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“Um dia sem meU carro”

AN P

a questão da mobilidade nos grandes centros urbanos brasileiros 
nunca ocupou tanto espaço nas discussões. a opção por um modelo 
de deslocamentos baseado no automóvel, para parte da sociedade, 
tem levado à paralisia as médias e grandes cidades, com todas as 
consequências e custos daí decorrentes. a migração de parte da 
classe d para a c, a retomada do crescimento econômico nos últimos 
anos e a clara política do governo federal de privilegiar a indústria 
automobilística só têm agravado a situação.

Por outro lado, a necessidade de um redirecionamento das políticas 
públicas a favor do transporte público coletivo, que já era consensual 
entre os técnicos do setor, começou a ganhar adeptos na sociedade 
em geral e, em parte ainda discreta, da mídia.

entretanto, este avanço tem apresentado um viés, quando atribui 
quase que exclusivamente à baixa qualidade do transporte público a 
principal causa inibidora para atrair os usuários dos autos. com muito 
menos ênfase advoga-se a necessidade de restrições aos automó-
veis, concentrando-se a maioria das propostas na melhoria dos 
padrões de serviço, como se esta ação pudesse, isoladamente, alte-
rar significativamente a repartição modal brasileira.

sem menosprezar a questão da qualidade do transporte público 
como fator relevante na atração dos usuários dos autos, este trabalho 
tenta identificar outras impedâncias menos explícitas, que se consti-
tuem em grandes barreiras para a adesão dos usuários dos automó-
veis ao transporte público coletivo.

*  Este texto, ajustado e complementado, foi originalmente apresentado como comunicação técnica no 
18º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito, no Rio de Janeiro em outubro/2011, com o título: Um 
dia sem meu carro: As diversas barreiras para a adesão ao transporte público.
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o trabalho inicia-se com o relato de um casal de classe média 
que, no dia mundial “Na cidade sem meu carro”, decidiu deixar 
o seu auto em casa e aderir ao movimento, realizando todos os 
seus deslocamentos através do transporte público por ônibus. a 
análise é complementada com percepções colhidas através de 
entrevistas e depoimentos de outras pessoas, também proprietá-
rias de autos que, circunstancialmente, passaram a utilizar o 
transporte público.

em seguida, são identificadas as “barreiras artificiais” criadas pela 
mídia, na medida em que, sistematicamente, exacerbam as falhas e 
deficiências do serviço, sem promover ou mesmo reconhecer os seus 
eventuais méritos ou aspectos positivos.

Finalmente, o autor tece comentários sobre as “barreiras invisíveis”, 
de caráter social, econômicas e culturais, quase nunca explicitadas 
pelas pessoas das classes médias e altas, proprietárias dos autos, 
mas que se constituem num enorme obstáculo a ser vencido.

“UM DIA SEM MEU CARRO” – 
RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA

conforme referido, no dia mundial “Na cidade sem meu carro” 
(22/09/2010), um casal recifense de classe média optou por fazer 
todos os seus deslocamentos utilizando o transporte por ônibus, 
deixando em casa o seu meio tradicional de transporte, o auto-
móvel. munidos de máquina fotográfica e podômetro,1 descreve-
ram a experiência com riqueza de detalhes e de fotos e postaram 
num blog, no dia seguinte, 23/09/2010. (http://umdiasemcarro.
blogspot.com/)

a narrativa começa no dia anterior, com a coleta de informações nos 
sites especializados e do órgão gestor sobre as linhas e paradas a 
serem utilizadas, o que foi razoavelmente suprido. o relato vai muito 
além da descrição do serviço de ônibus propriamente dito. Tece con-
siderações sobre diversos aspectos urbanos e da infraestrutura da 
cidade, frutos da observação de um outro ângulo, não experimentado 
no dia a dia de quem anda de carro.

começa pela precariedade dos passeios e da dificuldade para cami-
nhar, mesmo nas áreas centrais, onde seria de se esperar uma melhor 
qualidade das calçadas, conforme as fotos a seguir.

