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Os(as) candidatos(as) à Presidên-
cia da República e aos Gover-
nos Estaduais têm pela frente o 
complexo desafio a superar, que 

é o de apresentar aos eleitores um conjunto 
de propostas de governo que encontre siner-
gia absoluta com os anseios da população. 
Os temas da agenda dos(as) candidatos(as) 
costumam ser Saúde, Educação, Segurança, 
Justiça, Custo de Vida, Emprego, Renda, 
Moradia e Mobilidade. O importante para 
cada candidato(a) não são as promessas, 
mas sim quais serão os temas prioritários 
de sua campanha eleitoral e, posterior-
mente, da plataforma de projetos do futuro 
governo, de modo a executar as promessas 
eleitorais com pleno êxito para a satisfação 
dos cidadãos.

Tendo isso em mente, o tema da Mobilidade 
precisa ser encarado pelos(as) candida-
tos(as) às eleições 2022 com muita atenção. 
A Mobilidade é um direito das pessoas, e 
é o que permite a elas acessar os demais 
direitos, deveres e também o lazer. O fato 
é que os usuários do transporte público e 

Agenda  
para o Avanço 
da Mobilidade 
Nacional
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os que não conseguem acessá-lo – 
embora o desejem – representam 
milhões de pessoas descontentes 
com a forma como a mobilidade 
cotidiana é, de modo geral, condu-
zida pelas atuais políticas. 

Alertar os(as) candidatos(as) às elei-
ções 2022 para esta questão crucial 
relacionada à gestão adequada da 
Mobilidade dos brasileiros confi-
gura, portanto, uma contribuição 
da Associação Nacional dos Trans-
portadores de Passageiros sobre 
Trilhos (ANPTrilhos) a este processo 
eleitoral, bem como demonstra 
publicamente a disposição da Asso-
ciação e de seus  operadores em 
colaborar com as futuras equipes 
de governo nessa ampla questão, 
que interessa a toda a população.

Não se pode negar esta atenção  
especial à Mobilidade quando se 
sabe que mais de 10.000.000 de 
brasileiros utilizam os sistemas 
metroferroviários e outras dezenas 
de milhões de pessoas recorrem aos 
demais modais coletivos. 

Grande parte desses milhões de 
cidadãos é de eleitores e aguar-
dam propostas, compromissos e 
ações por parte dos(as) candi-
datos(as) à Presidência da Repú-
blica e aos Governos Estaduais em 
relação à situação e ao futuro do 
transporte de massas.

71,30%  
UTILIZAM O 
TRANSPORTE 
PARA  
TRABALHAR

MAIS DE 
10.000.000 
DE PESSOAS USAM 
O TRANSPORTE 
METROFERROVIÁRIO

ANPTrilhos - Mariana Neves

https://anptrilhos.org.br/
https://anptrilhos.org.br/
https://anptrilhos.org.br/
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MOBILIDADE BEM GERIDA 
E VALORIZADA REPRESENTA 
CAPITAL POLÍTICO  
E LEGADO VALIOSOS

Tomar as melhores decisões sobre mobili-
dade em prol da elevação da qualidade das 
condições de vida de milhões de cidadãos 
significa para os(as) futuros(as) governantes 
construir tanto um capital político quanto 
deixar um legado, ambos muito valiosos 
para as pessoas. São decisões que devem 
estar atreladas a um projeto de Estado, e 
não restritos ao período de um mandato 
eleitoral. Afinal, impactam diretamente, no 
longo prazo, a qualidade de vida.

Este propósito nobre dos(as) governantes em 
procurar adotar possíveis soluções para a Mobi-
lidade, no entanto, tem sido mal conduzido por 
algumas equipes de governo pelo País. 

Há vários casos de projetos de mobilidade 
desenvolvidos para atender ao período de 
mandato governamental – o curto prazo –, 
resultando em ações que se mostram muito 
distantes do que a população deseja e merece 
em termos de um serviço de utilidade pública 
prestado com qualidade.

Há, no País, uma escassez expressiva e gene-
ralizada de projetos que traduzam adequa-
damente a demanda presente e a projetada 
da população das regiões metropolitanas, 
entre outras, por transporte urbano local, 
metropolitano e inter-regional. Alguns dos 
problemas mais graves que acometem a 
mobilidade e envolvem o segmento metro-
ferroviário de passageiros são: 

•	 a defasagem aguda do marco regu-
latório do transporte público urbano e 
inter-regional;

•	 governança difusa sobre o transporte 
público e interferência de leigos nas deci-
sões técnicas de Mobilidade;

•	 a insistência em se implantar linhas de 
transporte sobre pneus em corredores 
onde já se faz necessário, na realidade, 
o transporte de alta capacidade, que 
é apenas representado pelo segmento 
sobre trilhos; 

•	 baixa integração entre as linhas de trans-
porte dos vários modais com menor 
capacidade de passageiros com as do 
transporte sobre trilhos, bem como a falta 
de integração tarifária – bilhete único – 
em várias operações;

•	 o ultrapassado modelo de financiamento 
do transporte coletivo, destoante de mode-
los de financiamento de sucesso em outros 
países – onde há fontes diversas de finan-
ciamento do transporte público, inclusive 
oriundo do transporte individual, ou seja, o 
modal individual gerador de externalidades 
negativas (trânsito, poluição etc.) contribui 
para sustentar o modal coletivo

Estas e outras questões, que representam 
obstáculos à expansão da prestação de 
serviços de transporte de passageiros com 
alta qualidade no País, são abordadas neste 
documento pela ANPTrilhos, para conheci-
mento e análise dos(as) candidatos(as) às 
eleições 2022.
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OPORTUNIDADE POLÍTICA 
PARA ATENDER DEMANDAS 
DA POPULAÇÃO

As eleições de 2022 representam nova opor-
tunidade para a classe política demonstrar, 
efetivamente, seu compromisso em desen-
volver e apresentar soluções almejadas pelos 
cidadãos, que clamam por mais qualidade 
de vida. Avançar na agenda da Mobilidade 
urbana é uma excelente forma de receber a 
atenção e o respaldo do eleitorado.

A ANPTrilhos espera que este documento 
possa contribuir com propostas que possibi-
litem estender ao maior número de brasilei-
ros o direito por um transporte coletivo com 
todos os condicionantes de modernidade, 
agilidade, segurança, conforto, economia 
e emissões ecologicamente alinhados às 
boas práticas. Isso porque o transporte 
metroferroviário está presente em apenas 
13 regiões metropolitanas, de um total 
de 63 de médio e grande porte. E, ainda 
assim, apresenta capacidade de transporte 
aquém da demanda.

Pretende-se estabelecer as bases para 
um amplo diálogo, que envolva muni-
cípios estados e a União, além de orga-
nizações representativas da sociedade 
civil, empresas etc. em prol da mobilidade 
urbana em todo o País, em um cenário de 
décadas à frente. É sob esta ótica que a 
ANPTrilhos e seus operadores entendem 
que o passageiro passará a ser, efetiva-
mente, a figura central dos sistemas de 
mobilidade pública nos municípios e nas 
respectivas regiões metropolitanas.

