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O serviço de ônibus sob demanda, utilizando aplicativos que reservam vagas e indicam
os pontos de encontro,  é a próxima revolução de mobilidade gerada pela incorporação da
tecnologia  ao  transporte.  Tal  como os  aplicativos  de  transporte  e  os  de  logística,  que  os
antecedem  em  viabilização  e  materialização,  enfrentarão  resistências  corporativistas  de
segmentos atrasados querendo preservar sua ineficiência, assim como a inércia dos governos
e  agentes  públicos  sempre  temerosos  de  lidar  com  o  novo  que  desafia  a  burocracia
estabelecida.

As condições excepcionais criadas pela pandemia da Covid-19 apressam a urgência e
necessidade  do  serviço,  visto  a  necessidade  de  reduzir  e  distribuir  fluxos  de  forma  mais
organizada e evitar aglomerações, bem como ter um controle mais efetivo da circulação. Neste
sentido,  a  situação  atual  exige  que  o  início  da  operação  neste  sistema  de  Ônibus  Sob
Demanda  seja  acelerada  para  atender  de  forma  melhor  controlada  às  necessidades  do
transporte coletivo,  em especial  aquelas cujo atendimento pelo sistema comum pode gerar
maiores riscos.

Nestas condições, o presente projeto prevê a autorização emergencial, por um período
de 18 meses prorrogável  em caso do estado de emergência  provocado pela  pandemia se
estender,  com condições especiais para assegurar uma ação ao mesmo tempo controlada,
mas rápida em sua implementação. Entre as medidas, se assegura que o Serviço de Ônibus
Sob  Demanda  deverá  atender  às  mesmas  regras  de  distanciamento  social,  proteção  e
higienização aplicada aos demais transportes de utilidade pública.

O  sistema  tradicional  de  transporte  coletivo  por  ônibus  passa  por  uma  crise  sem
precedentes e arrasta nesta crise o setor público paulistano. Embora seja caríssimo para o
usuário (levantamento do IBGE apontou que os gastos com transportes já ultrapassam os com
alimentação) e para o poder público (São Paulo gasta mais de R$ 3 bi com subsídios e quase
outro R$ 1 bilhão com a gestão do sistema), esse custo elevado não se traduz em qualidade,
pontualidade, conforto ou cuidado ambiental. A pandemia e as necessidades de controle da
circulação ampliaram esta crise,  gerando por um lado deslocamentos desnecessários e de
outro,  a  falta  de  eficiência  no  atendimento  às  atividades  que  continuam  a  depender  do
transporte, em especial os serviços de saúde.

Um Serviço de Ônibus Sob Demanda ajudaria a reduzir os problemas de mobilidade
atuando em especial sob dois públicos: por um lado mais pessoas poderiam deixar o carro em
casa ou em estacionamentos nos limites da rede de transporte e passar a utilizar um transporte
coletivo, porque ele seria mais seguro, confortável e eficiente; de outro, usuários do transporte
coletivo com mais recursos poderiam migrar para um serviço melhor se o custo for equivalente,
reduzindo neste caso os gastos com o subsídio a passagens de pessoas que não precisam
dele.

Além disso, o sistema de ônibus por demanda pode servir como um benchmarking, um
padrão de qualidade que reduza, ao menos quanto aos resultados, a caixa-preta que protege a
baixa eficiência e o alto custo das concessionárias. Não é impossível, por exemplo, que para
muitos trajetos curtos - porque com os aplicativos é possível cobrar por trajeto percorrido ao
invés da viagem toda - os preços do serviço fiquem abaixo do valor pago por uma viagem das
concessionárias - compreendendo tarifa + subsídio, o que representa hoje cerca de R$7,50.

Esta parte mais cara e ineficiente do transporte coletivo concessionado - o transporte
local  -  já  enfrenta alguma concorrência  mesmo dos aplicativos de transporte  individual por
aplicativo, muito mais caro do que o ônibus por demanda. Tem sido esta concorrência, por
sinal, que tem motivado os cartéis das empresas de ônibus a travarem batalha judicial contra o



compartilhamento de viagens com mais usuários pelos aplicativos, prejudicando o interesse
público  e  indo  contra  todas  as  políticas  de  mobilidade  estabelecidas,  as  quais  justamente
recomendam este compartilhamento de veículos como meio mais sustentável.

A mesma ideia de benchmarking se manifesta com relação à poluição, das quais os
ônibus movidos a diesel estão entre os principais vilões e o maior lobby contra a redução de
poluentes. A adoção de incentivos para veículos elétricos ou que cumpram metas de emissão
menores do que as que as concessionárias dizem conseguir atingir - e usam sua força política
para impor, como no caso do "PL da Morte" que resultou na Lei nº 16.802, de 17 de janeiro de
2018,  adiando por  20  anos as  metas  de redução da poluição,  ainda  tornando-as  flexíveis
dependendo do equilíbrio econômico-financeiro das empresas (aquele estabelecido pela caixa-
preta) e usando recursos públicos para financiar a troca da frota.

A situação emergencial nos permitirá avaliar este novo serviço e sua capacidade de
atender com melhor qualidade e em melhores condições de segurança o transporte coletivo,
gerando dados e informação para em breve garantir um marco regulatório adequado para uma
operação permanente.

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/05/2020, p. 66

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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