1.  Aparelho que mede o número de passos de uma pessoa, que pode ser convertido em distância per-
corrida.
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Fotos de Cláudia Holder, postadas no blog: http://umdiasemcarro.blogspot.com/ em 23/09/2010.

as paradas dos ônibus utilizadas pelo casal estavam em parte depre-
dadas e carentes de informações, e estas, quando existentes, encon-
travam-se danificadas por pichações ou panfletos e cartazes colados.

alguns trajetos foram feitos em ônibus cheios, mas possíveis de 
serem utilizados mesmo com uma volumosa mochila nas costas, 
como foi o caso da blogueira em questão. em outros percursos, o 
ônibus estava vazio, permitindo a viagem sentada. Não houve queixa 
do casal quanto ao tempo de espera, um dos atributos mais reclama-
dos pelos usuários. supõe-se que tenham feito deslocamentos entre 
locais com várias alternativas de linhas, utilizando linhas com altas 
frequências de viagens ou simplesmente tiveram sorte.

os breves contatos com o pessoal de operação permitiram dois regis-
tros sobre o comportamento dos motoristas. Um deles, quando inda-
gado sobre a parada onde deveriam descer, respondeu de forma 
cortês. entretanto, ao sair, fez uma manobra brusca com o veículo. 
surpreendentemente, pediu desculpas.
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dentre os comentários postados julga-se interessante a reprodução 
de parte dos trechos finais, onde há uma espécie de avaliação da 
experiência:

a experiência de um dia sem carro foi, no final das contas, bem agra-
dável. andar de carro, com ar condicionado, é confortável, sem dúvi-
das, mas nos priva de sentir a cidade, de interagir com as pessoas, de 
perceber que fazemos parte de uma comunidade. Penso que o isola-
mento dos moradores não é saudável e acaba nos levando a ter 
impressões erradas ou a exagerar algumas impressões corretas.
Quando comentei com algumas pessoas que deixaria o carro em casa 
nesse dia, muitas me disseram que não dá pra andar de ônibus por-
que eles são cheios, sujos, quentes e demorados. agora eu posso 
dizer que não é bem assim. com certeza todos esses problemas exis-
tem (é bom ficar claro que não estou, de forma alguma, elogiando o 
sistema de transporte público do recife, ...), mas, dependendo do 
horário, de onde você mora e para onde você quer ir, andar de ônibus 
pode ser agradável.

esta é uma impressão recorrente das pessoas que usam ônibus. 
Quando qualificam os serviços que efetivamente utilizam sempre ava-
liam melhor do que o sistema como um todo ou “as linhas utilizadas 
pelas outras pessoas”.

Várias pessoas também me disseram que “não dá pra andar de ônibus 
por causa da violência”, e eu acho que isso é meio exagerado. Nesse 
dia, em nenhum momento me senti assustada ou ameaçada. Fico 
muito mais tensa no carro, a cada sinal fechado. (...) Nas duas únicas 
vezes na minha vida em que vi um revólver apontado para mim eu 
estava dentro de um carro (...).
apesar dessa experiência específica ter sido positiva, é claro que o 
transporte público do recife está muito (muito mesmo) longe de ser 
eficiente. (...) Não, nosso carro não ficará na garagem para sempre, 
nem será vendido tão cedo. mas estou certa de que passarei a usar 
mais os ônibus, (...).

Vale ressaltar que outras referências citadas pelo casal deixam trans-
parecer que já residiram na europa e conhecem os padrões dos trans-
portes públicos oferecidos por lá.

DEPOIMENTOS DE QUEM POSSUI AUTO E USA (USOU) O 
TRANSPORTE PÚBLICO

em complemento aos relatos do blog, foram entrevistadas algumas 
pessoas, usuárias tradicionais de autos privados, que, circunstancial-
mente, tiveram que utilizar (ou ainda utilizam) o transporte público por 
ônibus. Tais entrevistas não tiveram rigor estatístico quando ao perfil 
dos entrevistados. No entanto, serviram para colher novos depoimen-
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tos sobre as percepções do serviço por parte de um segmento não 
usuário tradicional, assim como permitiram explorar reações compor-
tamentais diante de situações de preconceitos e segregação social, 
deliberadamente provocadas pelo autor.