TRANSPORTE 
METROFERROVIÁRIO

O QUE OS CIDADÃOS QUEREM*

•	 Rapidez
•	 disponibilidade
•	 menor custo
•	 segurança

O QUE O PAÍS OFERECE

•	 modelo de financiamento do transporte 
público defasado

•	 cidadão  sobrecarregado por custear o 
sistema de transporte público, via paga-
mento de tarifas

•	 modicidade tarifária fragilizada ou 
inexistente, coloca em risco a saúde 
financeira dos operadores

•	 baixo nível de investimentos em manu-
tenção, inovação e em expansão da rede 
de transporte, em relação à deman- 
da crescente

•	 descentralização das decisões em mobili-
dade pelas esferas de poder desorganiza 
o planejamento e prejudica o atendimento 
adequado e de qualidade aos passageiros

•	 gestão ineficiente dos vários modais de 
transporte de massas

•	 concorrência entre modais coletivos 
de alta e de média capacidade em 
mesmos trajetos

* Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)
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RAIO-X DO SETOR METROFERROVIÁRIO

O Brasil possui 21 sistemas de transporte urbano de passageiros sobre trilhos, distribuídos 
em 11 Estados e no Distrito Federal, COBRINDO MENOS DE 50% DO PAÍS. Esses sistemas 
são operados por 16 empresas, das quais 8 são de capital privado. 

DÉFICIT FINANCEIRO  
ESTIMADO DE  

-R$ 17 BILHÕES*
causado pela pandemia  

da Covid-19 
(*considerando apenas as receitas tarifárias)

3,9 BILHÕES 
 DE PASSAGEIROS 
TRANSPORTADOS

10,9 MILHÕES 
de passageiros  
transportados  
por dia útil

39,4 mil funcionários,  
sendo 31,7 mil próprios e 7,6 mil terceirizados

BENEFÍCIOS SOCIOECONÔMICOS GERADOS À SOCIEDADE

R$ 23 BILHÕES/ANUAIS EM VÁRIOS ASPECTOS, COMO:
•	 redução de 1 bilhão de horas nos deslocamentos
•	 redução de 1,6 milhão de toneladas nas emissões de poluentes
•	 economia de 847 milhões de litros de combustível fóssil
•	 economia de R$ 8 bilhões com menos ônibus e carros nas ruas
•	 economia de R$ 296 milhões em custos com acidentes

PERFIL DOS  
USUÁRIOS:

50,4% MULHERES
49,6% HOMENS
39,47% entre 25 e 34 anos de idade
43,93% têm ensino médio completo
71,30% utilizam transporte 
para trabalhar
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Reformulação do Marco Legal 
do Transporte Público Urbano

PROPOSTA
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Os(As) candidatos(as) que vencerem 
as eleições 2022 têm pela frente 
decidir como farão parte da solu-
ção dos graves problemas que 

degradam a situação do transporte público 
em geral, incluindo, o metroferroviário de 
passageiros, aqui representado pela ANPTri-
lhos. Os milhões de cidadãos que dependem 
do transporte público e também os opera-
dores enxergam que o modelo atual está no 
rumo à falência e que cabe aos(às) futuros(as) 
governantes agir para firmar publicamente 
o compromisso de estabelecer as condições 
necessárias para evitar problemas ainda maio-
res e melhorar a qualidade e o custo dos servi-
ços de transporte. 

São necessárias ações urgentes, e, entre as 
principais, está a necessidade de se estabele-
cer uma atualização do marco legal do trans-
porte público urbano. Na visão da ANPTrilhos e 
de outras organizações da mobilidade este ato 
é fundamentarl para o Brasil estabelecer os 
caminhos para superar a situação caótica do 
transporte público que se verifica no presente 
e que se projeta com agravantes para o futuro.

A Política Nacional de Mobilidade Urbana 
(PNMU - Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012) 
é o atual marco regulatório que orienta os 
tomadores de decisão a uma visão mais inte-
grada da mobilidade urbana. O sucesso dos 
projetos de longa maturação está intimamente 
ligado à definição clara do marco regulató-
rio setorial: ele confere segurança jurídica ao 
investidor privado e ao setor público; facilita 
a atração de novos investimentos e a aplica-
ção dos recursos em manutenção, melhoria 
da qualidade dos serviços e em expansão das 

CBTU Recife - George Antony
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ATUALIZAR O MARCO 
REGULATÓRIO DEVE 
ESTAR NAS PLATAFORMAS 
ELEITORAIS

Para a ANPTrilhos, os(as) candidatos(as) às 
eleições 2022 precisam avaliar inserir em 
suas plataformas eleitorais a defesa de uma 
nova proposta de atualização do marco 
regulatório, de modo a resgatar compo-
nentes fundamentais para a recuperação 
e o desenvolvimento dos transportes cole-
tivos urbanos. 

OS 3 PILARES  
PARA NOVO MARCO 
REGULATÓRIO

Esses componentes estão reunidos em 
três pilares vitais para a reabilitação desse 
serviço em todo o País: 

1. O FINANCIAMENTO DO 
CUSTEIO E DE INVESTIMENTOS 
EM INFRAESTRUTURA; 

2. A QUALIDADE E A 
PRODUTIVIDADE, COM 
PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE 
NESSE PROCESSO; 

3. A REGULAÇÃO DE CONTRATOS, 
GARANTINDO MAIOR JURÍDICA 
E MAIOR PARTICIPAÇÃO 
DA UNIÃO NO PAPEL DE 
INDUTORA E GUARDIÃ DA 
POLÍTICA NACIONAL DE 
MOBILIDADE URBANA. 

redes de atendimento aos usuários de trans-
porte, entre outras vantagens.

No Brasil o marco regulatório é considerado 
muito defasado, o que compromete a quali-
dade do serviço prestado pelos operadores 
do transporte metroferroviário de passagei-
ros e por outros modais, como o rodoviário 
urbano. O problema é tão sério que motivou 
a articulação inédita entre esses segmentos 
em prol desta reivindicação.

Nas regiões metropolitanas, as companhias 
de ônibus urbanos e as do segmento metro-
ferroviário chegaram ao entendimento que, 
quando trabalham plenamente integrados 
(linhas e tarifas), há oportunidade para uma 
maior agilidade no deslocamento dos usuá-
rios, entre outras vantagens, o que impacta 
positivamente na satisfação da população.

C
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Propor, discutir e aprovar essa demanda de 
novo marco regulatório exigem, também, 
pressa. O ritmo observado na condução do 
tema pelas autoridades, até o momento, não 
pode ser comemorado, embora haja dispo-
nibilidade para propor e discutir soluções no 
âmbito dos poderes Executivo e Legislativo.

Uma vez que a evolução do marco regu-
latório envolvendo todos os modais é uma 
prioridade para o segmento metroferro-
viário e beneficiará diretamente a popula-
ção, se torna urgente que os(as) futuros(as) 
governantes estejam conscientes da impor-
tância dessa reestruturação e dispostos(as) 
a se comprometerem com essa questão, 
tendo em vista que é obrigatório para qual-
quer nação consolidar a segurança jurídica 
para negócios de infraestrutura e transporte 
das massas.

