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MOTIVAÇÃO DA PESQUISA

A pandemia vem sendo responsável por uma verdadeira tragédia internacional. 
Só no Brasil, segundo o consórcio de veículos de imprensa, desde o anúncio do 
primeiro caso até o dia 01 de setembro de 2020, a covid-19 infectou 3,9 milhões 
de pessoas e matou outras 122 mil. A metodologia de média móvel aponta que, 
a nível nacional, a média dos últimos sete dias alcançou os 39.802 infectados por 
dia, apresentando variação negativa de 4%, o que significa uma tendência de 
estabilidade no número de novos casos de infectados. 

Os números de óbito apresentam média móvel de 859 novas mortes por dia, 
com variação de -13%, o que ainda aponta uma estabilidade. A nível estadual, os 
números de casos totais alcançam 127 mil no mesmo período, com 7.614 mortes. 
O número de novos casos para Pernambuco apresenta tendência de queda, visto 
que a variação da média móvel é de -30% nos últimos sete dias.

Gráfico 1 | Mortes por Dia

Fonte: Consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde
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Diante dos expressivos números da infecção, se eleva a preocupação dos agentes 
públicos e privados em não possibilitar uma segunda onda no número de novos 
casos de covid-19, criando a necessidade da adoção de vários protocolos voltados 
a um maior controle da pandemia para que o movimento de recuos nas variações 
da médica móvel dos novos casos e do número de óbitos continue. 

Importante destacar que entre as várias medidas recomendadas pelas 
organizações de saúde, como o uso obrigatório de máscara em locais públicos, 
desinfecção de ambientes em curtos intervalos de tempo, uso do álcool em gel, 
distanciamento social, tivemos também na Região Metropolitana do Recife (RMR) 
a adoção de um horário especial no funcionamento das atividades dos diversos 
setores, medida que busca a redução do número de pessoas usando o transporte 
público em horários específicos e com isso a possibilidade de redução do contágio.

Com o retorno das atividades consideradas não essenciais, após a reabertura 
dos estabelecimentos, o centro do Recife voltou a receber um fluxo maior de 
pessoas, lembrando que a grande maioria delas utilizam o transporte público de 
passageiros para se deslocar até o trabalho, para utilizar algum serviço ou para o 
consumo. Vale destacar que o número de usuários caiu drasticamente durante o 
período de isolamento social, acompanhado pela queda na oferta de ônibus. 

Porém, o retorno das atividades e do maior fluxo de pessoas não puxou o 
aumento da frota de veículos, o que vem ocasionando maior espera entre as 
viagens, superlotação e, consequentemente, uma elevação do risco de contágio. 
Isto porque os meios de transporte público de passageiros são historicamente 
apertados devido ao alto número de pessoas utilizando ao mesmo tempo, 
abafados e contém muitas superfícies de contato.
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Com o objetivo de contribuir para uma solução mais eficiente no 
combate contra a covid-19 em Pernambuco, em especial do cenário 
crítico na utilização dos transportes públicos em meio a conjuntura 
de pandemia debatido pela imprensa pernambucana, a Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco 
(Fecomércio-PE) realizou a pesquisa sobre o perfil do usuário do 
transporte público de passageiro para entender o principal motivo de 
deslocamento nos horários de pico e quais as principais dificuldades 
sentidas pela população que utiliza este meio de transporte para 
locomoção. Diante disso e com base em informações, os elaboradores 
das políticas públicas e dos protocolos de saúde podem ajustar e criar 
ações que visem a proteção dos trabalhadores e consumidores que 
utilizam o meio público de transporte.



Perfil do usuário do transporte público da 
Região Metropolitana do Recife (RMR)

Setembro | 2020
6

IMPACTOS DA COVID-19 NO SETOR DO COMÉRCIO

Os transtornos causados pela pandemia do novo coronavírus (covid-19) na saúde 
e na economia de todo o país contribuem para adiar a recuperação do setor 
produtivo pernambucano e, em especial, do setor do comércio de bens, serviços 
e turismo. A pandemia também trouxe desdobramentos negativos em outras 
variáveis importantes para o desenvolvimento econômico, como o consumo 
das famílias, nível de confiança e investimento dos empresários, o aumento do 
endividamento, além da queda na arrecadação do setor público.

Diante do cenário extremamente adverso, a Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima que entre março e julho, 
o Varejo Nacional tenha perdido mais de R$ 200 bilhões em seu faturamento. 
Para Pernambuco, o impacto também foi significativo, pois com cerca de 60% 
dos estabelecimentos comerciais fechados em todo o Estado estima-se que 
a queda no faturamento dos estabelecimentos locais supere os R$ 7 bilhões 
para o mesmo período. O cenário crítico para os negócios também resultou no 
fechamento de 135 mil estabelecimentos a nível nacional, já a nível estadual o 
número alcança 4 mil negócios encerrados.
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Gráfico 2 | Varejo Ampliado 

Fonte: PMC. Elaboração Instituto Fecomércio-PE.

