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Mais de 70% dos usuários de transporte público disseram se sentir insatisfeitos com 

os serviços públicos, segundo a pesquisa “Mobilidade Urbana e Cidadania”, realizada 

pela DAPP entre março e abril, nas seis maiores Regiões Metropolitanas do Brasil. 

Quase 90% dos entrevistados também disseram acreditar na ocorrência de protestos 

similares aos de junho de 2013 caso a situação do Transporte Público não melhore. 

O survey sobre mobilidade urbana é o primeiro da série “serviços públicos e 

cidadania” que a DAPP deverá realizar até o final do ano. Para esta pesquisa foram 

entrevistados 3.600 usuários de transporte coletivo nas regiões metropolitanas (RM) 

de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre, entre 25 

de março e 07 de abril. A margem de erro máxima em cada RM é de 5%, com 95% de 

confiança. 

Os resultados da pesquisa foram publicados neste domingo (25) pelojornal O 

Globo. O relatório preliminar da pesquisa, com seus principais resultados, pode ser 

acessado aqui. 

De acordo com a pesquisa, “insatisfeitos” ou “muito insatisfeitos” chegam a 80% no 

caso da Segurança Pública e a 79% no caso da Saúde Pública. Os dois grupos 



somados chegam também a 73% no caso do Transporte Público e a 67% no da 

Educação Pública. 

As pessoas entrevistadas reconhecem, no entanto, uma melhora em sua “situação 

econômica pessoal” nos últimos anos: 45% disseram ter “melhorado” ou “melhorado 

muito”, contra 22% que afirmaram ter “piorado” ou “piorado muito”. Da mesma 

forma, 66% manifestaram expectativa de que a situação vai “melhorar” ou “melhorar 

muito”, contra apenas 11% que disseram esperar uma situação “pior” ou “muito 

pior”. 

A pesquisa indica, nesse sentido, que as pessoas reconhecem a melhora da sua 

situação econômica pessoal – assim como uma expectativa de que continuará 

melhorando –, mas por outro lado se mostram muito insatisfeitas com os serviços 

públicos do Estado. 

Essa aparente contradição pode sugerir que os ganhos das políticas de redistribuição 

de renda são tomados como consolidados, e o seu reconhecimento em termos 

políticos tende a gerar ganhos eleitorais decrescentes. As demandas tendem, a partir 

de agora, a recair sobre a qualidade dos serviços públicos. Pode-se dizer, nesse 

sentido, que a vida das pessoas melhorou “da porta de casa para dentro”, mas não 

“da porta para fora”. 

Os usuários de transporte público consideram as tarifas “caras” (44%) ou “muito 

caras” (23%), estão insatisfeitos (67%) com o tempo gasto até os seus destinos 

diários, sentem-se inseguros (72%) ao utilizar o transporte. Além disso, 54% dos 

entrevistados disseram que a atuação do governo do seu município em relação ao 

transporte é “péssima” ou “ruim”, e 53% afirmaram que a atuação do seu governo 

estadual/distrital é “péssima” ou “ruim”. Para 84%, a maior atuação do governo 

federal poderia melhorar a situação. 

Cerca da metade das pessoas entrevistadas afirmou, porém, acreditar que seu voto 

pode fazer os políticos lutarem para melhorar o transporte público, indicando 

confiança nas instituições democráticas. Por outro lado, 88% acreditam que haverá 

novos protestos se a situação não melhorar. Esses dois resultados indicam, por sua 

vez, uma disposição por parte dos usuários de exigir melhorias e, se necessário, se 

mobilizar com esse objetivo. 

 