VÁRIAS ENTIDADES  
DA MOBILIDADE  
DEFENDEM  
NOVO MARCO

Além da ANPTrilhos, diversas organizações 
da mobilidade, que representam empresas 
operadoras, montadoras de veículos, espe-
cialistas e órgãos gestores, estão articuladas 
desde 2021 para que os(as) futuros(as) gover-
nantes ajam em prol da tramitação urgente 
de um novo marco regulatório. 

O discurso unificado e a disposição dessas 
várias organizações indicam a importân-
cia de esta agenda vir a ser agregada aos 
planos dos(as) próximos(as) governantes.

É PRECISO, PORTANTO, 
AVANÇAR DO 

DISCURSO EM PROL DE 
UMA MOBILIDADE MAIS 
JUSTA PARA A PRÁTICA. 

A SOCIEDADE 
BRASILEIRA  

MERECE MELHORES 
CONDIÇÕES DE 

MOBILIDADE.

VLT Carioca - Divulgação
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Por meio do Decreto nº 10.803, de 17 de 
setembro de 2021, o governo federal insti-
tuiu o Fórum Consultivo de Mobilidade 
Urbana, onde a ANPTrilhos tem assento. 
Este fórum tem o objetivo de assessorar a 
Secretaria Nacional de Mobilidade e Desen-
volvimento Regional e Urbano (SMDRU) do 
Ministério do Desenvolvimento Regional 
“em temas relativos à mobilidade urbana, em 
especial aqueles relacionados aos serviços de 
transporte público coletivo urbanos, intermu-
nicipais de caráter urbano e metropolitanos 
de passageiros”.

ALERTA AOS(ÀS) FUTUROS(AS) 
GOVERNANTES PARA A 
DEGRADAÇÃO DOS SISTEMAS 
DE TRANSPORTE

A ANPTrilhos chama a atenção dos(as) 
futuros(as) governantes para a degrada-
ção constante das condições do transporte 
público de massa no País. Os(As) eleitos(as) 
em 2022 deverão agir para oferecer soluções 
aderentes às expectativas e necessidades 
dos cidadãos usuários, dos operadores, dos 
investidores e demais interessados.

No ano passado, em um país conhecido 
por suas dimensões continentais, só foi 
possível inaugurar 2 km de linhas férreas e 
2 novas estações de atendimento à popu-
lação. Portanto, não é recomendável prote-
lar ainda mais as providências concretas 
que irão efetivar um novo panorama para 
o transporte de passageiros sobre trilhos 
devidamente integrado aos demais modais.

O setor de transporte público precisa que 
suas premissas estejam permanentemente 
protegidas de eventuais interferências ou 
reflexos de políticas públicas que visem 
resguardar outros setores. Tais impactos 
geralmente refletem em mudanças no custo 
do transporte coletivo, iniciativa de utili-
dade pública com cunho social expressivo, 
e, por isso, dificultam a modicidade tarifária. 
Um exemplo são as políticas públicas que 
buscam estabelecer proteção às empresas 
do setor elétrico e oneram os custos dos 
sistemas eletrificados de transporte, caso 
do modal metroferroviário – trata-se de um 
impacto direto no preço da tarifa, paga pelo 
cidadão, inclusive, o de baixa renda.

PROPOSTA SETORIAL DE 
MARCO REGULATÓRIO E 
DECRETO GOVERNAMENTAL

Em 2021, por orientação do Comitê de 
Presidentes da ANPTrilhos, um dos pontos 
estratégicos tratados pela Associação foi, 
exatamente, o tema relacionado à atuali-
zação do marco regulatório. O Poder Legis-
lativo também discutia o assunto e naquele 
ano, em setembro, coube ao Senado Federal 
elaborar uma proposta legislativa, o Projeto 
de Lei nº 3278/2021.

Enquanto a tramitação do PL 3278 ocorre, 
até hoje, lentamente, o governo federal, em 
paralelo, adotou algumas iniciativas em 
termos de planejamento e discussões, que 
ainda não culminaram em resultados posi-
tivos para a evolução do marco regulatório 
da mobilidade. 
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CRISE AFETA TODO  
O TRANSPORTE PÚBLICO

Somente no período da pandemia o setor de 
transporte público em geral contabilizou 21 
empresas que suspenderam ou encerraram suas 
atividades; sete contratos suspensos ou rescin-
didos; seis intervenções na operação pelo poder 
público; e 15 empresas em recuperação judicial, 
além da perda de 87 mil postos de trabalho, o 
que corresponde a mais de 20% da força de 
trabalho ativa do segmento no final de 2019. 

Também foram registradas no período 327 
paralisações de trabalhadores do setor de 
transporte público em geral em 98 sistemas 
de transporte, motivadas por dificuldades 
financeiras enfrentadas pelas empresas. É uma 
situação caótica que repercute diretamente 
na qualidade dos serviços prestados aos cida-
dãos e demanda ações extremas e rápidas, 
de modo a não se permitir o sucateamento 
das estruturas de transporte.

EXPECTATIVAS POSITIVAS

Mesmo com o mercado fortemente impactado, 
os projetos avançam, principalmente, aque-
les que envolvem as Parcerias Público-Priva-
das (PPP). A atualização do marco regulatório 
poderá expandir a participação privada no 
transporte metroferroviário dos atuais 56% 
para 75% em apenas cinco anos. O setor conta 
com 12 obras em andamento, que deverão 
acrescentar 124 km na rede de atendimento 
à população nos próximos anos. Para 2022, 
está previsto o incremento de 7,2 km e 5 novas 
estações na rede metroferroviária – é, também, 
muito pouco diante da demanda popular.

MetrôFor
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Política de financiamento 
do transporte público 

PROPOSTA
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O Brasil mantém em vigor um modelo 
defasado, desorganizado e injusto – sob 
o ponto de vista socioeconômico – de 
financiamento do transporte público de 

massas. Absolutamente centrado na arrecadação 
tarifária, sobrecarrega o cidadão usuário, fragiliza 
os operadores de transporte, provoca uma série de 
ineficiências, entre as quais, as que retroalimentam 
seguidas necessidades de recomposições tarifárias 
e também econômico-financeiras de contrato entre 
poder público e operadores. O sistema público de 
transporte urbano está rumo à falência e precisa 
ser reformulado. De outro lado, as demandas por 
esse serviço crescem expressivamente.

O cidadão deveria ser a figura central dos siste-
mas de transportes, mas, na prática, é figura 
central principalmente para financiar a ineficiên-
cia desses sistemas.

Possíveis soluções passam por uma guinada de 
180 graus urgente no modelo de financiamento 
do transporte público. É uma reivindicação de 
vários setores de transporte e não apenas dos 
operadores sobre trilhos e deve estar relacionada 
à discussão da atualização do novo marco regula-
tório do setor e, também, da criação de agências 
específicas para cuidar da governança de trans-
porte metropolitano – conforme PROPOSTAS 1 e 
3 deste documento. 

O que a população espera dos(as) futuros(as) 
governantes são projetos de mobilidade urbana 
coletiva e pública tecnicamente sustentáveis e 
sadios; a população tem que ser atendida em 
termos de comodidade, segurança, conforto, custo 
e tempo de deslocamento; e todos os operado-
res do transporte coletivo devem observar retorno 
financeiro adequado aos investimentos.