O período difícil para os negócios também gerou desdobramentos negativos 
no mercado de trabalho. Em todo o país, foram mais de 1 milhão de empregos 
encerrados, em Pernambuco o saldo negativo alcançou 63 mil empregos. Os 
números não foram piores devido aos programas emergenciais voltados a 
amenizar o impacto negativo no mercado de trabalho, que só no Estado de 
Pernambuco gerou mais de 630 mil acordos e segurou 371 mil empregos.
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Diante das inevitáveis perdas, é urgente que o setor público, juntamente 
com o setor privado, mantenha a colaboração com programas voltados à 
sobrevivência das empresas do setor produtivo pernambucano. Para que, 
desta forma, a crise na saúde tenha impactos negativos minimizados na 
economia, evitando assim que se crie um verdadeiro colapso em setores 
tão importantes para o desenvolvimento econômico do país, como o setor 
de comércio de bens, serviços e turismo. Além disso, é extremamente 
importante a continuidade da abertura dos negócios e a verificação do 
melhor horário para o funcionamento dos mesmos, ação que atenua os 
impactos negativos dos últimos meses, mantém os estabelecimentos vivos 
e reduz as chances dos cortes de vagas.
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RESULTADOS

Os resultados apresentam dados importantes para entender as medidas 
de segurança adotadas pelos usuários de transportes, as maiores 
dificuldades neste momento de pandemia em relação aos ônibus, 
os principais motivos para o uso do meio público de deslocamento, 
horários de início e final de expediente, o porquê de utilizar o 
transporte coletivo neste horário de maior fluxo, além de quais os 
tipos de serviços buscados e os segmentos procurados no momento do 
consumo.

Em relação aos cuidados adotados pelos entrevistados ao utilizar o 
transporte público, temos que 97% dos entrevistados utilizam a máscara 
para proteção, seguido de 74% que utilizam o álcool em gel. Os demais 
meios de proteção encontram-se com baixa adesão, como transportes 
menos lotados (14%), distanciamento social (11%) e evitar horário de 
pico (8%). 
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Gráfico 3 | Quais os cuidados que você 
está tomando para se proteger?

As duas maneiras mais apontadas para o deslocamento seguro refletem os 
meios de proteção mais divulgados pelos canais de comunicação das esferas 
governamentais e dos veículos de imprensa, além disso itens como a máscara e o 
álcool apresentam atualmente super oferta e concorrência elevada, barateando 
o seu custo e permitindo que a maioria das pessoas tenham a possibilidade de 
utilização destes itens para reduzir a exposição ao risco de infecção quando se 
deslocam utilizando o transporte público de passageiros. Outro ponto importante 
foi a realização de campanhas visando a distribuição gratuita de máscaras de 
proteção, o que também contribui de maneira importante para a adesão deste 
item no combate à covid-19, enquanto as demais maneiras de proteção esbarram 
em questões mais estruturais e de difícil expansão no curto prazo, como a frota 
de veículos disponível para o transporte público. 
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Por fim, o distanciamento no transporte e a redução do uso em horário de 
pico podem ser opções quando o usuário utiliza o transporte por questões de 
consumo ou serviço, visto que no motivo trabalho o horário de início e fim de 
expediente que acaba inviabilizando o uso destas medidas. 

Na segmentação por sexo, verifica-se que a maioria do público feminino 
utiliza bem mais a máscara junto com o álcool em gel quando comparado ao 
masculino. Este dado traz uma sinalização importante para que se realizem 
campanhas apontando a importância da utilização de mais de uma maneira de 
proteção entre o público masculino, visto que a utilização de máscara apenas 
não é suficiente para fazer um deslocamento com segurança na utilização de 
um transporte por onde passam milhares de pessoas por dia e que não existem 
ações de desinfecção do local em períodos curtos.

Gráfico 4 | Qual a principal dificuldade 
em relação ao transporte de ônibus?
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Quando questionados das principais dificuldades que o período vem ocasionando 
na utilização dos transportes públicos, 34% dos entrevistados apontaram que 
o tempo maior de espera entre as viagens é o ponto mais negativo, seguido da 
superlotação dos ônibus (32%), redução das linhas (22%) e do distanciamento 
entre a parada de ônibus e o local de trabalho (12%). É importante frisar que os 
três primeiros elevam o risco de contaminação visto que obrigam os usuários 
a utilizar veículos superlotados para evitar atrasos no início do trabalho, o que 
acaba reduzindo o distanciamento, possibilitando contato e consequentemente 
uma maior exposição caso exista alguém infectado utilizando o transporte no 
horário em questão.

