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Resumo

A implantação de um trem de alta velocidade em determinada região pode causar grande impacto nos outros modais de

transporte existentes nessa região. O presente trabalho tem como objetivo analisar esse impacto no Brasil e em outros países do

mundo. Em Taiwan, a reação dos meios de transporte, com relação a preços e frequências, foi estimada através da Teoria dos

Jogos. Observou-se que as companhias aéreas perderam uma participação de mercado maior do que os outros modos de

transporte.

Abstract

The deployment of a high speed train network in a certain region may cause a great impact on the other transportation modes

of this region. The present paper aims to analyze this kind of impact on Brazil and other countries worldwide. In Taiwan, the

reaction of transportation modes, with respect to price and frequency, was estimated by the means of the Game Theory. It was

observed that the airlines lost a larger market share than that of other transportation modes.
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1. Introdução 

Um trem é considerado de alta velocidade quando sua velocidade é superior a 200 km/h (a 

velocidade depende da tecnologia utilizada). O primeiro trem de alta velocidade (TAV) 

começou a operar em 1964 no Japão. Ao longo dos anos, outros países começaram a 

implantar e ampliar o sistema, como pode ser observado na Tabela 1.  

Tabela 1: Principais sistemas de trens de alta velocidade no mundo em operação, construção e planejamento*  

País 
Ano de 

implantação 
Extensão inicial 

(km) 
Extensão 
atual (km) 

Em construção 
(km) 

Projetado 
(km) 

Japão 1964 515 2.387 590 583 

França 1981 471 1.872 299 2.616 

Espanha 1992 471 1.599 2.219 1.702 

Alemanha 1988 327 1.285 378 670 

China 2003 442 832 3.404 4.075 

Itália 1981 224 744 132 395 

Turquia 2009 235 235 510 1.679 

Portugal 
   

1.006 
 

Brasil 
    

510 

No Brasil, pretende-se implantar um TAV futuramente. As companhias aéreas temem perder 

a ponte aérea entre o Rio de Janeiro e São Paulo para o futuro trem. Bernardo Figueiredo, 

diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), afirma que a 

implantação TAV no Brasil poderá dar fim à ponte aérea RJ - SP, pois, em outros países que 

adotam o trem-bala, como o Japão, houve a extinção de rotas aéreas que coincidiam com o 

trajeto do trem de alta velocidade.  

A implantação de um trem de alta velocidade em uma região pode causar grande impacto nos 

outros modais de transporte. Assim sendo, o objetivo deste trabalho é analisar tal impacto no 

Brasil e em outros países do mundo. 

O artigo está dividido em quatro seções. A Seção 2 explica quais as vantagens da implantação 

de um trem de alta velocidade. A Seção 3 apresenta uma análise de artigos atuais. A Seção 4 

                                                 
* Fonte: Relatório Halcrow - Sinergia (2009) 
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apresenta as características e críticas do TAV no Brasil. A última seção apresenta as 

conclusões do trabalho. 

2. Motivação 

Um trem de alta velocidade transporta grande quantidade de pessoas em um curto período de 

tempo. O modelo planejado para ser utilizado no Brasil tem capacidade para transportar 458 

pessoas no percurso expresso (trecho RJ-SP, sem paradas) e 600 pessoas nos percursos 

regionais. Para o percurso expresso, 1 TAV transporta a mesma quantidade de pessoas que 3 

aviões B737-800 (com 187 assentos), ou que 11 ônibus rodoviários (42 assentos), ou que 305 

veículos particulares (considerando-se uma média de 1,5 passageiros por automóvel). A 

comparação não foi feita considerando-se o load factor dos meios de transporte, foi feita 

apenas para comparar a capacidade de transporte de passageiros de cada meio de transporte. 

Para o automóvel, apenas ressaltou-se o fato de que ele é um meio de transporte individual.  

Além disso, o TAV consome menos combustível do que outros meios de transporte e polui 

menos o meio ambiente, como pode ser observado na Figura 1.  

 
Figura 1: Comparação entre o impacto ambiental causado por diferentes meios de transporte † 

O TAV apresenta vantagens ao ser comparado com o transporte aéreo: maior pontualidade, 

check in mais rápido e o passageiro não precisa estar com tanta antecedência na estação.  

Considerando-se o tempo de viagem como um fator de escolha do modal pelo passageiro, em 

um percurso de até 150 km, o automóvel é mais competitivo do que outros modais de 

transporte (viagem demora em torno 1 hora e meia). De 150 km a 600 km o TAV é o mais 
                                                 
†  Fonte: 15ª Semana de Tecnologia Metroferroviária da AEAMESP (Associação dos Engenheiros e Arquitetos 
de Metrô) em 2009 - Fábio Tadeu Alves 
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competitivo (até 3 horas de viagem para um trem com velocidade de 200 km/h). E a partir de 

600 km, nenhum outro transporte é mais competitivo do que o avião (mais de 3 horas de 

viagem). 

3. Análise da literatura 

Existem muitos artigos sobre trens de alta velocidade. Foram analisados alguns artigos que 

falam da participação de mercado dos modais de transporte antes e depois da implantação de 

um trem de alta velocidade. 