CPTM - Rodrigo Assis
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GANHOS PARA O SISTEMA DE TRANSPORTE

Os(As) candidatos(as) que endossarem um modelo de financiamento sustentável, como aqui 
exposto, terão como resultado o efeito positivo de atrair cada vez mais pessoas para o trans-
porte público, o que irá contribuir, também, para aumentar o giro de recursos financeiros 
para a mobilidade coletiva. O objetivo é que tais recursos sejam exclusivamente direciona-
dos a financiar, ainda que em parte, a construção, a manutenção e a expansão de sistemas 
estruturantes de alta capacidade de transporte ao longo dos anos.

Quando o gestor público consegue a migração de usuários para o transporte coletivo há 
externalidades positivas, tais como:

•	 REDUÇÃO DA POLUIÇÃO nos centros 
urbanos e alinhamento aos indicadores 
estabelecidos por políticas ambientais 
internacionais;

•	 REDUÇÃO DO NÚMERO DE ACIDENTES 
DE TRÂNSITO e redução significativa de 
seus impactos sobre os custos do sistema 
de saúde pública e da previdência, com 
afastamentos por acidente e aposentado-
rias precoces por invalidez – a redução do 
volume de veiculos circulando tem impacto 
direto na queda das internações e cirurgias 
advindas de acidentes de trânsito;

•	 MELHOR APROVEITAMENTO DO ESPAÇO 
PÚBLICO URBANO, com menos veícu-
los do transporte individual circulando  
ou estacionados;

•	 REDUÇÃO DOS TEMPOS DE DESLO-
CAMENTO DO CIDADÃO nos grandes e 
médios centros e reflexo direto sobre a sua 
qualidade de vida e produtividade; 

•	 AUMENTO DO PIB LOCAL, uma vez que 
a redução do tempo de deslocamento 
permite ao cidadão praticar outras ativi-
dades que estimulam a economia; 

•	 GANHO DE ESCALA NOS SISTEMAS DE 
TRANSPORTE e respectiva redução da 
dependência de custeio público;

•	 ESTÍMULO À QUALIFICAÇÃO DO TRANS-
PORTE, ‘quebrando’ o sentimento de 
que transporte público é alternativa de 
segunda categoria.
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A ANPTrilhos defende junto aos(às) candi-
datos(as) à Presidência da República e aos 
Governos Estaduais que incluam em suas 
plataformas eleitorais e, posteriormente, nos 
planos de ação de governo, o desenvolvi-
mento de um novo modelo de financiamento 
que aborde questões cruciais, entre as quais:

PROTEÇÃO AO  
CIDADÃO USUÁRIO

A população necessita de modicidade tarifária 
no transporte público. Com uma cobrança de 
tarifa módica, o serviço se torna acessível a 
cada vez mais usuários. O Brasil precisa discu-
tir a concessão de subsídios à tarifa de trans-
porte público e, assim, proporcionar condições 
plenas para que mais cidadãos optem pelo 
uso dos sistemas coletivos. 

Claramente, em outras nações, a tarifa paga 
pelo cidadão não é suficiente para bancar 
todo o custo do transporte. Em Paris, capital 
francesa, e em Londres, capital da Inglaterra, 
as tarifas pagas pelos cidadãos equivalem a 
cerca de 30% e 50% do custo de operação, 
respectivamente. O restante é formado por 
um conjunto de receitas, entre as quais, as 
provenientes de subsídio estatal. 

Subsídio estatal a favor dos cidadãos – Nesses 
outros países, os governos centrais participam 
desse rateio para favorecer os cidadãos a 
utilizarem a malha metroferroviária e, ainda, 
agem para que os sistemas de transporte 
sejam integrados com os que rodam sobre 
pneus (integração de linhas e tarifas), com os 
modais sobre trilhos atuando nos corredores 

com maior fluxo de passageiros, preferen-
cialmente sem concorrência entre os modais.

Passageiro brasileiro paga pela operação de 
transporte – No Brasil, a arrecadação tarifária 
junto aos passageiros é destinada a custear 
quase toda a operação dos sistemas de trans-
porte público. Em uma operação de metrô, 
cerca de 40% da receita tarifária são represen-
tadas pelo vale-transporte, ou seja, trabalha-
dores formais. O restante – boa parte atua na 
informalidade – tem renda geralmente baixa, 
mora longe dos grandes centros e arca com 
uma tarifa cheia, sem subsídio para andar de 
trem ou metrô. E, em muitos casos, usa modais 
de transporte sem integração, obrigado a 
pagar mais de uma tarifa.

CCR MetrôBahia-  Divulgação
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Esse encargo sobre o cidadão acontece até 
quando um governo estadual concede o 
sistema de transporte sobre trilhos à inicia-
tiva privada. Uma das vantagens observadas 
é a transferência dos custos desta opera-
ção. No entanto, a transferência acontece 
para o cidadão usuário bancar os custos via 
tarifa. Mais uma vez, um subsídio estatal mais 
adequado, alinhado à renda dos usuários, seria 
bem-vindo para apoiar a população, assim 
como a instituição de outras fontes de finan-
ciamento para o transporte coletivo, sendo 
uma delas oriunda do transporte individual.

Custo da gratuidade é rateado pelos demais 
passageiros – O passageiro brasileiro não paga 
apenas pelo transporte que utiliza. Sempre que 
uma lei determina gratuidade de transporte 
para uma categoria de usuários, essa conta 
recai sobre a tarifa paga por todos os demais 
passageiros. Isso porque a lei só cria a despesa, 
mas não uma fonte de receita específica; aí, o 
custo recai sobre os passageiros que não têm 
gratuidade e nem apoio em subsídios públicos. 
Na visão da ANPTrilhos, quem cria a gratuidade 
deveria remunerar os operadores à parte, e não 
os demais cidadãos arcarem com a conta. É 
justo argumentar, levando este e outros casos 
em consideração, que o governo federal precisa 
participar ativamente do financiamento parcial 
da mobilidade urbana e não apenas os governos 
estaduais e municipais. Os(As) futuros(as) gover-
nantes devem ter em mente que o Executivo 
federal pode exercer um mandato de protago-
nista no custeio dos sistemas de transporte e de 
parceiro de estados e municípios.

Usuário de transporte público financia usuá-
rio de transporte individual – Além de custear 

a gratuidade de grupos sociais, o usuário de 
transporte público no Brasil ajuda a financiar 
– com o pagamento de tributos e encargos 
– boa parte da infraestrutura e do pessoal à 
disposição dos que utilizam transporte indivi-
dual – automóvel, por exemplo. Esse cidadão 
que não dispõe de recursos ou não tem inte-
resse em usar automóvel nem sempre tem a 
percepção de que ajuda a pagar para outros 
usarem um carro – pessoas geralmente com 
melhores condições financeiras –, enquanto 
ele está restrito ao transporte coletivo.

