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Candidatos a emprego mentem sobre onde moram para conseguir vagas. A queda do valor real 
da renda do brasileiro, aliada aos aumentos constantes nas tarifas do transporte público urbano, 
estão transformando o ato de pegar um ônibus para ir ao trabalho em luxo para uma fatia 
crescente da população pertencente às classes D e E. Apenas 27% dos usuários de ônibus, metrô 
e trens urbanos estão nesses segmentos sociais. Como resultado, a população de baixa renda 
está perdendo mobilidade no espaço urbano e, como conseqüência, o acesso ao lazer, aos 
serviços públicos e às chances de conseguir um emprego, revela o relatório preliminar da 
pesquisa "Mobilidade e Pobreza", do Instituto do Desenvolvimento e Informação em Transporte 
(Itrans), que será apresentado hoje, em Brasília, no seminário "Transporte Público para Inclusão 
Social", realizado pelas associações Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de 
Passageiros (Abrati) e Nacional de Tranportes Urbanos (NTU).  

Outro índice de exclusão  

Um trabalho realizado em dez metrópoles brasileiras no ano passado pela então Secretaria 
Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República, hoje incorporada ao Ministério 
das Cidades, foi o ponto de partida para o levantamento do Itrans, segundo explica o coordenador 
da pesquisa, Maurício Cadaval. "Esperávamos freqüência maior de usuários de baixa renda no 
transporte coletivo", diz Cadaval. "O objetivo da pesquisa é descobrir por que o nível de 
mobilidade está tão baixo entre os pobres e as conseqüências disso em suas vidas."  

Os primeiros resultados do levantamento, realizado nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte e Recife apontaram o valor das tarifas como a principal dificuldade 
encontrada por usuários dessas camadas sociais para o acesso ao transporte público, que perde 
passageiros ano a ano. Dados da Associação Nacional dos Transportes Públicos (ANTP) mostram 
que o sistema de transporte público no País perdeu 25% dos seus passageiros entre 1994 e 2002. 
Cerca de 50% desses usuários migraram para o transporte clandestino. "Do restante, parte se 
arranja como pode, indo para o trabalho a pé, de bicicleta, ou pegando carona", afirma Cadaval. 
"Outra parte da população simplesmente não tem como se locomover".  

A queda no número de usuários é fator de um círculo vicioso. O cálculo da tarifa cobrada nos 
transportes coletivos se faz dividindo o custo total de manutenção do serviço pelo universo de 
usuários. Com o número de passageiros em queda, os preços desses serviços tendem a subir e 
acelerar a fuga de usuários em conseqüência. Outro efeito desse círculo se dá em torno do 
benefício do vale-transporte. De acordo com o coordenador da pesquisa do Itrans, o levantamento 
identificou a preferência das empresas por trabalhadores que morem perto do local de trabalho 
como uma nova "regra dos empregadores" que aumenta a dificuldade de colocação no mercado 
de trabalho. "É uma maneira da empresa diminuir seus gastos com vale-transporte", diz Cadaval. 
"Cada vez mais o trabalhador tem mentido sobre o local de sua residência para ter mais chances 
de conseguir emprego, abrindo mão de um benefício que é seu direito e perdendo acesso a um 
serviço público. Isso ficou bastante visível nos depoimentos colhidos durante a pesquisa", 
salienta.  

Redução de tarifas  

A versão final do levantamento "Mobilidade e Pobreza" deve ser concluída em dezembro deste 
ano. A pesquisa ainda não inclui propostas para o setor, diz Maurício Cadaval. "Mas qualquer 
projeto de mobilidade urbana como fator de inclusão social deve incluir a redução das tarifas do 
transporte urbano e o remodelamento do benefício do vale-transporte, que perdeu muito do seu 
valor social", observa.  



A proposta para redução das tarifas de transporte público elaborada pela NTU defende a mudança 
na tributação sobre os encargos sociais, o fim do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) e do Imposto Sobre Serviço (ISS) sobre os ônibus, a criação de um mecanismo 
semelhante ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas 
e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) para os serviços públicos de transporte coletivo 
urbano e o estabelecimento de fonte de custeio no orçamento público para a gratuidade dos 
idosos maiores de 65 anos como medidas que ajudariam a baixar o custo dos transportes 
coletivos.  
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