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1. INTRODUÇÃO: 
Até setembro de 2021 a Covid-19 levou à morte quase 600 mil brasileiros. Acrescente-se à 

mortalidade do vírus, a crueldade da desigualdade social de nossa sociedade: no Brasil, a pandemia 
atinge mais os pobres e menos os ricos (Abrahão, 2021). 

Em São Paulo, os dados do Mapa da Desigualdade da Rede Nossa São Paulo (2021), que 
analisam o impacto da pandemia na cidade, evidenciam que há uma relação direta entre a renda familiar 
e as mortes. O número de mortes por Covid-19 chega a variar de 28 por 100 mil habitantes nos distritos 
mais ricos da cidade, até 114 mortes por 100 mil habitantes, nas regiões mais pobres ocupadas pela 
população menos favorecida (RNSP, 2021). Vários aspectos devem ser considerados ao se buscar as 
causas dessa desigualdade. No centro do problema, temos a maior exposição ao risco da população de 
baixa renda, considerando as condições de trabalho, transporte coletivo, acesso à saúde, renda e 
habitação (RNSP, 2021). 

De acordo com Abrahão (2021), as decisões da gestão pública são fundamentais para minimizar 
estes impactos. Infelizmente, o transporte público manteve como orientação apenas o foco econômico 
dos contratos, o que contribuiu para o agravamento do problema. O modelo de atendimento por 
demanda reflete interesses financeiros das empresas de transporte. Na pandemia, o mais importante 
seria evitar a lotação dos veículos de transporte coletivo para preservar a saúde dos usuários através 
do aumento da frota, mas o fator econômico se sobrepôs e como consequência houve alta exposição 
dos passageiros à contaminação pelo vírus. 

Apenas observando os dados estatísticos do Mobilize (2021), nota-se que o principal meio de 
transporte público coletivo em grandes capitais ainda é o ônibus. São Paulo, que possui a maior extensão 
de trilhos entre todas as capitais nacionais têm em média 16 % (metrô + trem) de utilização em 
mobilidade urbana (MOBILIZE e RNSP, 2021). Por isso, torna-se interessante observar com maior afinco 
o meio de transporte público coletivo mais utilizado nos períodos de 2020 e 2021, ou seja, os ônibus. 

 
2. CONSUMIDORES DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO: 

Uma pesquisa realizada pela NZN Intelligence em parceria com o Estadão Summit Mobilidade 

(2020) mostrou que no Brasil 45,3% das pessoas mudaram a forma de se deslocar. Esta estatística 

mostra que a pandemia impôs ao mundo uma nova rotina e um protocolo de cuidados atípico. Dentre as 

justificativas citadas pelos respondentes está a fuga pela aglomeração, que levou 40,2% optarem por 

carros particulares e 31,6 % se deslocarem a pé ou por bicicletas. Ainda de acordo com a pesquisa da 

NZN e ESM (2021), mesmo em meio a situação pandêmica, somente 19,4% da população passou a 
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aderir ao home office, sendo assim, o deslocamento pela cidade algo essencial para grande parte da 

população residente em áreas urbanas. 

Para o caso dos ônibus, principal meio de transporte público coletivo no país, infelizmente o que 

se pode observar foi uma redução desproporcional na demanda de usuários em detrimento da oferta de 

frotas, nos períodos de março de 2020 a fevereiro de 2021 (NTU, 2021). Enquanto no mês crítico da 

pandemia (março de 2021) houve uma redução de oferta de frota em 25%, houve também uma redução 

de demanda de passageiros em 80% do previsto em condições típicas (NTU, 2021). Isto se reflete na 

pesquisa de opinião pública realizada pela NZN e EMS (2020), o qual diz que o transporte coletivo é o 

modal que mais sofreu rejeição, com 83,5% dos respondentes afirmando não sentir segurança em 

circular por meio dele durante a pandemia. 

2.1. Análise do Sistema de Ônibus da cidade de São Paulo - SP 

Em agosto de 2021, a Rede Nossa São Paulo (RNSP), em parceria com Inteligência em Pesquisa 

e Consultoria (Ipec), fez o levantamento anual de mobilidade na maior capital brasileira, São Paulo. A 

partir deste levantamento a RNSP também trouxe um comparativo com os resultados de anos anteriores, 

podendo assim, trazer uma análise mais completa sobre os dados obtidos.  

Com o aumento da flexibilização do comércio e dos serviços na cidade, em 2021 houve um recuo 

da parcela de paulistanos que não saiam de casa ou trabalhavam/estudavam em casa. Isso tem reflexo 

direto na mobilidade urbana, que de acordo com a RNSP e Ipec (2021), houve aumento da fração 

daqueles que levam até 1 hora em seu deslocamento para realizar a atividade principal. 

