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Resumo:  Este trabalho apresenta  uma análise do impacto do Bilhete Único na mobilidade dos 
usuários do Metrô/SP, com base nos dados obtidos na Pesquisa Caracterização Socioeconômica dos 
Usuários e Seus Hábitos de Viagem/2006. Faz também uma comparação com os resultados obtidos 
na Pesquisa Impacto do Bilhete Único entre os Usuários do Metrô/SP, realizada no 1º semestre de 
2006 onde se aferiu qualitativamente os benefícios que a integração tarifária entre todos os modos de 
transporte coletivo do município proporcionou para os usuários do metrô. 
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AFERIÇÃO DO IMPACTO DO BILHETE ÚNICO ENTRE OS USUÁRIOS DO 
METRÔ 

 

O Bilhete Único foi implantado no Metrô/SP gradativamente até maio de 2006. Com esse bilhete a 
população pode usar até três ônibus no período de duas horas, conjugado ao metrô e ao trem 
metropolitano pagando uma tarifa única de R$3,001. Cabe registrar que antes da implantação do 
Bilhete Único no Metrô, a transferência para o trem metropolitano em algumas estações de integração 
já era feita gratuitamente. 

A integração entre o Metrô e o sistema de ônibus urbano com uma tarifa aproximadamente 30% mais 
baixa, implicou num aumento médio nas entradas de 11% nos dias úteis entre 2005 e 2006. Já a 
transferência livre entre o metrô e o trem metropolitano implantada no 1º semestre de 2000, cresceu 
96% até 2006, passou de 130 mil  para 255 mil entradas/dia. 

Diante desse acréscimo na demanda, tem se verificado mudanças tanto no perfil socioeconômico dos 
usuários como de seus hábitos de viagem. 

Em pesquisa realizada no 1º semestre de 2006, investigou-se os benefícios que o Bilhete Único trouxe 
para os usuários do metrô que utilizam este bilhete, sem a preocupação de quantificá-los, mas apenas 
de qualificá-los para, posteriormente, medí-los na Pesquisa de Caracterização Socioeconômica dos 
Usuários e Seus Hábitos de Viagem no final de 2006. 

Nessa pesquisa constatou-se que as principais vantagens apontadas pelos usuários do Metrô/SP estão 
relacionadas principalmente à economia no gasto com o transporte, rapidez da viagem ou 
possibilidade de chegar mais rápido ao destino final e poder ir a mais lugares. Além disso, um pouco 
mais da metade dos entrevistados afirmou que passou a usar mais os transportes coletivos, após o 
Bilhete Único. O aumento do uso dos transportes coletivos foi observado mais entre as mulheres, 
tendo em vista a necessidade de fazer mais deslocamentos devido à multiplicidade de tarefas, que é 
mais freqüente entre este segmento, e entre o de menor renda.  

Para a grande maioria dos usuários do Bilhete Único, as vantagens que ele proporcionou superaram as 
desvantagens que o aumento da demanda gerou, como trens mais lotados, filas pontuais na 
ultrapassagem dos bloqueios, tumulto no momento do embarque, etc.. Isso mostra que tanto a questão 
da acessibilidade econômica ao sistema de transporte coletivo, como a mobilidade são aspectos 
considerados mais importantes que o conforto da viagem. Assim sendo, a possibilidade de uso do 
metrô por uma parcela maior da população e o ganho de tempo nos deslocamentos são fatores que 
amenizam, ou colocam em segundo plano o desconforto da viagem. 

Através dos resultados dessa pesquisa pode-se constatar que tarifas mais módicas são instrumentos 
efetivos de inclusão social, especialmente nas grandes metrópoles pelo fato de ser marcante a 
segregação espacial das camadas mais desprivilegiadas da população. 

É importante destacar alguns dados acerca do perfil dos usuários do Metrô/SP e da maneira como 
utilizam este transporte para se ter a dimensão do impacto da integração entre os diversos modos de 
transporte com um único bilhete e uma tarifa menor. 