Foram entrevistadas duas jovens estudantes universitárias. a primei-
ra, identificada como “estudante a”, passou a utilizar o transporte 
público após o ingresso na universidade. antes, fazia os seus deslo-
camentos numa van de transporte escolar ou em automóveis de fami-
liares. a segunda entrevistada, “estudante B”, é proprietária de um 
auto que ficou indisponível por algumas semanas, levando-a a utilizar 
os serviços de ônibus.

a terceira entrevista foi realizada com uma funcionária pública, com 
cerca de 50 anos, que sempre utilizou auto privado e se viu forçada a 
vender o veículo, por questões financeiras. Finalmente, uma quarta 
entrevista foi realizada com uma jovem estudante francesa, residente 
em Paris, que passou um ano em recife num programa de intercâm-
bio universitário. Neste caso, as percepções sobre o transporte públi-
co local foram quase sempre cotejadas com os serviços na França.

de uma maneira geral, as opiniões são muito parecidas, com algumas 
discordâncias pontuais. Todas afirmaram que é possível utilizar o 
transporte público sem grandes traumas. as expectativas antes do 
uso sempre foram piores do que as experiências posteriores. entre-
tanto, são unânimes: os autos são mais confortáveis e convenientes.

a falta de informações sobre o sistema é um elemento constante nos rela-
tos, embora todas tenham superado isso rapidamente, com o auxílio da 
internet e, principalmente, de outros usuários. a questão volta toda vez que 
é necessário fazer um trajeto diferente e utilizar uma nova linha. Para a 
estudante francesa, a incerteza e a imprevisibilidade dos horários dos ôni-
bus foram os elementos mais negativos nas primeiras semanas em recife. 
segundo ela, atualmente é tudo muito rápido e urgente, e a sensação de 
perda de tempo esperando os ônibus é muito desagradável.

mesmo quando provocadas, não houve queixas quanto à limpeza, o 
estado de conservação e o conforto interno dos veículos.

No que diz respeito ao tratamento dos motoristas e cobradores, houve 
discordâncias, com duas das entrevistadas avaliando positivamente 
enquanto as outras duas registraram a pouca urbanidade. Foi interes-
sante, neste caso, que, associado à avaliação negativa, as entrevista-
das tentaram justificar o mau humor e a pouca educação dos operado-
res, afirmando que os usuários também são grosseiros, as condições 
de trabalho são adversas e muitos deles (operadores) também são mal 
tratados pelos seus superiores, nas suas respectivas empresas.
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Na questão da segurança houve coincidência de opiniões. a insegu-
rança é um problema geral da cidade e ocorre independente do meio 
de transporte utilizado. a eventual abordagem dos delinquentes é que 
é diferente, em função das circunstâncias. entretanto, todas disseram 
sentirem-se mais seguras dentro dos ônibus do que nas ruas. a estu-
dante francesa arriscou:

em recife a paranoia é maior do que a insegurança real. existe uma 
imagem construída e as pessoas ficam potencializando o assunto, o 
que afasta as pessoas das ruas e termina reforçando o problema (...).

as opiniões ainda convergiram quanto às más condições dos abrigos dos 
ônibus e, principalmente, dos passeios, entre muitas outras, que afetam 
diretamente o uso do transporte público. a funcionária pública afirmou:

a degradação é urbana e não dos transportes públicos. a cidade é 
bagunçada e termina afetando o serviço de ônibus. Quem tem carro 
consegue superar melhor as dificuldades urbanas. Quem usa os ôni-
bus fica mais exposto (...).

