
FINANCIAMENTO DO CUSTEIO DO TRANSPORTE COLETIVO 

VINCULADO À GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

 

CONTEXTO 

• Mobilidade urbana é um desafio no Brasil, onde 85 % da população vive nas cidades, 

sendo que 60% nas regiões metropolitanas e aglomerados urbanos.  

• Constata-se um intenso e rápido aumento da frota de automóveis e do uso do 

transporte individual, concomitante com a redução dos passageiros do transporte 

coletivo e o aumento da tarifa do transporte público. 

• O encarecimento do transporte público associado à queda de qualidade 

prejudica a sua competitividade, acarretando a perda de passageiros que 

estão migrando para outros modos de transporte privado 

• A população usuária do transporte coletivo nas cidades brasileiras demonstra 

insatisfação com o valor cobrado das tarifas, diante da baixa qualidade e 

transparência na prestação dos serviços. 

• Questiona-se o atual modelo de custeio da operação do transporte público 

urbano por ônibus no país, que hoje recai exclusivamente sobre os usuários 

diretos dos serviços, por meio dos recursos arrecadados pelas tarifas 

cobradas dos passageiros. 

• Esse modelo está esgotado e torna-se necessário avaliar a alternativa de financiamento 

do custeio do transporte coletivo através da criação de um Fundo de Transporte, 

abastecido por fontes extra tarifárias, cuja liberação dos recursos  esteja 

vinculada à implantação de um sistema de gestão da qualidade dos serviços, 

tanto por parte do Poder Público quanto das operadoras.. 

GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

O Sistema de Gestão de Qualidade do Transporte Coletivo por Ônibus deverá ter objetivo 

geral buscar, de forma contínua e permanente, a melhoria da qualidade dos serviços de 

transportes oferecidosà comunidade, em harmonia com as condições e a realidade econômica 

e social da população e dos usuáriosdos serviços. Os objetivos específicos são: 

• Constituir um eficiente e confiável controle dos dados da operação através da 

implantação de CCO´s totalmente informatizados. 

• Permitir a orientação de ações operacionais e de planejamento para a superação das 

principais deficiências observadas; 

• Apurar o desempenho das operadoras em cada período, mediante a 

transformação dos valores obtidos dos vários indicadores em uma nota de 

referência, de fácil identificação e acompanhamento; 

• Estimular a melhoria contínua dos serviços por parte das operadoras 



• Facilitar o controle social do serviço de transporte coletivo através da 

divulgação das notas alcançadas pelas concessionárias; 

• Servir de parâmetro para a definição de aplicação de sanções e bonificações, 

conforme estabelecido no regulamento operacional. 

Para o alcance desses objetivos deverão ser estabelecidos mecanismos de 

aprimoramento mútuo e constantedos diversos processos e agentes envolvidos na 

execução, no planejamento e no controle dos serviços, tanto sob a responsabilidade 

das Concessionárias quanto da Poder Concedente. 

O Sistema de Gestão da Qualidade deverá estar baseado num conjunto de indicadores 

que expressem aspectos relativos à execução dos serviços, à satisfação dos 

usuários, à segurança, responsabilidade social e desempenho econômico do 

transporte coletivo por ônibus do Município.Os indicadores constituem um importante 

instrumento para medir a performance das operações. 

A implantação desse Sistema ficará a cargo do Poder Concedente e caberá às 

Concessionárias o fornecimento de todas as informações necessárias e/ou o acesso 

ao banco de dados gerados pelos sistemas de controle da operação, que permitam a 

obtenção das informações requeridas. 

O Sistema de Gestão da Qualidade produzirá resultados e consequências de forma 

distinta dos instrumentos de fiscalização pública dos serviços, na medida em que 

sua finalidade é o aperfeiçoamento contínuo, avaliando e atacando não 

conformidades, independente da culpa, enquanto que o processo de fiscalização visa à 

apuração, verificação, responsabilização e penalização da Concessionária pelo 

descumprimento eventual de obrigações contratuais e regulamentares. 

A implantação e pleno funcionamento desse Sistema de Gestão da Qualidade dos 

Serviços de Transportes por parte do Poder Concedente, será a condição 

imprescindível para ter acesso aos recursos do FUNDO DE TRANSPORTE, constituído 

por fontes extra tarifárias do serviço de transporte. 

EXEMPLOS DE FONTES DO FUNDO DE TRANSPORTE (IPEA, 2013) 

SOCIEDADE 

• Fundos vinculados a outras políticas públicas 

USUÁRIO DE AUTOMÓVEL 

• Taxa sobre combustíveis 

• Taxa sobre o uso da via sob congestionamento 

• Cobrança de estacionamentos em vias públicas e também nos de uso privado 



PROPRIETÁRIO DE AUTOMÓVEL 

• Tributos incidentes sobre a produção, comercialização e propriedade dos veículos 

individuais 

SETOR PRODUTIVO 

• Vale-Transporte 

• Tributo com  base na folha de pagamento das empresas 

PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS BENEFICIADOS POR INVESTIMENTOS EM TRANSPORTE 

• Instrumentos de captura de valor (captura de parte da valorização imobiliária; ex. 

IPTU)  

RECEITAS DE COMÉRCIO, SERVIÇOS, PUBLICIDADE ETC. 

• Atividades geradoras de renda vinculada ao transporte (Ex. aluguel de espaços 

comerciais, publicidade etc nas estações e adjacências) 

 

 



 

 

 

 

 


