
 

Tarifas de ônibus em São Paulo subiram muito mais que a inflação 

Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo em 8 de junho de 2013, o Prefeito de 

São Paulo, Fernando Haddad, falou que zerar a tarifa de ônibus para toda a população 

custaria R$ 6 bilhões:  

Pergunta do jornalista: é impossível zerar a tarifa? 

Resposta do Prefeito: “Isso custaria R$ 6 bilhões. E qual é a fonte de financiamento de 

R$ 6 bilhões (custo do transporte em SP)? Essa é a discussão que vale a pena fazer, de 

maneira civilizada.” 

Podemos responder ao Prefeito dizendo o seguinte: 

Basta parar de repassar dinheiro público para empresas ´privadas “sem fins lucrativos” 

e suspender o pagamento da dívida pública de são Paulo, como mostra o gráfico 

abaixo: 

Fonte: Relatório 2012 da Prefeitura de São Paulo – elaboração ILAESE 



Justamente os R$ 6 bilhões que se refere o Prefeito são gastos com pagamento de 

juros e amortizações da dívida (que quanto mais pagamos mais cresce, inclusive os 

municípios do Brasil estão solicitando uma renegociação com o governo federal por 

cobrar juros baseados em índices altíssimos, por cima da inflação) e com transferência 

de recursos públicos para “Instituições sem fins lucrativos”. 

A resolução do problema passaria por suspender o pagamentos destes recursos, que 

geraria uma renda de mais fr R$ 6 bilhões, dinheiro suficiente para garantir a 

Municipalização dos Transportes Coletivos da cidade de São Paulo, voltando ao que 

era há 25 anos atrás, com a Companhia Municipal de Transportes Coletivos(CMTC). 

O Transporte Público na cidade de São Paulo 

Em 2010 se realizaram 40 milhões de viagens por dia na cidade de São Paulo, segundo 

estimativa da pesquisa Origem Destino do Metrô de São Paulo: 

 

Do total de viagens, 66% são motorizadas e 34% são realizadas a pé e de bicicleta. Do 

total motorizado 55% são realizadas em coletivo e 45% em carros. O surpreendente é 

que 34% das viagens são feitas a pé e de bicicleta, refletindo um grande número de 

pessoas excluídas do transporte coletivo pelas altas tarifas. 

A Prefeitura Municipal de SP investe muito pouco no transporte público, veja no 

gráfico abaixo, em relação ao PIB do município: 



2009 2010 2011 2012

PIB SP 389.317 443.600 455.577 459.677

Gasto com Transporte 1.875 2.406 1.734 1.188

% PIB X Transporte 0,5% 0,5% 0,4% 0,3%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

PIB X Gastos com Transporte no Município de SP –  2009-2012 - em 
bilhões de reais 

 

Fonte: Relatórios Anuais da PMSP. Dados do PIB: IBGE (2011 e 2012 são estimativas) – elaboração ILAESE 

Um investimento insuficiente para garantir um transporte de qualidade.  

Devido a esta priorização da matriz rodoviária, em São Paulo, o trânsito é uma 

verdadeira fábrica de cadáveres, produzindo um morto a cada seis horas (com 1.357 

mortos em 2010, segundo informação da CET). 

Isto decorre do crescimento espetacular de veículos privados. Segundo o Detran SP, 

em dezembro de 2012 haviam 6.295.354 veículos registrados em SP (automóveis, 

ônibus e caminhões), ou seja, um veículo para cada 1,8 habitantes.  

Isto gera um tempo de deslocamento médio de casa ao trabalho de 1 hora e 40 

minutos (ida e volta), dependendo da previsão meteorológica. 

 

O sistema de ônibus da cidade 

Uma parte importante das viagens em SP são realizadas por uma frota de 15.002 
ônibus que fez 9,9 milhões de embarques por dia, em abril de 2013, segundo a 
SPTrans.  

Destas 9,9 milhões de viagens, 4,1 milhões de viagens integradas sem custo e as 
gratuidades, sendo 5,8 milhões de passagens pagas. 

 As grandes empresas concessionárias de ônibus estão ganhando fortunas a cada ano. 

Em 2011, elas receberam R$ 5.260.100.608,41 de tarifas e subsídios do governo 

municipal, sendo que R$ 4 bilhões foram os custos da operação e R$ 1,2 bilhão foi 

lucro limpo e seco! 



A Prefeitura subsidiou estes grandes empresários com a quantia de R$ 558 milhões de 
reais, que é dinheiro público repassado para o setor privado. 

A tarifa é tão alta que o custo de 1 ônibus (240 mil reais, em 2013)é pago em 101 dias 
rodando, já que transporta 741 passageiros por dia vezes R$ 3,20 reais. Porém, a frota 
média de ônibus da capital tem 5 anos e 6 meses rodando. Depois de pago ainda roda 
mais de 5 anos gerando lucro para os patrões. 

Tarifas subiram muito acima da inflação entre 1996 e 2013 

Aliás, quem paga todo o funcionamento do sistema é o usuário através de tarifas que 

sobem acima da inflação: desde 1996, as tarifas subiram 392%, enquanto a inflação foi 

de 192% e a passagem ao invés de ser R$ 3,20 deveria ser R$ 1,82. Cada usuário é 

lesado em R$ 1,32 por passagem. 

Em 2012, foram 5.800.000 viagens diárias de ônibus (pagantes), portanto os 

empresários estão roubando R$ 2,8 bilhões de reais ao ano. 

Fonte:PMSP e FIPE-FGV 

Desta forma, a população pobre, que utiliza ônibus é quem paga o sistema.  A 

Prefeitura sequer pode alegar falta de dinheiro para bancar uma tarifa baixa. Veja que 

nos últimos 8 anos, a Prefeitura de São Paulo acumulou um superávit da ordem de R$ 

18 bilhões de reais. Isto significa que a Prefeitura de São Paulo tem caixa para bancar 

uma tarifa de R$ 1,82 que seria o valor se houvesse um reajuste de acordo com a 

inflação.  



2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

receita corrente 15.070 17.333 20.134 23.281 24.255 27.677 31.581 34.417

despesa corrente 13.868 16.469 17.617 21.046 22.415 25.142 27.960 31.301

Déficit/Superávit 1.202 864 2.517 2.235 1.840 2.535 3.621 3.116
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Fonte: Relatórios Anuais da Prefeitura de São Paulo. 

 

 

 

 

 

Pesquisa e redação do texto foi realizada por Nazareno Godeiro, 

pesquisador do ILAESE em 15 de junho de 2013. 