Finalmente, foi deixada para o final da conversa a indagação de como 
as entrevistadas se sentiam utilizando os ônibus junto com outros 
segmentos sociais, de menor renda. as respostas foram interessan-
tes, pois todas disseram que não se incomodavam, mas admitiam 
que esta fosse uma barreira relevante para as outras pessoas de 
mesma classe social utilizar o transporte público. ou seja, não era 
problema para si, mas para os seus semelhantes. este aspecto será 
retomado adiante, no item referente às “barreiras invisíveis”.

as três estudantes alegaram que as linhas que usam regularmente 
são também utilizadas por outros estudantes. Portanto, pertencentes 
a uma mesma categoria social. entretanto, todas as três alegaram 
que, quando necessitam utilizar outras linhas, percebem que os seus 
usuários são de outro segmento socioeconômico.

Quando mais explorado o assunto, os argumentos se diversificam e 
aparecem outras colocações, como nas assertivas a seguir:

o que me incomoda não são as pessoas mais pobres e sim o compor-
tamento que às vezes assumem nas filas dos embarques e dentro dos 
ônibus (...).
andar de ônibus com pessoas mais pobres não me constrange. o que 
me constrange é a cobrança dos amigos e colegas de trabalho, por 
que estou usando ônibus.
o uso compartilhado é a grande barreira para a migração da classe 
média para os ônibus.
a classe média segrega as mais baixas não apenas nos ônibus mas 
em qualquer outra circunstância, como nos hospitais, na praia etc.
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a ascensão social das pessoas mais pobres também tem criado pro-
blemas nos shoppings, nos cinemas e até nos aviões (...).
as pessoas mais pobres também discriminam as mais ricas.

a estudante francesa afirmou:
em Paris, o metrô também é utilizado por pessoas de diferentes clas-
ses sociais. No Brasil, a discriminação é sutil, mas é maior do que na 
França.

este assunto será retomado no item referente às “barreiras invisíveis”.

Houve ainda, por parte das entrevistadas, algumas tentativas de jus-
tificar a imagem negativa dos transportes públicos e a resistência ao 
seu uso:

Não há conscientização nas escolas nem nas famílias para o uso do 
transporte público. os pais estimulam o uso dos autos quando pre-
senteiam os filhos que passam no vestibular.
os jovens, filhos da classe média, são criados vendo os ônibus como 
um serviço perigoso e impróprio para quem tem algum poder aquisitivo.
a educação não prioriza o uso dos ônibus, como faz com a preserva-
ção do meio ambiente.
o conceito cultural é que ônibus é para pobre. Quem está no ônibus 
já está excluído. Ninguém usa o ônibus por opção.

Finalmente, apesar da avaliação positiva, a “estudante B” concluiu a 
sua entrevista com a afirmação:

espero que o meu carro não quebre mais, para eu não ter que voltar a 
andar de ônibus.

ou seja, para ela, o uso do transporte público é factível como uma 
alternativa circunstancial entretanto, reconhece que o mesmo não 
oferece as mesmas condições de conforto e conveniência do privado. 
este posicionamento é absolutamente verdadeiro, enquanto não hou-
ver efetivas restrições ao uso indiscriminado dos autos.

O PAPEL DA MÍDIA NA CONSTRUÇÃO DE BARREIRAS

existe um ditado no meio jornalístico que diz: “cachorro quando 
morde o dono não dá notícia. Notícia é quando o dono morde o 
cachorro”. ou seja, a mídia em geral é atraída pelas exceções e não 
pela regra.

em se tratando de serviço público, o que funciona corretamente rara-
mente ganha o noticiário. Predominam os problemas e as falhas, dei-
xando transparecer que aquilo é uma constante, quando muitas vezes 
são as exceções. No caso do transporte público não é diferente.
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No recife e na sua região metropolitana, esses serviços vêm sendo 
periodicamente avaliados através de pesquisas de percepções dos 
usuários. de uma forma geral, entre os diversos aspectos levantados, 
os resultados positivos são sempre superiores aos negativos, confor-
me pode ser observado nos quadros a seguir:

Aspecto avaliado
Avaliação (%)

Ótimo + 
bom Regular Ruim + 

péssimo

atenção/cortesia dos motoristas 71 23 6

Tratamento aos idosos e portadores de deficiências 62 25 13

estado de conservação dos ônibus 65 26 9

Tempo de espera pelos ônibus* 28 27 45

avaliação geral das empresas operadoras 56 35 9

avaliação dos serviços de ônibus 35 46 19
* Único item em que a avaliação negativa supera a positiva.