 
1 Esse valor é referente a 2006. No início de 2007, o valor de Bilhete Único passou para R$3,50, um aumento de 
16,6%. 
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Atualmente, a demanda do Metrô é constituída por 50% de homens e a outra metade de mulheres. Em 
2006, aumenta a parcela de usuários com renda mais baixa, fazendo cair o rendimento médio familiar 
(passa de 9,6 para 8,5 salários mínimos). Cabe assinalar que a renda média dos usuários do Metrô/SP 
sempre foi maior que a registrado pela população da Região Metropolitana de São Paulo. Um pouco 
mais da metade dos usuários declaram em 2006 arcar com o custo do transporte coletivo. Esse 
percentual é cerca de 36% superior ao de 2005. Em relação ao vale-transporte, observa-se a mesma 
tendência - 42% recebiam este benefício em 2005, ao passo que em 2006 o índice caiu para 35%. Isso 
pode estar revelando uma tendência de que os empregados podem estar abdicando dessa ajuda em 
troca de emprego.  

Com relação aos hábitos de viagem dos usuários do Metrô/SP, tem-se que a grande maioria o utiliza 
habitualmente, ou seja três dias ou mais na semana, para trabalhar. Menos de 1/3 usam somente o 
metrô em seus deslocamentos, enquanto aproximadamente 40% utilizam o metrô conjugado ao 
sistema de ônibus municipal.  

 
 Perfil dos Usuários do Metrô/SP – 20062 

 
 

Homens/Mulheres: 50% 
 

Jovens - 18 a 34 anos: 54% 
 

Instrução - Ensino Médio Completo: 53% 
 

Classe Social: 69% Classe Média (B2 + C do  Critério Brasil) 
 

Renda Média Familiar: R$2. 975,00 (8,5sm3) 
 

Renda Média Individual: R$1.680,00 (4,8sm) 

 
Exercem Funções Burocráticas/Subalternas: 38% 

 
Têm Vínculo  Empregatício : 67% 

 
Usuários Habituais (3 dias ou mais na semana): 86% 

 
Viagens Exclusivas à Trabalho: 66% 

 

 

A implantação do Bilhete Único no Metrô/SP no 1º semestre de 2006, que possibilitou a integração 
entre os diversos modos de transporte na cidade de São Paulo com uma tarifa única, alterou tanto 
algumas características importantes dos usuários, como alguns hábitos de viagem. 

                                            
2 Pesquisa Caracterização Socioeconômica dos Usuários e Seus Hábitos de Viagem/2006 – Metrô/SP 
3 Salário Mínimo de 2006 – R$350,00 
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No final de 2006, as entradas diárias com Bilhete Único no sistema ficaram no patamar de 43%, 
sendo que a grande  maioria já era constituída por pessoas que usavam o metrô.  

A quantidade de mulheres que utiliza esse bilhete é um pouco maior que a dos homens. Outro aspecto 
que diferencia um pouco os usuários do Bilhete Único dos usuários dos outros bilhetes é que a faixa 
etária é um pouco maior. Acima de 24 anos, cresce a proporção de usuários desse bilhete. O Bilhete 
Único é ainda utilizado, em maior proporção, pelos usuários de renda mais baixa, até 8 salários 
mínimos de renda familiar e de até 4 salários mínimos de renda individual. Especificamente, mais da 
metade dos usuários do Bilhete Único tem renda individual de até 3 salários mínimos. Esses dados, na 
verdade, revelam que a integração entre os modos de transporte com esse bilhete atingiu 
principalmente a população de baixa renda. 

Do total das entradas com esse bilhete, 50% são do vale-transporte, índice acima à média do sistema 
(35%). Ainda, a proporção de usuários que não recebe subsídios para o custeio do transporte é muito 
menor entre os usuários do Bilhete Único (43% contra 67%). 

A implantação do Bilhete Único no Metrô/SP representou uma economia expressiva para uma parcela 
significativa dos usuários e também para as empresas/patrão. Antes de sua existência, o gasto médio 
diário com transporte era R$8,00 e passou para R$5,95, gerando uma economia de 26%. Esse 
dado explica com mais clareza porque o Bilhete Único atingiu os segmentos da população de menor 
rendimento. A economia propiciada por esse bilhete reduziu o gasto com transporte e possibilitou uma 
maior acessibilidade à parcela da população mais desprivilegiada, de menor renda que se via privada 
de utilizar anteriormente o metrô em função do aumento significativo do gasto com o transporte.  

