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Fonte: Jornal O Globo (12/03/2020; 14/03/2020; 18/03/2020; 28/12/2020)



13 de março de 2020: publicação das primeiras medidas restritivas do RJ

Evolução da demanda de passageiros do MetrôRio 
durante as primeiras semanas de pandemia



Fatores socioeconômicos 
influenciaram a distribuição 
da perda de passageiros em 

diferentes pontos do sistema 



Evolução da demanda de passageiros do MetrôRio



➔O trabalho é o motivo de 72% das viagens no MetrôRio.

Fonte: Dados internos da Pesquisa Índice de Qualidade do Serviço (IQS) de setembro de 2019, realizada pelo IBOPE Inteligência.

As restrições de movimentação levaram à rápida expansão de atividades online, além do 
aumento do desemprego e da opção pelo uso do automóvel.





Do início da pandemia em março de 
2020 até o fim de maio de 2021, o 
sistema do MetrôRio acumulou perda 
de 211,5 milhões de passageiros.

R$ 929 milhões 
Perda de arrecadação tarifária 
estimada no período

Perda de arrecadação com locação 
de pontos comerciais e publicidade 
nas estações
Fechamento no início da pandemia 
e baixa demanda após reabertura

Fontes: Valor Econômico (06/07/2020) e Jornal O Globo (Blog Capital: 28/07/2020)



Altos custos fixos, mesmo com 
esforços de redução

Todas as estações abertas, sem 
redução de horário de operação

Ofertas de trens visando 
distanciamento de passageiros

Novos custos referentes à pandemia 
(limpeza, álcool em gel, máscaras)



Operadoras ao redor do mundo receberam auxílios governamentais emergenciais para 
garantir a continuidade do serviço de transporte público.

Canadá Reino UnidoEUA

Enquanto isso, 
no Rio de Janeiro...



Sem nenhum tipo de aceno de auxílio emergencial por parte do poder público, o 
MetrôRio realizou diversas ações para redução de custos e recuperação de caixa. 

• Reavaliação orçamentária

• Negociação com fornecedores

• Recuperação de créditos na CCEE

• Venda de excedente de energia elétrica

• Fechamento de acessos secundários

• Ajuste de grade de trens

• Manutenções prioritárias

• MPs 927 e 936

• Retorno gradual de permissionários

• Naming rights

• Emissão de debêntures



Perspectiva: retorno muito lento da demanda, após relaxamento de medidas 
restritivas, com patamares em níveis anteriores à pandemia somente em 2031. 

Previsão de demanda MetrôRio
Média Dia Útil (passageiros pagantes e gratuidades)

O modelo de financiamento do transporte público 
baseado em tarifas não é sustentável



Em outros sistemas de transporte público, existem diferentes modelos de 
financiamento governamental.

Nova York

Mais de 1/3 dos custos são coberto por impostos, 
taxas e subsídios governamentais

Taxa de Contribuição para o Transporte, sobre as 
empresas, conforme quantitativo de funcionários 
– menos de 40% do custo coberto por tarifas

França

28% do preço da gasolina vai para custeio do 
transporte público

Bogotá

Subvenções para o transporte público pagas pelo 
orçamento geral do município e do estado, que 
representam cerca de 20% dos custos operacionais

São Paulo Fontes: 
https://www.mobilize.org.br/noticias/4478/subsidio-

no-transporte-vai-de-45-a-70-na-europa.html  / 
https://www12.senado.leg.br/emdiscussao/edicoes/c
odigo-aeronautico/tarifas-de-transportes/europa-ve-

subsidio-como-investimento-no-transporte//



Para garantir a continuidade das concessões de transporte público no Rio de 
Janeiro, é preciso planejamento de financiamento sustentável, através de 
políticas públicas.

Subsídios para 
modicidade tarifária

• Tarifa diferenciada 

• IPTU

• Contribuição na conta de energia

• ITCM majorado

• Revisão de gratuidades

Ações focadas em 
transporte particular

• Estacionamento

• IPVA

• Taxa sobre uso do sistema viário

• Taxa sobre gasolina

• Pedágio urbano
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