Aspecto avaliado
Avaliação (%)

Nunca + 
raramente

De vez  
em quando Sempre

Prática de freadas bruscas e arrancadas violentas 52 36 12

ocorrência de “queima de paradas” 58 27 15

interrupção da viagem por quebra do veículo 87 11 2
Fonte: Pesquisa do Instituto Harrop, 2010.

em 2010, a Urbana-Pe (sindicato das empresas de Transporte de Pas-
sageiros do estado de Pernambuco.) resolveu dar publicidade aos resul-
tados, apresentando-os à mídia numa entrevista coletiva. No dia seguin-
te, duas colunas jornalísticas dos principais jornais locais publicaram:
- Jornal do Commércio - coluna Jc nas ruas de 20/08/2010

Até quando será assim?
a reação dos jornalistas presentes na coletiva promovida pelo Urbana-
PE, ontem, para divulgar o resultado da pesquisa de opinião sobre o 
sistema de transporte do Grande recife foi parecida com o da popula-
ção. Ninguém acreditava que os números seriam tão positivos. (...).

- Diário de Pernambuco – coluna diário Urbano de 20/08/2010
A pesquisa e a realidade
Juro que tomei o maior susto quando ouvi o presidente do sindica-
to das empresas de Transportes de Passageiros no estado (Urbana-
Pe), Fernando Bandeira, revelar que mais de 50% de usuários 
ouvidos numa pesquisa encomendada pela casa ao instituto Harrop 
achavam o serviço prestado pelas empresas de ônibus no recife e 
rmr entre bom e ótimo. (...).
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Um terceiro jornalista, presente à entrevista coletiva, argumentou que: 
“não é isso que se vê nas ruas e se ouve das pessoas”. ou seja, os 
profissionais colocaram em dúvida os resultados de uma pesquisa 
realizada com critérios técnicos e por um instituto conceituado, prefe-
rindo dar credibilidade às suas próprias “percepções”. os textos das 
colunas referidas apresentaram alguns dos resultados positivos, mas 
deram mais destaques aos números menos favoráveis, ou exemplos 
de situações problemáticas do dia a dia.

com essa postura, os profissionais do setor terminam por construir 
uma “realidade midiática” como sendo verdadeira e são refratários a 
qualquer outra informação apresentada, mesmo que embasada em 
fontes fidedignas. reagem sistematicamente contra os aspectos 
meritórios que eventualmente os serviços possam apresentar, pois 
essa realidade se contrapõe a imagem que criam e realimentam.

No fundo, esses profissionais que normalmente não usam o serviço, 
criam um clima desfavorável não apenas no seu próprio meio, como 
também repassam essa imagem para a sociedade como um todo.

a charge a seguir é ilustrativa do preconceito instalado nos meios de 
comunicação, em que dois atributos negativos são associados ao 
serviço. Foi publicada no Diário de Pernambuco do dia 22/09/2009, 
exatamente no dia mundial “Na cidade sem meu carro”.

sobre a charge, é importante ressaltar que segundo a referida pesquisa 
do instituto Harrop, 58% dos entrevistados disseram que “nunca ou 
raramente” os motoristas “queimam as paradas” (deixam de atender ao 
sinal de parada), enquanto 15% disseram que tal irregularidade “sempre” 
ocorre. Naturalmente, este último número deveria ser próximo de zero. 
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2.  Os conceitos sobre espaço público e espaço social estão baseados no relatório: Análise da satis-
fação dos clientes – Identificação das causas de insatisfação e possíveis soluções. JPLS Consul-
tores Ltda., fevereiro, 2010.