Sabe-se que as despesas com transporte público aumentaram de forma expressiva ao longo da última 
década, causando forte impacto nos orçamentos das famílias, principalmente nas de menor poder 
aquisitivo. Comparando-se o salário recebido pelos passageiros com os aumentos sofridos pela tarifa, 
ao longo desses anos, observa-se um desequilíbrio entre a renda dos usuários e a despesa com o 
deslocamento. Essa discrepância foi constatada em pesquisas realizadas pelo IBGE nas principais 
regiões metropolitanas. Os dados da Pesquisa Orçamento Familiar (POF) do IBGE de 1995/1996 já 
mostravam que o transporte coletivo urbano era o principal item de despesa dessas familias com 
serviços públicos. 

As tarifas praticadas antes do Bilhete Único eram um grande impeditivo do acesso de parcela 
significativa da população aos meios de transporte, fazendo com que crescesse continuamente o 
número de viagens a pé. 

Depreende-se daí, que as condições socioeconômicas dos usuários afetam diretamente a forma como 
utilizam os transportes coletivos.  

A implantação do Bilhete Único, além de alterar os atributos pessoais dos usuários do Metrô/SP, 
modificou também alguns de seus hábitos de viagem. A maioria que utiliza esse bilhete o faz para 
integrar-se ao sistema de ônibus municipal, sendo que uma parcela significativa ainda usa mais um 
outro modo para realizar os seus deslocamentos. Isso já ocorria anteriormente, só que não havia 
integração tarifária na proporção que passou a ocorrer com o Bilhete Único.  

Em decorrência desse fato, o tempo de viagem gasto diariamente declarado por esses usuários é maior 
do que os que usam dos outros bilhetes. Entre os usuários que usam o Bilhete Único, a proporção dos 
que gastam entre 30 e 90 minutos em seus deslocamentos é maior que o registrado no total do sistema. 
Mas, mesmo assim, a maioria diz ter reduzido o tempo de deslocamento, após a implantação desse 
bilhete.  
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A explicação para esse fato é que a integração entre os diversos modos de transporte com uma tarifa 
única possibilitou para uns o uso do metrô conjugado ao ônibus municipal e para outros a 
racionalização dos trajetos em função do aumento das alternativas para a realização das viagnes. Para 
os que tiveram redução nos tempos de viagem, o decréscimo foi de 19 minutos. Lembre-se que uma 
das vantagens apontada na Pesquisa Impacto do Bilhete Único entre os Usuários do Metrô, realizada 
no 1º semestre de 2006, foi maior rapidez da viagem, traduzida aqui num menor tempo de 
deslocamentos. 

Outra característica importante é que a habitualidade de uso do metrô é maior entre os usuários do 
Bilhete Único, tendo em vista que uma proporção muito maior o utiliza a trabalho e mais de cinco dias 
na semana. 

 
 Perfil dos Usuários do Bilhete Único - Metrô/SP – 2006 

 
 

Mulheres:52%; Homens: 48% 
 

Jovens - 18 a 34 anos: 57% 
 

Instrução - Ensino Médio Completo: 56% 
 

Classe Social: 72% Classe Média (B2 + C do  Critério Brasil) 
 

Renda Média Familiar: R$2. 870,00 (8,2sm4) 
 

Renda Média Individual: R$1.610,00 (4,6sm) 
 

Exercem Funções Burocráticas/Subalternas: 46% 
 

Têm Vínculo  Empregatício : 76% 
 

Usuários Habituais (3 dias ou mais na semana): 93% 
 

Viagens Exclusivas à Trabalho: 66% 
 

 
Mais da metade dos usuários que entra no Metrô/SP com o Bilhete Único declarou que está 
realizando mais atividades, isto é, está usando mais os transportes. Essa maior mobilidade pode ser 
atribuída muito mais ao uso dos ônibus municipais, que permitem a utilização até quatro vezes no 
período de duas horas. Já o metrô e o trem metropolitano pode ser acessado apenas uma vez nesse 
período. 
 