Por faixa de horário as dificuldades em relação na ida para o centro apresentam 
motivos diferentes para as faixas de horários. Nas duas primeiras faixas (6h-6h59 
e 7h-7h59), a dificuldade mais apontada foi a superlotação dos ônibus, enquanto 
as dificuldades referentes à redução das linhas e de tempo maior de espera 
tomam a ponta nos horários a partir das 8h. Os dados apontam a necessidade 
de um número maior de ônibus nos dois primeiros horários, visto que a falta dos 
veículos cria aglomeração devido à superlotação e aumentam o risco de infecção.
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Gráfico 5 | Qual a principal dificuldade 
em relação ao transporte de ônibus?

O principal motivo para a utilização do transporte público no horário de aplicação 
da pesquisa, realizado entre às 6h e 10h da manhã e entre às 17h e 20h da tarde/
noite foi o trabalho, com 71% dos entrevistados apontando esta razão. Este motivo 
como o mais apontado já era esperado, visto que neste intervalo de tempo estão 
alocados o início e término da maioria das atividades. Em segundo lugar ficou a 
busca por serviços e em terceiro a realização de compras, com percentuais de 17% 
e 12%, respectivamente.
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Quando se analisa os horários para cada tipo de motivo, verifica-se que para 
comprar produtos, o maior fluxo de pessoas concentra-se na faixa de horário de 
9h às 10h59. Já para os serviços, o maior percentual de utilização na ida para o 
centro encontra-se de 10h às 10h59. Por fim, o motivo trabalho tem o pico de 
utilização dos transportes na faixa das 6h às 8h59, com o pico de utilização dos 
transportes no fim do expediente ocorrendo na faixa entre 18h e 18h59.

Gráfico 6 | Qual o principal motivo para 
utilizar o transporte público neste horário?

Já entre aqueles que informaram o trabalho como o motivo principal, os números 
mostram os serviços como o segmento mais apontado com 41,6% das respostas, 
seguido do comércio de rua (39,3%), do comércio de shopping (11,6%) e da 
indústria (7,3%). Por faixa de horário, verifica-se que, exceto quem trabalha em 
shopping, a utilização dos transportes alcança pico na faixa das 18h às 18h59. Na 
ida ao trabalho, o comércio de rua apresentou pico na faixa das 10h, com 48% 
dos respondentes, a indústria às 8h, com 9%, serviços às 6h, com 53%, e shopping 
entre 9h e 10h59, com 15% em ambas as faixas.
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Em relação ao expediente, 56% dos que trabalham no comércio de rua informam 
que o inicia entre 8h e 9h59, 63% dos que trabalham em shopping entre 9h e 
10h59, na indústria 52% na faixa das 6h às 7h59 e nos serviços entre 7h e 8h59. 
Já o percentual do horário do fim de expediente para todas as atividades teve 
maioria entre 18h e 19h50.

Gráfico 7 | Setor onde trabalha por faixa de horário

Já a parcela dos entrevistados que não se desloca para o centro do Recife neste 
horário para trabalhar, com o deslocamento motivado pelo acesso de serviços 
ou do consumo, respondeu que utiliza o transporte público neste período por 
questões de horário livre (61%), pelos estabelecimentos estarem em horário 
reduzido devido à pandemia (13%), por hábito de resolver as ações planejadas 
mais cedo (11%), por ter mais oferta de ônibus no horário de pico (9%), mesmo 
com a frota não alcançando os níveis antes da pandemia, e por ter filas grandes 
em alguns serviços pela alta demanda (7%), como por exemplo os financeiros. 
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Dos entrevistados que buscam serviço no Recife, os mais apontados foram os 
de saúde, o que vai refletir no horário de ida para o centro, visto que a maioria 
destes serviços funciona por ordem de chegada, o que consequentemente obriga 
as pessoas que precisam do serviço a sair cedo para poder ser atendido rápido. 
Em seguida, ficaram os serviços financeiros, que, devido à pandemia e a horários 
reduzidos de alguns bancos, vem gerando filas gigantescas e incentivam os 
deslocamentos dos demandantes em horários que também chocam com aqueles 
que se deslocam para o trabalho. 

Já o terceiro mais apontado está ligado à questão de saúde, já que parte busca 
serviços ligados às atividades físicas e que geralmente são realizados antes de 
outros compromissos como a própria ida ao trabalho no pós atividade, também 
gerando incentivo para a utilização do transporte no horário em que outras 
pessoas utilizam para a ida ao trabalho.

Gráfico 8 | Qual o tipo de serviço vai acessar?
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Por fim, aqueles que se deslocaram motivados pelo 
consumo buscam itens de vestuários, calçados e acessórios, 
alimentação e eletrônicos como celulares e tablets.

SOBRE A PESQUISA

A pesquisa foi realizada nos horários de pico da manhã 
(6h – 10h) e da tarde/noite (16h – 20h), entre os dias 18 e 
31 de agosto, em quatro Terminais Integrados da Região 
Metropolitana do Recife (TI Recife, TI Paulista, TI Xambá e TI 
Camaragibe) e contou com 1.407 respostas.
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