No entanto, não se constitui numa característica predominante do servi-
ço. Por outro lado, a questão da segurança está longe de ser um proble-
ma específico do transporte público. Pesquisas têm demonstrado que as 
pessoas se sentem mais seguras dentro dos ônibus do que nas ruas ou 
nos autos particulares. as entrevistas realizadas para este trabalho com 
os proprietários de automóveis confirmam esta percepção.

mais uma vez, no dia mundial “Na cidade sem meu carro”, em 2011, 
uma repórter do Diário de Pernambuco fez todos os seus trajetos diá-
rios utilizando o serviço de ônibus. a matéria com a sua expediência foi 
publicada no caderno Vida Urbana, do dia seguinte (23/09/2011), com 
uma “chamada” na página 2 do caderno Principal, onde dizia:

dia sem carro, dia de ônibus:
No dia mundial sem carro nossa repórter deixou o veículo em casa e 
enfrentou o transporte público. Veja no iPad o resultado da empreitada 
(...) (grifos do autor).

ou seja, numa única frase o editor conseguiu encaixar duas palavras 
pejorativas (grifadas), para descrever o serviço.

Por oportunidade do autor, os exemplos apresentados foram colhidos 
na imprensa pernambucana. entretanto, refletem um comportamento 
praticado em todo Brasil.

Naturalmente que o serviço de transporte público brasileiro têm defici-
ências. No entanto, a mídia não o trata como um bem público, um 
patrimônio da cidade, um elemento imprescindível para o funcionamen-
to urbano. Na realidade, os profissionais de jornalismo reproduzem e 
reforçam, com os seus discursos críticos e repetitivos, exatamente o 
pensamento dos proprietários dos autos que reagem de forma sistemá-
tica à transferência para o transporte público, alegando as deficiências 
que “ouviram falar” de um serviço que nunca experimentaram.

AS “BARREIRAS INVISÍVEIS”

o ônibus urbano é um espaço público, mas não é um espaço social. 
entende-se como espaço público aquele ambiente de uso comum, 
como a praia, a praça, entre outros, enquanto um espaço social é 
compartilhado por atores que possuam afinidades mais consistentes 
e duradoras, como os alunos de uma escola, os frequentadores de um 
clube ou os adeptos de uma igreja. 2

assim, no ônibus enquanto espaço público coletivo, convivem pesso-
as de diferentes segmentos sociais, que estão ali apenas de passa-
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gem e por pouco tempo, enquanto se deslocam para os seus respec-
tivos espaços sociais (residência, escola, trabalho, lazer etc.). Nesse 
momento, faz-se necessário a convivência da diversidade e a tolerân-
cia entre os distintos agentes.

daí surgirem elementos de tensões quando determinados atores ten-
tam transformar o espaço público do ônibus num espaço social. isso 
pode ocorrer não apenas com determinados comportamentos de 
algumas pessoas, como também através de tipos e intensidades de 
músicas, ou ainda, pregações religiosas dentro dos veículos. Tais 
fatos normalmente geram desconforto aos demais usuários.

esses contatos de distintos estamentos sociais ocorrem em quase 
todos os ambientes públicos onde, espontaneamente, os diversos 
atores criam subespaços próprios. isso acontece naturalmente em 
locais com acessos livres, como as praias e os carnavais de rua, onde 
os diferentes segmentos da população formam os seus grupos. entre-
tanto, essa liberdade de formar rearranjos de espaços sociais dentro 
dos espaços públicos dificilmente pode ocorrer dentro do transporte 
público coletivo de passageiros. os ônibus seletivos ou opcionais são 
uma tentativa de praticar esta segregação.

considerando a forte segmentação econômica e social da população 
brasileira, essa é uma das principais barreiras para adesão das classes 
mais aquinhoadas ao transporte público. e esta rejeição se dá de forma 
dissimulada, não explícita, pois não é politicamente aceitável admiti-la.

retornando às entrevistas com as três brasileiras, usuárias circuns-
tanciais do sistema de ônibus, todas disseram que não se sentiam 
incomodadas em compartilhar o mesmo espaço com pessoas mais 
pobres. No entanto, todas admitiram também que essa convivência 
ou proximidade poderia ser uma barreira relevante à adesão, para as 
“outras pessoas” da mesma classe social a que pertencem.