 
 

                                            
4 Salário Mínimo de 2006 – R$350,00 
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De um modo geral, a integração entre os diversos modos de transporte através do Bilhete Único fez 
com que crescessem as entradas no Metrô São Paulo, muito embora a grande maioria dos usuários 
desse bilhete já usasse este meio de transporte. O fato mais importante dessa medida, foi a de 
desempenhar um papel de inclusão social e diminuir o peso dos gastos com transporte nos orçamentos 
das famílias de renda mais baixa, já que são os principais beneficiários do Bilhete Único. As tarifas 
altas repercurtem negativamente em aspectos fundamentais na vida dos usuários. Um desses aspectos 
é o entrave na busca por oportunidades de trabalho, ou quando a pessoa está empregada, mas mora 
longe do local de trabalho, passa a dispor de uma quantidade menor de sua renda para o atendimento 
de outras necessidades básicas. 
 
Com a economia gerada pelo Bilhete Único, o segmento da população de baixa renda pode tranferí-la 
para outros itens de consumo também importantes no processo de sua reprodução, como alimentos, 
vestuários, etc.  
 
Nessa perspectiva, vários setores da sociedade acabam sendo também beneficiados, sobretudo com as 
empresas que diminuem os gastos com o transporte de seus empregados. Além dos empregadores,  o 
setor de transporte conseguiu reverter a queda da demanda verificada há mais de uma década. 
 
Isso redireciona o foco da discussão sobre a tarifa e o investimento nos transportes coletivos, pois traz 
novos dados para que se pense caminhos que possam equacionar estas questões.  
 
Fica envidente, com isso, que os usuários não são os únicos agentes que devem arcar com o custo 
operacional dos transportes. Quando isso acontece, coloca-se em risco o próprio setor de transporte, 
criando-se um círculo vicioso, queda da demanda que leva a necessidade de aumento da tarifa.  
 
Até esse momento, a capacidade de pagamento dos usuários não era computada no cálculo da tarifa e a 
preocupação era a de chegar a um valor que cobrisse o custo operacional, rateando-o entre os usuários. 
Para se assegurar uma tarifa cidadã, antes de mais nada, é necessário que os órgão públicos 
responsáveis pelas políticas de transporte tragam para o centro da discussão a questão de como cobrir 
a diferença existente entre o preço a ser pago ao prestador do serviço e a tarifa cobrada dos 
passageiros, envolvendo todos os setores interessados e beneficiados com a mobilidade da mão-de-
obra. 
 
Através da pesquisa de Origem e Destino realizada em 1997, já se constatava que a mobilidade na 
cidade de São Paulo variava proporcionalmente à renda, isto é, quanto maior o rendimento maior a 
mobilidade. O número de viagens/dia das pessoas com renda familiar superior a 20 salários mínimos é 
125% maior do que o das pessoas que se situam na faixa de renda inferior a 1 salário mínimo.Em 
outros termos, a mobilidade dos usuários acaba sendo maior em função também o uso do transporte 
individual. Por outro lado, as pessoas com renda muito baixa tendem a restringir os deslocamentos 
motorizados, substituindo pelos a pé, diminuindo ainda mais seu índice de mobilidade. 
 
Nesses termos, a tarifa do transporte coletivo deve ser vista como um instrumento muito importante de 
política pública de distribuição de renda, de ordenamento do espaço geográfico, de distribuição da 
demanda e de desincentivo para a transferência para o transporte individual. 
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A integração entre os vários modos de transporte através do Bilhete Único, por todos os fatos já 
mencionados, veio provar a importância de uma tarifa mais cidadã para o aumento da mobilidade da 
população, em especial a de baixa renda. 
 
Para que sua abrangência seja maior, o próximo passo seria a implantação desse bilhete na Região 
Metropolitana de São Paulo. Ao estabelecer uma política de integração entre os modos de transporte 
na Região Metropolitana, evitaria-se o crescimento da transferência dos transportes coletivos para o 
individual nos municípios além de São Paulo e os sérios problemas de congestionamentos, que 
implicam  em tempos crescentes de deslocamento.  Com esse medida, inverteria-se a lógica da busca 
de solucões internas aos problemas de cada município e conseguiria-se uma maior racionalidade na 
oferta de tranporte, que poderia atender melhor os destinos desejados pela população. 
 


