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O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou ontem mais uma proposta para 

atender à demanda da população para o maior acesso ou melhoria do transporte público. De 

acordo com o anúncio, que segundo o instituto já foi discutido com o governo federal, se as 

três esferas públicas desonerassem o serviço, por meio da redução de impostos, ocorreria o 

barateamento das tarifas e possibilitaria a gratuidade para 7,5 milhões de pessoas, entre 

estudantes, desempregados e trabalhadores informais.  

 

Segundo a nota técnica Transporte Integrado Social - uma Proposta para o Pacto da 

Mobilidade Urbana, o Ipea afirma que logo após ocorrerem as manifestações para redução da 

tarifa do transporte público, em junho, o governo federal divulgou que desenvolveria cinco 

pactos para a melhoria do serviço público, entre eles o da mobilidade urbana. Porém, "acerca 

de uma pactuação com os vários setores da sociedade, que busque transformações no cenário 

da mobilidade urbana, não há notícias de que se esteja avançando", afirmou.  

 

Neste cenário, o levantamento feito pelo instituto sugere que haja um pacto federativo para a 

desoneração completa dos serviços nos governos federal, estadual e municipal. Com isto, o 

custo da tarifa cairia pelo menos 15%.  

 

Um dos autores do estudo, Ernesto Galindo, técnico de Planejamento e Pesquisa, comentou 

que, com o barateamento da tarifa, sobraria recursos para tornar o transporte público gratuito 

para uma parcela da população. O custo deste processo seria de R$ 4,8 bilhões por ano para a 

União. Esse valor representa 4,75% do que foi arrecadado de impostos pelo governo federal 

somente em outubro deste ano.  

 

A proposta, com base no Regime Especial de Incentivos para o Transporte Coletivo Urbano e 

de Caráter Urbano de Passageiros (Reitup), que tramita na Câmara dos Deputados, é zerar os 

impostos como o Contribuição para Financiamento da Seguridade Social/Programa de 

Integração Social (PIS-Cofins) de importação, de competência federal, e do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na compra de veículos e demais insumos, de 

competência dos estados. No caso dos municípios, a alíquota do Imposto sobre Serviços (ISS) 

deveria ser reduzida, "podendo chegar a zero".  

 

Aceitação  

 

Questionado pelo DCI, se não seria difícil os estados e municípios aceitarem reduzir ICMS ou 

ISS, já que são os principais impostos para a geração de receita, respectivamente, Galindo 

respondeu que o aumento do número de usuários do transporte público - por conta do 

barateamento da tarifa - deveria elevar a arrecadação, gerando caixa.  

 

Em seguida, o DCI perguntou como os governos conseguiriam atrair mais usuários se o 

transporte público é considerado precário no Brasil. Galindo disse que uma das sugestões é de 

que, naqueles municípios que apresentarem essa situação, a sobra de recursos - com o maior 

uso do sistema pelos usuários já existentes ou com o aumento da demanda, mesmo sem 

melhorias - poderia ser transferida para o aperfeiçoamento do serviço.  

 

"O trabalho do Ipea é de assessorar o governo federal, cabendo a este marcar reuniões com 

outros governos sobre essas propostas", acrescentou o técnico.  

 

Para o sócio da Méthode Consultoria e professor do curso de administração da ESPM, Adriano 

Gomes, apesar dessa proposta demonstrar que poderia ser um dos caminhos para resolver o 

problema do transporte público, na prática, teria problemas para ser aceita ou, se isso 

acontecer, problemas de execução. "É como aconteceu com o setor de energia elétrica. O 

governo desonerou os tributos sobre os custos de energia. Contudo, porque o sistema é 

precário, as empresas tiveram que aumentar os preços. Desta forma, o governo acabou 

arcando com o prejuízo", exemplifica.  
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"Para resolver o problema do transporte público, deveria ter um plano integrado que não 

sugira somente desonerações, como também crie um plano para a renovação da frota, dê 

incentivos para as prefeituras investirem, como por exemplo, o governo federal aceite trocar 

os juros da dívida de um município para que ele compre mais ônibus", aponta.  

 

Na nota, o Ipea aponta que para levar adiante essas sugestões, o Transporte Integrado Social 

"pressupõe não apenas vontade política do executivo local existente e expressa pelos maiores 

municípios por meio da Frente Nacional dos Prefeitos, que apoia fortemente o Reitup e uma 

política clara e coerente de gratuidades, mas um esforço de gestão para além da já dificultosa 

e custosa integração do sistema de transporte", segundo a nota. 

 

Fonte: DCI, São Paulo, 13 dez. 2013. Caderno A, p. A3. 
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