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Evolução do fluxo de passageiros transportados no TRIP (em milhões)
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passou por uma redução de
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Fonte: CAGED/MTE. Elaboração: LCA Consultores
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Em 2021, o fim gradual das
restrições à circulação resultou
no crescimento de 17% do
fluxo de passageiros
transportados em relação ao
ano anterior, sem retornar ao
patamar observado em 2019

16,4

Evolução do emprego nos setores de transporte, turismo e na economia
(índice 100 = dez/2019)
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Fonte: ANTT. Elaboração: LCA Consultores
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 Em 2020, a COVID-19 acentua
esse processo, culminando em
uma retração de mais de 60%
no fluxo de passageiros
transportados

23,5

20,1

5

Redução da mobilidade também impactou setores ligados ao turismo
Saldo líquido de postos de trabalho em ACT (2019-2021)
Aluguel de Transporte

6.751

Transporte Aquaviário

-128

Cultura e Lazer

-511

Transporte Aéreo

-5.916

Transporte Terrestre

-9.832

Alojamento

▪

-20.742

Agências de Viagem

-24.156

Alimentação
Total

 Entre 2019 e 2021 as Atividades
Características do Turismo (ACT)
apresentaram uma queda de 112 mil
postos de trabalho

-57.700

A maior parte desses postos de trabalho
concentram-se nos setores de alimentação
(57 mil) e agências de viagem (24 mil)

-112.235

Fonte: IBGE e Ministério da Economia. Considera empregos formais e informais. Elaboração LCA Consultores

Evolução de arrecadação federal com ACT
(em R$ bilhões correntes)
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 Queda na mobilidade social teve impacto
direto sobre arrecadação fiscal: de 2019
a 2020 a arrecadação federal com ACT
sofreu redução de 28%

2020

Fonte: IBGE e Ministério da Economia. Considera empregos formais e informais. Elaboração LCA Consultores
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Mercado de transporte apresenta ociosidade e baixo nível de concorrência
 Mercado de transporte rodoviário de
passageiros apresenta ociosidade (49
milhões de assentos): é possível
expandir o serviço com baixo nível de
investimento adicional

26,3% da frota de
empresas de fretamento
está ociosa durante os
dias úteis

 No serviço regular, a concorrência é
limitada: cerca de 73% das rotas entre
duas cidades são atendidas apenas por
uma empresa

Fonte: Relatório Transporte Rodoviário de passageiros
em Regime de Fretamento” (2017) elaborado pela
CNT

Distribuição dos mercados de TRIP, por número de empresas

2019

2021

66%

26%

73%

1 empresa
Fonte: ANTT. Elaboração LCA Consultores

16%

2 empresas

3 ou mais empresas

8%

11%

 Somente em 11% das rotas nacionais
os passageiros podem escolher entre os
serviços prestados por 3 ou mais
empresas

Acirramento da concorrência no
setor tem potencial de redução de
preços e aumento da qualidade do
serviço prestado
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Fim do circuito fechado tem efeitos socioeconômicos positivos
 LCA estimou efeitos do fim do circuito fechado em dois cenários: queda de 10% (Anexo)
e de 20% no preço das passagens

Queda de 20% no preço das passagens possibilita aumento de

7,85 milhões de passageiros transportados por ano, com
efeitos positivos não restritos ao setor de transporte:
Impactos diretos e indiretos para economia Brasileira

R$ 2,66 bilhões em PIB

63 mil empregos

R$ 463 milhões em impostos
(ICMS, IPI, Imposto de Importação e outros tributos federais)

Elaboração: LCA Consultores a partir de fontes diversas

 Modelo Econométrico da LCA indica
que uma queda de 1% no preço gera
0,76% de aumento na demanda

 Gastos associados às viagens de
ônibus nas ACT foram calculados com
base na composição de gastos em
viagens individuais (POF 2017/18)
 Efeitos diretos e indiretos dos gastos
relacionados ao turismo foram
dimensionados a partir da metodologia
de Insumo-Produto (MIP)

 Consumidor reage a
preços: acirramento
competitivo possibilita
redução no preço das
passagens e ampliação
do uso dos serviços
 Capacidade ociosa
permite expansão dos
serviços, com baixo
nível de investimento
adicional: condição
fundamental dada a
grave crise econômica
 Apenas em 2027 Brasil
deverá recuperar a
renda per capita
observada em 2013:
possibilitar crescimento
econômico, com baixo
custo, é crucial para
favorecer a população
brasileira com mais
renda e emprego
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Anexo I: Cenário de queda de 10% nos preços

Queda no preço em 10% geraria aumento de 3,92 milhões
de passageiros transportados por ano, gerando impactos não
restritos ao setor de transporte

Impactos diretos e indiretos para economia Brasileira

R$ 1,5 bilhão em valor adicionado

36 mil empregos por ano

R$ 260 milhões em impostos
(ICMS, IPI, Imposto de Importação e outros tributos federais)

Elaboração: LCA Consultores a partir de fontes diversas

 Sensibilidade dos
passageiros a variações
no preço das passagens
calculada por meio de
exercício econométrico:
uma queda de 1% no
preço gera 0,76% de
aumento na demanda
 Gastos associados às
viagens de ônibus nas
ACT foram calculados
com base na composição
de gastos em viagens
individuais (POF
2017/18)
 Efeitos diretos e indiretos
dos gastos relacionados
ao turismo foram
dimensionados a partir
da metodologia de
Insumo-Produto
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