A utilização do transporte coletivo gera benefí-
cios usufruídos por toda a sociedade, inclusive 
por quem não utiliza o transporte. Exemplos 
são: menos trânsito e acidentes; menos ocupa-
ção – inclusive irregular – de espaços públicos 
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para estacionamentos; menos emissões de 
poluentes; menos pessoas doentes; menos 
pressão por serviços públicos – saúde e segu-
rança; entre diversos outros. Tendo isso em 
conta, a ANPTrilhos enxerga como mais do 
que justo que os usuários de transporte indi-
vidual, modal que gera diversas externalida-
des negativas, ajude a financiar quem gera 
externalidades positivas, ou seja, o transporte 
coletivo, o que se configuraria em um investi-
mento de cunho social.

O Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) 
levantou o prejuízo gerado pelo transporte 
individual no Brasil, uma perda de R$ 137,8 
bilhões ao ano, e quem paga por esses custos 
são todos os cidadãos. Ou seja, todos acabam 
por subsidiar o transporte individual.

Em outros países, a lógica não é como no 
Brasil. Eles investem cada vez mais no trans-
porte público, tornando-o atrativo para toda 
a população e, assim, colhem os benefícios 
gerados pelo aumento da sua utilização. 
Usuários do transporte individual financiam 
parte do transporte coletivo. Há taxas extras 
exclusivas para trafegar nos centros urbanos, 
sobre custo de pneus, pelo estacionamento 
em vias públicas, sobre a variação do valor 
dos imóveis – que tendem a se valorizar com 
a implantação de sistemas de transporte 
sobre trilhos –, entre outras.

A ANPTrilhos explica que esse modelo não 
visa penalizar nenhuma classe de cidadãos. 
O direito de usar automóveis seguirá sendo 
respeitado, porém, haveria menores impactos 
negativos para a coletividade.

Equilibrar a balança entre as escolhas indivi-
duais e seus custos, fazendo com que o ônus 
de cada decisão recaia sobre seus próprios 
usuários e direcionar investimentos para o que 
é melhor ao conjunto da sociedade, são pontos 
fundamentais para embasar as discussões sobre 
um novo modelo de financiamento da mobi-
lidade urbana. E é preciso ter em mente que 
o transporte público é um investimento para 
todos, inclusive para aqueles que não o utilizam

Usuário de transporte sobre trilhos bancam 
custos de energia elétrica – O modelo de finan-
ciamento do transporte baseado na arrecada-
ção tarifária em vigor no País permite, ainda, que 
o usuário dos sistemas metroferroviários seja alvo 
constante da sobreposição de políticas públicas, 
o que gera mais pressão sobre os custos para ele 
bancar, via o bilhete do transporte. Em razão de 

MetrôSP -  Diogo Albuquerque
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seu alto cunho social, o transporte coletivo neces-
sita de uma salvaguarda contra eventuais impac-
tos de políticas públicas – ou outras ações – que 
sob o pretexto de proteger outros setores acabem 
por causar reflexos negativos no transporte. Exem-
plo é a política relacionada ao custo da energia 
elétrica dos sistemas de transporte. Ela segue uma 
sistemática voltada a proteger a distribuidora e 
a geradora, e, portanto, transfere a conta para o 
usuário de transporte metroferroviário. 

REMUNERAÇÃO POR 
PASSAGEIRO TRANSPORTADO 
DEVE MUDAR

No campo do financiamento do transporte cole-
tivo está inclusa a remuneração dos operado-
res. Na visão da ANPTrilhos, os contratos de 
concessão, de autorização, os de Parceria Públi-
co-Privada relacionados ao transporte público 
de massas, para fins de remuneração, precisam 
se basear em outras premissas – E URGENTE.

O modelo de remuneração dos operadores do 
transporte coletivo tem base no total de passa-
geiros transportados. Isso vale para os segmentos 
metroferroviário e demais modais. Esta remu-
neração por usuário transportado abre espaço 
para que um operador busque transportar o 
mesmo número de passageiros com menos 
carros (vagões) ou ônibus, por exemplo: a oferta 
de transporte é menor e a qualidade, pior.

Atualmente, alguns sistemas são remunerados 
por ‘passageiro transportado’; a maioria é remu-
nerada pelo passageiro pagante, o que é ainda 
pior. Outros são remunerados por km rodado 
(ônibus). O ideal seria um sistema misto.

SuperVia - Hanry Abreu



Proposta 2: Política de financiamento do transporte público 

23

Os operadores de ambos os segmentos reivindi-
cam que este modelo passe por uma evolução.

A ANPTrilhos propõe aos(às) candidatos(as) 
incluírem em suas plataformas eleitorais a 
defesa política de um sistema de financia-
mento por “serviços prestados” ou por “dispo-
nibilidade”. Para estabelecer este modelo 
remuneratório seria instituído um indicador 
de performance operacional, de modo a ser 
possível separar a remuneração do serviço 
prestado das políticas públicas tarifárias – 
definidas pelos governos – sem comprometer 
as operações metroferroviárias.

Nesse novo sistema aqui proposto o poder 
público passaria a definir o valor da tarifa de 
acordo com a própria política de mobilidade 
do estado/município, sem colocar em risco a 
sustentabilidade do serviço. A substituição 
desse modelo remuneratório é fundamen-
tal para aumentar a segurança jurídica do 
setor e dar maior atratividade aos inves-
timentos metroferroviários, especialmente 
considerando PPPs e concessões dos grandes 
empreendimentos de mobilidade sobre trilhos.

Outra vantagem de se instituir um indicador 
de performance operacional é que os opera-
dores seriam estimulados a investir em moder-
nização, em automação, e em outras medidas 
para reduzir gastos e elevar seu faturamento.

Há que se observar, também, que o poder 
público poderia centralizar a bilheteria dos 
sistemas, por meio de uma figura conhecida 
como ‘Autoridade Metropolitana de Transporte’ 
– conforme PROPOSTA 3 deste documento. 
Ou seja, entre várias funções importantes, ela 

também poderia ser responsável pela gestão 
dos recursos financeiros, com maior controle 
sobre receitas, entre outras competências.

No sistema remuneratório atual, por passageiro 
transportado, a variação, por vezes aguda, do 
fluxo de passageiros prejudica os operado-
res sensivelmente. A demanda de passageiros 
diminuiu, entre os anos de 2019 (-11%) e 2020 
(-48%) – período mais agudo da pandemia de 
covid-19. Já em 2021 o setor observou pequeno 
aumento da demanda de 6%, em relação ao 
ano anterior – que apresentou indicadores mais 
baixos, em razão das medidas de isolamento 
social em resposta à pandemia.

SISTEMA DE TRANSPORTE BEM 
AVALIADO PELOS USUÁRIOS

Uma comprovação de que os sistemas metro-
ferroviários precisam contar com estímulos 
para se expandirem é a avaliação positiva 
de desempenho que os usuários manifestam. 
Para os usuários são os melhores serviços de 
mobilidade das cidades, e também estão entre 
os melhores serviços públicos prestados pelos 
governos. É um forte componente de peso polí-
tico para qualquer governante; mostra que o 
investimento em transporte sobre trilhos eleva 
a percepção de melhoria do transporte público 
das cidades, gerando grande capital político à 
administração pública.

