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Objetivo

1. As tendências do uso do transporte individual e coletivo nos 

últimos 20 anos, e seus impactos sobre condições de 

mobilidade urbana

2. Impactos mais recentes da COVID-19 sobre a mobilidade

3. Refletir sobre as implicações para a política de transporte 

urbano no Brasil
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20 anos de dados sobre

- gasto das famílias

- custo do transporte

- demanda por transporte público

- crescimento da frota

- tempo de deslocamento casa-trabalho

1. Tendência persistente de substituição do consumo de transporte coletivo 
pelo individual motorizado

2. A COVID-19 aprofunda essa tendência

3. Agravamento dos desafios de financiamento e gestão da mobilidade urbana

Resumo
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1. Tendências do transporte individual e coletivo
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Proporção da renda familiar comprometida com os principais componentes

Dados: POF/IBGE

áreas urbanas
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Pobres                      Ricos

Migração do transporte público para o privado (*média e baixa renda)

Dados: POF/IBGE
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Pobres                      Ricos

Migração do transporte público para o privado (*média e baixa renda)

Dados: POF/IBGE
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Transporte público ficando relativamente mais caro do que o individual

Dados: IPCA/IBGE
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Queda de demanda e eficiência do transporte público (ônibus)

Passageiros IPK

Dados: NTU, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo
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Dados: DENATRAN

Rápido crescimento da frota de veículos
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Dados: DENATRAN

Rápido crescimento da frota de veículos (*cidades médias e peq.)
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Dados: DENATRAN

Rápido crescimento da frota de veículos (*cidades médias e peq.)
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Aumento dos tempos de viagem casa-trabalho
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Dados: PNAD/IBGE

Aumento dos tempos de viagem casa-trabalho
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2. Impactos da COVID-19 sobre mobilidade
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Rápida elevação dos índices de isolamento (gradual relaxamento)

Dados: Google MobilityDados: Google Mobility
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Rápida queda nos níveis de congestionamento (gradual recuperação)
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Queda global nos 
índices de mobilidade

Recuperação mais lenta
no transporte público

Dados: Google Mobility
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3. Implicações para política de transporte urbano
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3. Implicações para política de transporte urbano

Ciclo vicioso de pelo menos duas décadas

• Migração do transporte público para o privado

• Pressão inflacionária sobre tarifa

• Queda da demanda de transporte público aumento tarifas

* Espiral de desequilibrio num contexto de crise fiscal e de saúde

Novo normal?
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• Integração de politicas urbanas/metropol. de transporte, habitação, saúde, educação etc. 

Desafio de coordenação de diversas medidas:
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• Integração de politicas urbanas/metropol. de transporte, habitação, saúde, educação etc. 

• Priorização do transporte coletivo e ativo

o Priorização de projetos, corredores exclusivos de ônibus etc.

Desafio de coordenação de diversas medidas:



@UrbanDemog

• Integração de politicas urbanas/metropol. de transporte, habitação, saúde, educação etc. 

• Priorização do transporte coletivo e ativo

o Priorização de projetos, corredores exclusivos de ônibus etc.

• Revisão nos modelos de financiamento, gestão e concessão do transporte público

o Subsídios condicinados a ganhos de transparência e eficiência

Desafio de coordenação de diversas medidas:



@UrbanDemog

• Integração de politicas urbanas/metropol. de transporte, habitação, saúde, educação etc. 

• Priorização do transporte coletivo e ativo

o Priorização de projetos, corredores exclusivos de ônibus etc.

• Revisão nos modelos de financiamento, gestão e concessão do transporte público

o Subsídios condicinados a ganhos de transparência e eficiência

• Desincentivar uso do automóvel privado

o Cobrança de estancionamento e circulação em áreas centrais com recursos revertidos para transp. público

Desafio de coordenação de diversas medidas:
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