mais de R$2,56 bilhões 



 

 

em impostos e tributos, se considerarmos estudo da APTA (2009b), que demonstra o retorno dos 
investimentos em transportes públicos. Além desses impactos, estudos realizados por IPEA e ANTP 
(1999) quantificaram que haveria um ganho anual de R$650 milhões com a redução das deseconomias 
urbanas do transporte. 
 
Em termos ambientais, os investimentos em transporte público terão contribuição significativa na redução 
de emissões globais de CO2. Atualmente, segundo estudo do Banco Mundial (2010), nas grandes cidades 
brasileiras, os níveis de poluição do ar são excessivamente altos, e os transportes aparecem como 
responsáveis por mais de 90% da emissão de alguns gases como o CO, HC e NOx. Em 2005, o setor de 
transportes consumiu aproximadamente 52 milhões de TEPs (toneladas equivalentes de petróleo) de 
combustíveis líquidos, cerca de 75% do total consumido no Brasil. As projeções para 2030 indicam que 
essa participação percentual deverá permanecer no mesmo nível, pouco mais de 73%. A distribuição 
destas emissões entre as categorias de veículos foi a seguinte: 51% pelos automóveis; 12% pelos 
veículos comerciais leves; 5% por motocicletas; 6% por ônibus rodoviários e 26% por ônibus urbanos. A 
participação do transporte individual somou 68% e do transporte coletivo, 32%. De acordo com estudos 
recentes dos Ministérios dos Transportes e das Cidades (Brasil, 2012), tendo como base os investimentos 
em andamento, existe a perspectiva da redução de 3 Mega Toneladas de CO2 até 2020. 
 
Apesar da simplicidade do argumento, é importante destacar a implicação do aumento da velocidade 
operacional do transporte público por ônibus. Considere dois cenários distintos: com prioridade no sistema 
viário para os ônibus; e operações em vias congestionadas. Esses dois cenários referem-se a um trecho 
viário de 10 km onde existe uma demanda de 20 mil passageiros/hora pico. Assumindo uma frequência de 
60 veículos por hora. 
 
Para o cenário 1, com prioridade para o transporte público por ônibus, adotou-se uma velocidade 
operacional média de 27,5 km/hora. Já para o cenário 2, com as vias congestionadas, a velocidade 
operacional média utilizada foi de apenas 17 km/hora.  Considerando o custo médio por quilômetro de R$ 
4,18 (NTU, 2013).   
 
Verificou-se que as condições para o cenário 1 proporcionaram uma melhor otimização da frota e uma 
maior oferta de viagens por ônibus a cada hora, fato possível devido a maior velocidade operacional média 
possível. Desta forma, a redução dos custos atingiria um percentual de 25,5% em relação ao cenário 2. O 
resultado final pode ser verificado na Tabela 3. 
 

Tabela 3. Prioridade viária do transporte público x congestionamentos: estimativa de redução dos custos 

 
 
Esse resultado mostra que os congestionamentos além de prejudicar a mobilidade ocasionam perdas 
financeiras significativas para as cidades brasileiras. Neste sentido, é necessário que sejam 
implementadas ações que tenham por objetivo principal a perenização dos investimentos no setor de 
transporte público e que a prioridade de circulação seja garantida ao transporte público no sistema viário 
das cidades. Resultados similares aos encontrados por Vasconcellos (2013). 
 
CONCLUSÕES 

Cenário 1 

(Prioridade)

Cenário 2 

(Congestionado)

21,8 35,3

27,5 17,0

45,5 73,5

2,8 1,7

70.067,25 94.050,00

Velocidade Operacional Média (km/hora)

Frota

Qte de viagens/ônibus/hora 

Custo Total (R$)

Características

Tempo de viagem (min)



 

 

Após análise do panorama atual do transporte público urbano, percebe-se a importância do transporte 
público coletivo por ônibus, que é utilizado pela maioria das pessoas em áreas urbanas.  Entretanto, nas 
últimas duas décadas, instaurou-se um ciclo vicioso de aumento de tarifa muito em função das políticas 
que beneficiam o transporte individual. Esse ciclo vicioso ocorre porque o transporte público torna-se cada 
vez menos competitivo, em relação ao transporte privado, e atrai cada vez menos passageiros pagantes 
que dividem custos crescentes. Obviamente, essa situação gera um reflexo direto sobre os valores das 
tarifas em todas as cidades brasileiras, pois os operadores do transporte coletivo urbano têm que alcançar 
o equilíbrio econômico-financeiro para manter os serviços ofertados à população.  
 
Em termos práticos, os diversos indicadores apresentados demonstram a existência, perpetuação e 
negligência em relação ao ciclo vicioso no transporte coletivo urbano. Infelizmente, os fatos que 
demonstram o ciclo vicioso são colocados em segundo plano no debate e discussão com a sociedade. 
Frequentemente, o foco é o índice de reajuste da tarifa, que é amplamente questionado e considerado 
injusto, pois contribui para o aumento dos custos de deslocamentos das famílias brasileiras. Os 
especialistas, os gestores públicos e a sociedade civil organizada (e desorganizada) dedicam-se a 
inúmeros debates, que obtém ampla cobertura midiática, mas contribuem muito pouco para tratar da 
questão principal. Pior ainda, existe uma tendência recente de reação contra o aumento das tarifas em 
função dos impactos na inflação e no cumprimento das metas inflacionárias. 
 
A partir desse diagnóstico, iniciativas para melhora são fundamentais, já que o problema da mobilidade 
diminui a qualidade de vida das pessoas e afeta o desempenho econômico nacional. Diante da 
importância da mobilidade urbana, a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) 
propõe prioridade de circulação para os ônibus nas vias urbanas; que todos os municípios tenham um 
plano diretor e um plano de mobilidade; continuidade de investimentos federais, estaduais e municipais, na 
infraestrutura urbana para os coletivos; investimento em redes de transportes modernas, integradas, 
multimodais, racionais e de alto desempenho; construção de uma política de mobilidade, com a 
participação da sociedade; desoneração dos tributos municipais, estaduais e federal; subvenção às 
gratuidades e subvenção ao serviço. 
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