Em abril de 2022, a imprensa nacional divulgou 
resultados de pesquisa com usuários do maior 
metrô do Brasil, o da capital São Paulo. O metrô 
está entre os três melhores serviços públicos ao 
lado do SUS e do Poupatempo.
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Autoridade Metropolitana  
de Transporte

PROPOSTA
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E m consonância com as demais propos-
tas para serem inseridas nas platafor-
mas eleitorais dos(as) candidatos(as) 
às eleições 2022, a ANPTrilhos apre-

senta neste capítulo a proposta de estímulo à 
adoção, pelo Brasil, de um modelo de gover-
nança do transporte público coletivo como 
aquele já em atividade em vários países: a 
Autoridade Metropolitana de Transporte. É 
uma medida que oferece retornos positivos de 
governança no longo prazo, de forma perene, 
portanto, e independente dos períodos defi-
nidos para os mandatos dos cargos eletivos.

Em resumo, uma vez implantada, a Autori-
dade Metropolitana teria condições de resol-
ver diversas questões, que hoje se configuram 
como obstáculos à evolução da gestão do 
transporte público no Brasil, tais como: 

PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO

Os atuais mandatos políticos não favorecem 
a elaboração de planejamentos de longo 
prazo para a rede de transportes das cida-
des, o que acaba prejudicando a elaboração 
de planos que incorporem a organização e a 
implantação das redes de alta capacidade, 
formada pelos corredores estruturantes. Sem 
esse planejamento, as cidades ficam reféns de 
soluções de curto prazo, que não lidam com 
as questões fundamentais, e não resolvem o 
problema da mobilidade nos médios e gran-
des centros integrados na região metropo-
litana. A adoção de modelos de Autoridade 
Metropolitana fará com que o planejamento 
possa ser feito, independente dos mandatos 
políticos, endereçando os verdadeiros proble-
mas de mobilidade e prevendo a realização 

Trensurb -  Bianca Nunes
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de projetos estruturantes, que possam avançar com a rede 
de mobilidade para toda a região metropolitana;

EXPANSÃO DA REDE 

Atualmente, os investimentos em mobilidade urbana não 
são realizados de forma contínua, já que precisam ser geri-
dos por mais de um mandato governamental para serem 
efetivados. A Autoridade Metropolitana irá agir com racio-
nalidade, de olho no longo prazo, sem preocupação com a 
duração de cada mandato eletivo, porém, atuará em parce-
ria e em entendimento com os governos de todos os municí-
pios envolvidos. Dessa forma, os investimentos poderão ser 
realizados de forma contínua, pensados de forma integrada 
entre os municípios integrantes, buscando a expansão e a 
qualificação perene da mobilidade;

 INTEGRAÇÃO MODAL

A Autoridade poderá pensar a eficiência do transporte para 
toda uma região metropolitana, fazendo as conexões neces-
sárias entre o transporte estruturante e seus alimentadores, 
não só de forma física, mas também tarifária. A proposta é 
minimizar ou eliminar a concorrência entre modais diferen-
tes em mesmos trajetos, trazendo maior eficiência ao uso da 
rede e da remuneração dos diversos serviços de transporte; 

REDUÇÃO DE SOBREPOSIÇÕES

Por meio de um planejamento único para toda a região 
metropolitana, poderão ser retiradas as sobreposições de 
transporte público local e metropolitano, conferindo maior 
eficiência para a rede e reduzindo sobremaneira o custo 
para os municípios; 

AMPLIAÇÃO DA REDE

Com a maior eficiência da rede, maior será a economia de 
recursos públicos e menor a necessidade de aportes para a 
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complementação de remuneração dos serviços. Dessa forma, 
a autoridade poderá destinar recursos para a ampliação dos 
serviços prestados para áreas ainda não contempladas; 

MODICIDADE TARIFÁRIA

Com a eficiência obtida, a Autoridade Metropolitana poderá 
definir sobre as tarifas aplicadas para a região, tornando o 
transporte mais módico para todos os usuários; 

APRIMORAMENTO DA REGULAÇÃO

O setor metroferroviário é orientado por uma regulação esta-
dual, fragilizada pelas lacunas em termos de conhecimento 
técnico no setor público sobre o segmento. A Autoridade 
Metropolitana irá profissionalizar o planejamento do trans-
porte, integrá-lo com outros modais, e elevar a qualidade da 
regulação, inibindo as interferências nesta questão;

ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

O conjunto de benefícios gerados pela implantação e atuação 
de uma Autoridade Metropolitana criará plenas condições para 
melhorar a atratividade para investidores aportarem vultosos 
recursos na rede de transporte também exercerá influência 
positiva para a apresentação de instrumentos garantidores, 
quando houver possibilidade para receber aportes financei-
ros externos.

A rede metroferroviária brasileira está muito aquém da real 
necessidade das regiões metropolitanas. O market share é de 
35% no exterior. No Brasil, a média é de meros 4%, sendo que, 
no estado de São Paulo, onde há maior volume de operações, 
o índice é de 22%. Ou seja, o Brasil precisa da Autoridade 
Metropolitana de Transporte para organizar, otimizar e ampliar 
os serviços de melhor qualidade, direcionar os investimentos 
para os diversos modais e integrá-los, de modo a proporcionar 
aos cidadãos mais conforto, segurança, pontualidade, sistema 
integrado e modicidade tarifária.

Trensurb -  Divulgação
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AGÊNCIA REÚNE MUNICÍPIOS, 
ESTADOS E UNIÃO

A Autoridade Metropolitana de Transporte é, 
na prática, uma agência, formalmente criada 
com representantes da União, dos estados 
e dos municípios das regiões metropolita-
nas. Tem poder para coordenar a mobili-
dade nessas regiões, com um orçamento 
cotizado por todos os entes governamen-
tais participantes e com função de priorizar 
investimentos; preparar uma estratégia inte-
grada de transporte urbano e uso do solo; 
e definir políticas operacionais, tarifárias e 
de subsídios, principalmente às integrações, 
ouvindo os usuários, é uma das alternativas 
para levar mais eficiência ao planejamento 
e à gestão governamental da mobilidade.

Importante frisar que estas agências, uma 
vez implantadas no Brasil, irão equilibrar 
o poder de decisão dos entes públicos em 
torno da mobilidade urbana, mitigando 
riscos de execução de projetos que não 
levem em conta toda a conjuntura relacio-
nada ao transporte público e o interesse 
dos cidadãos. 

A expectativa é que a mobilidade nos 
municípios, nas regiões metropolitanas e, 
portanto, nos estados, tenha uma sensível 
melhora em termos de eficiência, o que será 
percebido pela população e representará 
ganho político a todas as esferas de poder 
envolvidos nessa revolução do planejamento 
e da gestão da mobilidade urbana brasileira.

A centralização com participação de todos 
os entes na gestão da mobilidade nessas 

O BRASIL PRECISA 

DA AUTORIDADE 

METROPOLITANA 

DE TRANSPORTE

MetrôRio - Divulgação



Proposta 3: Autoridade Metropolitana  de Transporte

29

Autoridades Metropolitanas de Transporte 
permitirá otimizar investimentos e impul-
sionar projetos estruturais de mobilidade 
urbana. A mobilidade é um direito constitu-
cional e para ser exercido pelos cidadãos é 
preciso planejamento adequado e integra-
ção física e tarifária em todas as cidades 
que formam uma região metropolitana.