A pesquisa mostrou que ainda em 2021 45% da população utiliza transporte público, enquanto 

54% usa transporte privado/individual (RNSP e Ipec, 2021). O perfil dos usuários,que se manteve de 

2020 a 2021, pode ser descrito como: usuários de transporte público são majoritariamente Classe C, DE 

além de autodeclarados pretos e pardos, e usuários de transporte individual/privado são 

majoritariamente Classe AB, das regiões Centro e Oeste da cidade, com renda mensal superior a 5 

Salários Mínimos. Essa frequência é a mesma que no ano de 2020 - 47% nos transportes públicos e 

53% no transporte privado -, porém muito diferente dos anos anteriores à pandemia, onde a média era 

de 62% da população utilizando transportes públicos e apenas 36% utilizando transporte privado. (RNSP 

e Ipec, 2021).  

Em 2021, quando questionados sobre trocar o transporte privado por transporte público coletivo, 

os usuários elencaram como principal motivo para troca a impossibilidade do uso de carros (RNSP e 

Ipec, 2021). Além disso, destacam-se o demais motivos para rejeição da troca de meio de transporte: 

mais linhas de transporte público coletivo que cubram percursos que não cobrem atualmente; 

higienização constante dos ônibus, trens e metrôs para prevenir a disseminação de coronavírus; e 

diminuição do tempo de espera no transporte público coletivo. 

A RNSP e o Ipec (2021) também registraram que a pandemia de Covid-19 ainda é o principal 

motivo dos usuários terem aumentado a frequência de uso de carros, em comparação ao ano passado. 

Houve também um crescimento na justificativa de maior conforto como motivo da troca de meio de 

transporte, além do custo do transporte público “estar parecido” com o custo do automóvel. 

Por outro lado, quando o assunto é transporte público, a frequência de utilização dos ônibus 

municipais na cidade de São Paulo volta ao patamar de 2019, segundo RNSP e Ipec (2021), além de 

em um ano, dobrar o número de paulistanos que utilizam este meio todos os dias. 

Dentre os problemas a serem resolvidos no sistema de ônibus, os usuários ainda elencam a 

lotação como principal problema (31% dos usuários), tendo maior proporcionalidade que em 2020 (23% 

dos usuários) (RNSP e Ipec,2021). Este ligeiro aumento traz a suposição de que a maior demanda de 

passageiros na cidade, devido a flexibilização, não está sendo comportada pela oferta de frota. Outros 

fatores que nos levam a crer nesta hipótese está nas demais justificativas de grande proporção nas 

pesquisas de 2020 e 2021. Em 2020, a RNSP registrou problemas em preço de tarifas, frequência de 

ônibus, limitação da ocupação de pessoas no transporte e limpeza/higienização do transporte. Tais 

apontamentos mostram que a maior preocupação do usuário estava na segurança que o modal 
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precisava mostrar. Já em 2021, a pesquisa mostra que os outros principais problemas seriam preço da 

tarifa, frequência do ônibus, pontualidade do ônibus e tempo de duração da viagem (RNSP e Ipec,2021). 

Torna-se então claro que as prioridades dos passageiros mudaram e que seus objetivos retornam a ser 

os mesmo que antes da pandemia: acesso rápido e fácil ao destino visado. 

 

3. CENÁRIO PÓS-PANDEMIA DOS PRESTADORES DE TRANSPORTE 

COLETIVO URBANO: 

Dentro do sistema de transporte coletivo, os ônibus urbanos são responsáveis por 86% das 

viagens realizadas pela população brasileira. A figura 1 retrata a distribuição das viagens por modo de 

transporte no ano de 2018 de acordo com o Sistema de Informações da Mobilidade Urbana da 

Associação Nacional de Transportes Públicos - Simob (ANTP, 2020). A maior parte das viagens foi 

realizada a pé e por bicicleta (42%), seguidos 

dos meios de transporte individual motorizado 

(30%) e de transporte público (28%). Essa 

realidade retrata a importância do sistema de 

ônibus dentro do transporte coletivo urbano, 

sendo este portanto definido como foco do 

trabalho.  

De acordo com o anuário da 

Associação Nacional das Empresas de 

Transportes Urbanos (NTU) 2020-2021, que 

avalia o desempenho operacional do setor de 

transporte urbano, a retração da demanda sentida desde março de 2020 teve como consequências a 

falência de empresas, o encerramento de postos de trabalho e paralisações da oferta de serviço em 

diversos locais (NTU, 2021). De acordo com Romeiro, et al. (2021) “há o risco de que, se o setor de 

transporte público não for percebido como atividade que precisa de suporte para o enfrentamento à crise 

da pandemia e, imperecivelmente, nos anos seguintes, possa-se estar comprometendo seriamente o 

futuro das cidades brasileiras.” 

