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A cidade é a maior invenção humana desde a roda

Os transportes estão em tudo que se produz e se 
consome na cidade 
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As cidades não vivem sem os transportes

As pessoas não vivem sem mobilidade

A mobilidade é imprescindível às famílias e à 
economia urbana 

Os transportes públicos são responsáveis por 60% a 
80 % das viagens diárias nas cidades brasileiras



Roteiro da Exposição

• Introdução: sobre o que mesmo 
estamos falando?

• Subsídio e Financiamento: que 
diálogo?

• As políticas usuais de 
financiamento e subsídio dos TP 
no Brasil

• Considerações Finais
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Subsídio, Tarifa, 
Custo

Fonte de Recursos

Distribuição de 
Recursos



Sobre o que mesmo estamos falando?

Preço Tarifa

Custos
Subsídios
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...e a quem interessa os 
transportes públicos coletivos?



Os diversos segmentos que de alguma 
forma se beneficiam
Beneficiados 
indiscriminados 

toda a sociedade (recursos gerais do orçamento)

Beneficiados 
discriminados 

pagar conforme os benefícios recebidos

Usuários beneficiado imediato (paga com a tarifa)

Outros Beneficiados
empresas em geral, comércio, proprietários 
fundiários e imobiliários

Transporte Individual
sobretudo em meio urbano, beneficiado 
importante do transporte público
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Política Tarifária

Componentes

• Nível Básico Mecanismo de 
Formação do Preço

• Estrutura Distribuição entre os 
usuários

• Fontes Participação de usuários e 
de não usuários. Beneficiados?

• Forma de Cobrança Tecnologia de 
Cobrança bilhetagem

Objetivos de Políticas Sociais 

• Inclusão associada a nível e 
estrutura tarifária

• Justiça Tributária associada às 
possíveis fontes de recursos



Subsidiação do Sistema
dois comentários

1. Política tarifária conservadora e perversa
A política tarifária baseada apenas (ou quase apenas) no pagamento pelos usuários, 
além de conservadora é extremamente perversa

2. Tarifas elevadas e subsídio invertido
Os usuários, as camadas pobres, financiam a liberação de espaço viário para 
automobilistas, o acesso às compras e a valorização de capital dos proprietários de 
imóveis.
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Subsídio e Financiamento aos Transportes Públicos coletivos:
um diálogo de surdos?

Um lado
Tradicional

Outro lado
Solidário

Auto-sustentação pelas 
receitas

política do Banco Mundial

Paga quem usa

Subsídio restrito e apenas para 
os mais necessitados 

Repartição social 

Devem pagar  todos  os  que de 
alguma forma se beneficiam.

Na medida do benefício 
recebido e respeitando a 

capacidade de pagamento

Subsídio para os necessitados
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• Subsídio no nível da Operação

• Subsídio no nível do Investimento

• Debates da Atualidade



Experiência brasileira
Subsídio no nível da Operação

Tradicional

Público Alvo

• Idosos, estudantes, PcD e viagens longas

• Militares, polícia, bombeiros, carteiros, 
oficiais de justiça 

Mecanismos

• Subsídio cruzado. Diluição da diferença  
de custo entre os usuários pagantes

Recentes

Empregador Vale Transporte, 1985

Governo

• São Paulo capital. 
Paga por idosos e estudantes

• Rio de Janeiro Estado e várias cidades
Paga complemento do valor teto.

Subsídio ao operador e não ao usuário.
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Experiência brasileira
Subsídio no nível do 
Investimento

Metrô Rio Linha 4 
• R$ 10 bilhões

classe alta e média alta

BRT - Rio de Janeiro
• TransOeste 56km  — R$ 770 milhões.

classe média, média baixa 

• TransCarioca 39 km  — R$ 1.834 milhões.

classe média, média baixa

BRT  - Niterói
• Federal R$ 300 milhões 

• Municipal R$ 30 milhões 

• Privado R$ 25 milhões (60 veículos)

REGRA GERAL

Recursos Fiscais
• Construção de 

infraestruturas 

Privado
• Investimentos em Veículos 

e sistemas
• Receita tarifária 
• Subvenção anual ou 

Aquisições de ativos
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Experiência brasileira

Debates da Atualidade

O Transporte Público entrou na Pauta Politica 
em 2013.

• Pleito por desoneração tributária das tarifas

• Pleito por mais verba federais

• Nenhuma discussão sobre justiça tributária

Para quem?

• Todos: tarifa zero

• Todos estudantes

• Somente os pobres

• Somente os muito muito pobres

Fontes sugeridas

• Tesouro Nacional

• Imposto sobre os Combustíveis

• Adicional sobre a Conta de luz

• Licença especial de circulação de Autos

• Pedágio Urbano

Ligadas ao urbanismo

Operação Urbana Consorciada - OUC.

Iniciativas privadas para ampliar PPP com 
Captura de Mais Valia

Impostos sobre transferência de imóveis

Contribuição de Melhoria
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Considerações Finais

1. O bom TP é imprescindível para todas 
as famílias e para a economia urbana

2. Fazer contribuir para os TP, as camadas 
que se beneficiam sem dele fazerem 
uso direto.

3. Uso dos recursos: discussão social.

4. Prioridade as camadas mais carentes e 
desprotegidas, por renda (pobres, 
desempregados) ou por algum tipo de 
exclusão social.

5. Subsídios por província, município ou 
lugares de residência deve se dar sob a 
forma de serviços melhores. O custo 
total será sempre de toda a sociedade.

6. É imprescindível abrir uma discussão 
franca e sincera, com todos os setores 
da sociedade.

7. A experiência internacional é vasta. O 
setor acadêmico pode e deve iniciar 
esse processo.
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