PROPOSTA DINÂMICA PARA 
IMPLANTAR A AUTORIDADE 
METROPOLITANA NO BRASIL

A proposta da ANPTrilhos é criar uma polí-
tica federal voltada a incentivar a formação 
de Autoridades Metropolitanas por meio 
de uma rede de estímulos que privilegie a 
obtenção dos benefícios esperados desse 
tipo de gestão de transporte.

O papel do governo federal é fundamental 
para esta proposta render frutos positivos 
para a coletividade. A ANPTrilhos entende 
como pontos focais de uma proposta para a 
institucionalização da Autoridade Metropoli-
tana de Transporte as seguintes providências.

1. INCENTIVOS CONFERIDOS AOS 
ESTADOS, DISTRITO FEDERAL 
E MUNICÍPIOS ORGANIZADOS 
NA FORMA DE AUTORIDADE 
PÚBLICA METROPOLITANA (APM):

•	 Repasse prioritário de recursos da União 
por meio de programa de transferência 
obrigatória – Transferência obrigatória de 
recursos da União a Autoridades Metropo-
litanas que cumprirem com os requisitos 
legais dispostos na lei de criação da figura 
APM e na lei de criação do programa;

•	 Repasse prioritário de recursos da União 
via programa de transferência volun-
tária – Alocação prioritária de recursos 
federais ou financiamentos com recur-
sos da União, recursos geridos por ela ou 
operados por órgãos da União;

•	 Acesso a bens da União – Preferência à 
Autoridade Pública Metropolitana para 
uso de bens devolvidos ou desativados por 
concessionárias do serviço de transporte 
ferroviário. Autorizar a União a delegar à 
APM a gestão, administração e explora-

VLT Carioca - Alex Ferro
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ção de ferroviais ou trechos ferroviários 
integrantes do Sistema Ferroviário Federal;

•	 Linha de crédito público facilitada – Cria-
ção de linha de crédito facilitada para 
projetos desenvolvidos por Autoridades 
Públicas Metropolitanas, instituída por meio 
de Decreto e endereçada a instituições 
financeiras públicas, que poderão definir 
internamente as políticas para a conces-
são do crédito;

•	 Incentivo Fiscal – Suspensão do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI), da 
Contribuição para o Programa de Inte-
gração Social/Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público (PIS/
PASEP), da Contribuição para o Financia-
mento da Seguridade Social (COFINS) e, 
quando for o caso, do Imposto de Impor-
tação na aquisição, venda e importação 
de bens utilizados na execução de obras 
e serviços relacionados ao transporte de 

passageiros e carga sobre trilhos e demais 
elementos de vias e sistemas metroferro-
viários destinados ao seu ativo imobilizado 
para utilização exclusiva no desenvolvi-
mento do setor.

2. CRIAÇÃO DE FUNDO PRIVADO 
PARA FINANCIAR OS PROJETOS 
DAS AUTORIDADES PÚBLICAS 
METROPOLITANAS:

•	 Instituição de Fundo Privado por meio de 
lei, o qual terá como finalidade financiar 
os projetos apresentados por APMs. O 
Fundo terá natureza privada e patrimônio 
próprio e será sujeito a direitos e obriga-
ções próprias.

Importante ressaltar que, na visão da ANPTri-
lhos, a União poderá adotar critérios de modo 
a conceder os incentivos, mencionados ante-
riormente, para as Autoridades que preen-
cham, no mínimo, os seguintes requisitos:

•	 Atendam à região de influência de mais 
de um município e de todos os municípios 
integrantes;

•	 Gerem benefício à população de todos os 
municípios integrantes;

•	 Promovam a integração física e tarifária do 
projeto estruturante proposto com os demais 
modos de transporte público já existentes 
em todos os municípios integrantes;

•	 Atendam a um número mínimo de pessoas 
ou abranjam uma quantidade mínima de 
quilômetros de área.
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Proposta 3: Autoridade Metropolitana  de Transporte

O PASSAGEIRO SE TORNA,  
EFETIVAMENTE, PERSONAGEM CENTRAL 
DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE

Uma vez em operação, essas agências supramunicipais 
conseguem definir os modais mais adequados em cada 
eixo de transporte — metrô e trens em corredores com 
maior fluxo de passageiros, por exemplo — e permitiriam o 
deslocamento de passageiros com bilhete único. Caberia às 
autoridades metropolitanas evitar a concorrência entre os 
diversos modais de transportes. O objetivo é que as várias 
linhas de transporte sejam complementares, e não façam 
corridas vazias nos mesmos itinerários, como ocorre em 
muitas cidades.

A Autoridade Metropolitana pode assumir o papel prepon-
derante de desenvolver e garantir a continuidade de proje-
tos sadios, sob aspectos técnicos de transporte, sociais e de 
urbanismo, buscando alinhá-los aos interesses políticos das 
esferas de governo em prol da mobilidade mais inteligente. 
É a forma de o passageiro vir a ser, efetivamente, a figura 
central de qualquer sistema de transporte coletivo no Brasil.

A RESPONSABILIDADE DOS(AS) 
FUTUROS(AS) GOVERNANTES

Na visão da ANPTrilhos, o Brasil precisa agir para equilibrar 
a oferta e a demanda de transporte de alta capacidade, 
uma vez que a população pressiona pela expansão desses 
serviços públicos. A carência para investimentos é muito 
grande, sendo que o motivo não se limita à falta de recur-
sos financeiros, mas também de bons projetos técnicos, algo 
para o qual as autoridades metropolitanas podem ofere-
cer respostas definitivas. Esta é a mensagem à qual os(as) 
futuros(as) governantes precisam estar atentos(as) se quise-
rem fazer a diferença na qualidade de vida dos milhões de 
brasileiros dependentes do transporte público, inclusive, do 
sistema metroferroviário.

ViaQuatro - Divulgação
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Plano Nacional de  
Desenvolvimento do Transporte 
Ferroviário de Passageiros 

PROPOSTA
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O s(As) futuros(as) governantes têm a 
oportunidade de encaminharem solu-
ções efetivas aos principais gargalos 
do transporte público, reconhecidas 

por especialistas em mobilidade, como as que 
estão expostas neste documento. Esta 4ª proposta 
destaca as providências relacionadas à estrutu-
ração de uma política de Estado – e não apenas 
de governo – para o desenvolvimento contínuo do 
transporte ferroviário de passageiros e, ao mesmo 
tempo, apresenta argumentos para o País investir 
na ligação ferroviária regional, de modo a favo-
recer a mobilidade nacional – um nicho de alta 
demanda de passageiros e baixa oferta de mobi-
lidade adequada, ou seja, com enorme potencial 
para atrair investimentos volumosos e gerar movi-
mentação econômica em várias regiões do País.

Atualmente trata-se de apenas um “mercado 
potencial”. O Brasil ainda carece da base e da 
regulação para estabelecer a necessária segu-
rança jurídica, de modo a efetivar essa projeção 
de atrair investimentos para estimular a criação 
de um novo setor econômico e polo irradiador 
de desenvolvimento, que é o transporte regional 
de passageiros sobre trilhos. Esta base proposta 
pela ANPTrilhos é justamente a elaboração de um 
Plano Nacional de Desenvolvimento do Trans-
porte Ferroviário de Passageiros.