No anuário NTU 2020-2021, é uma análise exposta que foi construída a partir de informações de 

26 sistemas de transporte público por ônibus, incluindo capitais e regiões metropolitanas, considerando 

como referência o início da crise. Segundo a análise, foram adotadas medidas de redução de custos 

trabalhistas pelas empresas operadoras, de acordo com a Lei n° 14.020/2020, no período de abril a 

dezembro de 2020. Infelizmente, em janeiro de 2021 ainda ocorreram demissões de mão de obra 

utilizada pelo setor.  

Ainda, de acordo com o último Anuário da NTU, o período de março de 2020 a junho de 2021 

acumulou um prejuízo de R$16,7 bilhões, causando uma severa crise financeira nas empresas 

operadoras do sistema (NTU, 2021). A nota técnica ainda destaca que de janeiro de 2020 a junho de 

2021 observou-se redução de 20,6% dos empregos diretos do setor. 

Por fim, a NTU propõe uma reestruturação do setor, alegando que “o modelo atual, no qual o 

serviço é remunerado pelo passageiro pagante, é ultrapassado e não tem mais sustentabilidade. É 

fundamental a adoção de medidas estruturantes que possam trazer soluções definitivas para os 

problemas históricos do setor.” Foi elaborado por diversas entidades setoriais uma proposta de 

atualização do marco legal para o transporte público, denominado “Programa de Reestruturação do 

Transporte Público Urbano e de Caráter Urbano” que visa tanto os sistemas de ônibus urbano quanto 

os sistemas metro-ferroviários, dentro do contexto da Lei de Mobilidade de 2012 (NTU, 2021). 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
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Sabe-se que o transporte representa um importante componente nas despesas dos orçamentos 

familiares brasileiros. Além disso, como Pereira et al (2021) cita, o aumento generalizado no consumo 

do transporte individual influencia diretamente na renda, mostrando que este fator permanece como 

determinante fundamental no uso dos diferentes tipos de transporte. Por isso, os preços, bem como a 

influência da política nacional em sua condução, são fatores relevantes na escolha dos usuários por 

seus meios de transporte adotados, já que isto interfere nos custos e benefícios percebidos pelos 

indivíduos em sua utilização (PEREIRA et al apud PINHEIRO, LEAL e AZEVEDO, 2015). 

Dessa forma, tanto os prestadores de serviços de transporte público de ônibus quanto os seus 

usuários finais se depararam com o encarecimento sistemático de custos, seja do óleo diesel, seja das 

tarifas de ônibus pagas pelos consumidores (PEREIRA et al, 2021). Tornou-se evidente então, que o 

período de pandemia para o Brasil, foi marcado pelo aumento do nível de preços e custos dos sistemas 

de transporte público coletivo acima da elevação do nível geral dos valores da economia.  

A crise apresentada no setor de transporte não é uma situação isolada, muito menos singular. 

Fazendo uma breve análise para além da temática nota-se que o contexto relatado no sistema de 

transporte público já era previsível para Luiz Afonso dos Santos Senna (2014) como uma das fases da 

roda de privatização e nacionalização. Em seu livro, Senna (2014) explica que esta roda é um ciclo que 

refletiria as tendências históricas das sociedades sobre o tema.  

Assim, o ciclo poderia se iniciar quando uma empresa provedora da infraestrutura em questão 

passa a ser fortemente regulada ao longo do tempo, produzindo pouco lucro a mesma; tal condição 

influencia em menores investimentos, conduzindo a uma baixa qualidade do serviço. O passo seguinte 

nesse ciclo seria o setor público assumir a infraestrutura. Por conseguinte, uma combinação de 

ineficiências e preços populistas leva à redução dos investimentos. Neste cenário o governo torna-se 

incapaz de manter a infraestrutura com recursos advindos dos impostos tradicionais e inicia-se um 

movimento de retorno para o setor privado (SENNA, 2014 apud  GOMEZ-IBANEZ e MEYER, 1993). 

Vale salientar que, por se tratar de um ciclo, seu ponto inicial é pouco relevante. 

O que se pode afirmar é que na década de 1990 o Brasil entrou na era das privatizações. A Lei 

das Concessões, aprovada em 1995, acelerou este processo, levando à maciça privatização de setores 

públicos, entre eles a infraestrutura viária (SENNA,2014). Portanto, admitindo-se a linha cíclica que os 

setores econômicos de infraestrutura passam podemos afirmar que o atual cenário é de trânsito entre a 

retirada de capitais e serviços e de absorção do sistema pelo poder público. 
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