Neste contexto, foi exemplar o incidente de Higienópolis em são 
Paulo, em maio/2011, quando uma moradora do bairro ao posicionar-
se contra a construção de uma estação da nova linha do metrô, argu-
mentou, entre outras coisas, que iria “atrair gente diferenciada”. Natu-
ralmente que sempre se poderá dizer que foi uma opinião isolada e 
infeliz. No entanto, não se pode deixar de reconhecer que pelo menos 
parte dos moradores da área pensam da mesma maneira, embora, 
por uma questão política, não exteriorizem os seus pensamentos. Na 
manifestação pública que se seguiu ao fato, denominada de “chur-
rascada de gente diferenciada”, foi oportuna a sátira colocada num 
cartaz que dizia: “só ando de metrô em NY, Londres e Paris!”

CONCLUSÕES

os esforços da comunidade técnica para atrair os usuários dos autos 
para o transporte público têm sido frustrantes. Na realidade, um con-
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junto de fatores contribuem para o insucesso, incluindo a má qualida-
de dos serviços, exaustivamente exacerbada pela mídia, o que cria 
um clima negativo para captar novos usuários.

entretanto, é relevante destacar que, enquanto o foco se concentra na 
questão da qualidade, outros elementos importantes são menospre-
zados, dificultando o adequado encaminhamento da questão.

deve-se considerar que o transporte público coletivo jamais será compe-
titivo com o individual privado, em condições de liberdade de circulação 
e uso das vias. a simples melhoria da qualidade dos serviços ou o 
aumento da velocidade dos ônibus não serão suficientes para atrair os 
usuários dos automóveis, se não forem criadas restrições aos mesmos.

o discurso de que só com a melhor qualidade se poderá atrair os 
usuários dos autos é conveniente para esses usuários, pois sempre 
existirão requisitos que dificilmente serão alcançados pelos ônibus, 
quando cotejados com os veículos particulares. Por outro lado, alguns 
desses requisitos são de difícil atendimento, pois implicam em custos, 
cuja cobertura ainda não foi devidamente equacionada no Brasil.

ou seja, o discurso da qualidade é conveniente para quem não quer efeti-
vamente mudar de opção modal. serve ainda para encobrir o preconceito 
existente em parte da sociedade e que se dá de forma velada e sutil.

Nas eventuais estratégias de promoção do transporte público, a bar-
reira socioeconômica nunca é devidamente considerada. a cultura de 
que transporte público é um serviço para pobre e inadequado para as 
classes média e alta está fortemente arraigada na sociedade brasilei-
ra. ele não é reconhecido como um patrimônio da cidade e um bem 
para a sociedade, como acontece na europa. até mesmo na comuni-
dade técnica do setor comete-se este equívoco, quando predominam 
as críticas à qualidade do serviço, em detrimento dos seus méritos. 
só com o tempo e muita persistência poderá se reverter essa cultura.

em síntese, qualquer iniciativa que pretenda ter sucesso na alteração 
da matriz modal deverá atender a pelo menos três linhas de ações:
1. melhoria do transporte público, dentro de padrões e limites razoáveis e 

realísticos para a capacidade de pagamento dos usuários brasileiros.
2. restrições permanentes a determinados usos dos autos privados 

(e não à sua propriedade).
3. Nova apresentação do transporte público, como um patrimônio da 

sociedade, promovendo-o de forma ampla e constante, com ênfa-
se na sua relevância para a sustentabilidade das cidades e da 
mobilidade urbana.

Finalmente, é preciso convicção política dos decisores para fazer 
acontecer.
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