Neste plano, o governo federal – possivelmente 
em parceria com os governos estaduais e municí-
pios – detalharia os trechos com grande potencial 
para o desenvolvimento de projetos, onde seriam 
implantadas as linhas de passageiros, além de 
abordar outros elementos, como rotas, popula-
ção atendida, demanda estimada entre origem 
e destino e necessidade de investimentos para 
atrair o setor privado. 

MetrôFor - Divulgação
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MÚLTIPLAS VANTAGENS  
PARA O PAÍS

Esta proposta para implantar um marco regu-
latório e incentivar o desenvolvimento do 
sistema ferroviário regional de passageiros: 

•	 proporcionará o aquecimento deste 
mercado e da indústria a ele associada, 
movimentando a economia, gerando 
empregos e renda em várias partes do 
País no longo prazo;

•	 reduzirá a dependência da população em 
relação ao transporte aéreo e também ao 
rodoviário regional e minimizará os aciden-
tes rodoviários; 

•	 fortalecerá o poder de escolha dos usuá-
rios e poderá reduzir o tempo de viagem; 

•	 irá gerar diretrizes para a formulação 
de um modelo de negócio atrativo ao 
mercado; 

•	 permitirá a ocupação e uso do solo 
em regiões ainda não fortemente 
desenvolvidas;

•	 potencializará os benefícios sociais e 
ambientais característicos do modo ferro-
viário de passageiros.

DESENVOLVER LINHAS 
REGIONAIS DE PASSAGEIROS É 
OPORTUNIDADE PARA GERAR 
EMPREGOS E RENDA.

Atualmente no Brasil existem apenas duas 
linhas ferroviárias regionais de passageiros, 
que operam na mesma malha da ferrovia de 
carga, sem as devidas velocidade de desloca-
mento e frequência comercial, muito embora 

a demanda reprimida por linhas regionais de 
passageiros seja imensa, conforme já mencio-
nado. Na visão da ANPTrilhos, o Brasil pode 
desenvolver este nicho de mobilidade por meio 
de parcerias com o capital privado. 

Como é um mercado novo para o Brasil – 
embora seja tradicional em países europeus, 
por exemplo –, se faz necessário desenvolver 
este segmento econômico, estabelecer incen-
tivos e estímulos aos investidores e operadores 
e, dessa forma, sinalizar ao mercado nacional 
e internacional que o País irá se abrir para 
investimentos nas linhas regionais sobre trilhos 
para passageiros. Tudo isso, em consonância 
com a atualização do marco regulatório do 
transporte público, conforme a Proposta 1 
deste documento.

Os(As) futuros(as) governantes devem ter em 
mente que a inexistência de um marco regu-
latório específico para o transporte regional 
de passageiros, em especial no que tange à 
operação, segurança, interface com os clien-
tes e serviços ofertados, gera insegurança 
jurídica e instabilidade regulatória, que contri-
buem sobremaneira para o afastamento do 
mercado e o desinteresse pelo investimento 
privado. Por isso, os(as) candidatos(as) devem 
abraçar esta proposta em suas campanhas 
eleitorais e, posteriormente, nas suas platafor-
mas de governo.

OPORTUNIDADES 
DESPERDIÇADAS

A falta de regulação e de uma política nacio-
nal voltada a estimular o transporte regional 
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sobre trilhos cria uma situação que fecha 
as portas para o País melhorar profunda-
mente sua mobilidade nacional. Na visão da 
ANPTrilhos, o potencial do mercado regio-
nal a ser explorado tem paralelo no setor 
metroferroviário urbano de passageiros. Este 
tem seus marcos estabelecidos – embora 
necessite de atualizações – e atrai o inves-
timento privado, que tem respondido de 
forma positiva às parcerias público-priva-
das e aos processos de concessão, gerando 
consecutivos recordes de arrecadação em 
leilões. Nos últimos 10 anos a participação 
privada no setor metroferroviário urbano 
de passageiros aumentou mais de 300%.

NOVA INDÚSTRIA  
SÓLIDA PARA  
O PAÍS

O plano nacional aqui proposto – e isso 
merece máxima atenção dos(as) candida-
tos(as) às eleições 2022 – abre um impor-
tante caminho para o desenvolvimento de 
uma indústria forte, de uma nova cadeia 
produtiva e profissional, gerando ainda mais 
emprego e renda para a população e tribu-
tos para o País.

Cabe ao governo federal liderar tal inicia-
tiva de promover o transporte regional de 
passageiros; orientar os demais entes fede-
rativos, assegurando o caráter de longo 
prazo aos projetos. Poderia decidir, inclusive, 
investimentos com recursos públicos aliados 
a outras fontes, em especial, advindas da 
iniciativa privada, tanto do Brasil quanto 
do exterior. 

INTERLIGAÇÃO POR 
TRILHOS DE 25 REGIÕES 
METROPOLITANAS

Tendo isso em vista, a ANPTrilhos acredita que 
uma das medidas estratégicas mais prementes 
para o plano nacional é a interligação inicial, 
via trilhos para passageiros, das 25 regiões 
metropolitanas que possuem mais de 1 milhão 
de habitantes cada. Em seguida, seria impor-
tante promover a mesma ação em relação às 
capitais e regiões do interior, consideradas 
polos econômicos.

A expectativa é que a adoção de tal plano 
provoque uma evolução no planejamento das 
redes estruturantes de transporte sobre trilhos 
em todo o País, estimulando o investimento 
público e o aumento da participação privada 
no mercado, por meio da participação federal 
e sua sinalização sobre a prioridade de inves-
timento nesses corredores.

Tais ações se justificam pela situação presente 
e pelo que se projeta. Atualmente, 85% da 
população brasileira vivem e circulam nos 
centros urbanos. É uma multidão que precisa 
frequentar tais regiões, consideradas ‘bolsões’ 
concentradores de serviços sociais, onde as 
pessoas buscam trabalho, acesso à justiça, à 
saúde, ao lazer etc. A falta de mais linhas sobre 
trilhos com alta capacidade de transporte, 
essa situação provoca enormes e demorados 
deslocamentos diários de grandes massas, 
criando dificuldades excessivas para a quali-
dade de vida nas regiões metropolitanas. 
A expectativa é que a adoção de tal plano 
provoque uma evolução no patamar de trans-
porte coletivo urbano em todo o País.



Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos  
Setor de Autarquias Sul – Quadra 1 – Bloco J – Ed. Clésio Andrade 
Torre A – 5º andar – Sala 510 – CEP 70.070-010 – Brasília/DF

Fone: (61) 3322-3158 | contato@anptrilhos.org.br | www.anptrilhos.org.br

/ANPTrilhos

@ANPTrilhos


	Agenda para o Avanço da Mobilidade Nacional
	PROPOSTA 1 - Reformulação do Marco Legaldo Transporte Público Urbano
	PROPOSTA 2 - Política de financiamentodo transporte público
	PROPOSTA 3 - Autoridade Metropolitanade Transporte
	PROPOSTA 4 - Plano Nacional deDesenvolvimento do TransporteFerroviário de Passageiros