3.1 Trem de Alta Velocidade em Taiwan 

A maior parte da população e as principais atividades econômicas de Taiwan se concentram 

no corredor norte-sul, de aproximadamente 350 km, ao longo da costa oeste. As três maiores 

cidades, por ordem de tamanho da população, são Taipei no extremo norte, Kaohsiung no 

extremo sul e Taichung, entre as duas cidades. 

Os meios de transporte mais utilizados para se viajar de uma cidade a outra são: o trem de alta 

velocidade de Taiwan: THSR (Taiwan High Speed Rail), o trem convencional de Taiwan: TR 

(Taiwan Railway), o ônibus rodoviário, o avião e o automóvel. Devido à distância 

relativamente curta entre as cidades, o sistema de transporte aéreo nunca ganhou uma 

vantagem competitiva.  

A Tabela 2 apresenta uma comparação entre o TR e o THSR e as figuras 2 e 3 apresentam o 

traçado do TR (com as principais estações) e do THSR (com todas as estações existentes e 

algumas estações planejadas para o futuro). Na Tabela 2 as tarifas foram convertidas para o 

Real (R$ 1,00 = NTD$ 17,20).  
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Tabela 2: Comparação entre o trem de alta velocidade (THSR) e o trem convencional (TR) de Taiwan ‡ 

  THSR TR 
Operação Iniciativa Privada Governo 

Desde  jan/07 1884 

Malha (km) 345 2615 

Velocidade (km/h) 300 150 

Nº total de estações 8 216 

Pax / dia 100.000 491.422 

Entre as cidades Taipei e Kaohsiung 

Preço R$ 86,63 48,08 

Duração da viagem 1h30 4h30 

Nº estações 8 100 

Shyr et al. (2010) fizeram um modelo de escolha modal baseado em um levantamento de 

dados coletados dos viajantes entre Taipei e Kaohsiung em 2005. Os parâmetros utilizados 

para a regressão foram: frequência, tempo de viagem e tarifa do avião, do trem convencional, 

do ônibus rodoviário e do automóvel. No entanto, sabe-se que com a implantação de um novo 

modal os outros meios de transporte irão reagir para aumentar a sua competitividade. Ou seja, 

irão modificar suas tarifas e frequências de modo a atrair mais passageiros. Por isso, Shyr et 

                                                 
‡  Fonte: Hsu (2010) e sites da internet 
§  Fonte: sites da internet: www.railway.gov.tw e www.thsrc.com.tw 

 

Figura 2: Traçado do TR 

 

Figura 3: Traçado do THSR§ 
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al. (2010), por meio do equilíbrio de Nash (Teoria dos Jogos), avaliaram os impactos da 

operação do THSR sobre outros meios concorrentes para propor tarifas e frequências ótimas 

maximizando os lucros dos modais de transporte, como pode ser observado na Tabela 3. 

Tabela 3: Comparação entre os modos de transporte de Taiwan**  

Modos 
Tarifas Frequência Passageiros Load Factors 

Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

Avião 123 131 53 27 5357 2649 64,0% 63,6% 

THSR - 88 - 23 - 4367 - 75,9% 

TR 49 49 16 16 2155 1985 90,5% 83,4% 

Ônibus 33 35 216 216 4042 4200 78,0% 81,0% 

Automóvel 53 53 - - 2860 1213 - - 

 

Um ano após a implantação do THSR e com as medidas tomadas pelos outros meios de 

transporte mostradas na Tabela 3, a participação de mercado mudaria como apresentado nos 

gráficos 1 e 2.  

Gráfico 1:  Participação de mercado antes do THSR 

 

Gráfico 2: Participação de mercado depois do THSR 

  

Observa-se que a operação do THSR tem impactos pequenos na ferrovia e no ônibus 

rodoviário no primeiro ano. Mas, as companhias aéreas perderiam provavelmente metade dos 

passageiros diários. Isso condiz com o fato de que os passageiros preferem viajar de trem a 

viajar de avião, por acreditarem que o trem é um meio de transporte muito mais seguro que o 

avião. 

Shyr et al. (2010) concluem que se o THSR definir sua passagem em R$ 88,00 e não 

aumentar sua frequência de operação diária, as companhias aéreas e os ônibus rodoviários 

                                                 
**  Fonte: Shyr et al. (2010)  
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poderiam elevar as suas tarifas. Além disso, para manter a lucratividade, as companhias 

aéreas devem formar uma aliança para evitar a concorrência de preços entre elas mesmas e 

diminuir seus voos diários pela metade.  

No entanto, se o THSR continuar a aumentar a sua frequência de serviço e reduzir seus 

preços, então as companhias aéreas tem pouca chance de competir com o THSR.  

Hsu et al. (2010) analisam a concorrência potencial e a cooperação entre o sistema ferroviário 

convencional e o de alta velocidade em Taiwan. Os autores desenvolvem um modelo teórico 

baseado na Teoria dos Jogos (equilíbrio de Nash) para descrever a estratégia de preços dos 

dois meios de transporte. 

Hsu et al. (2010) concluem que quanto mais distantes as estações de origem e destino do 

passageiro, menor a concorrência entre o THSR e o TR, o que lhes permite aumentar os 

preços e lucros. 

Outra observação feita por Hsu et al. (2010) é que quando o custo operacional do THSR 

aumenta, ele é forçado a aumentar seu preço. Com menor concorrência, o TR consegue 

aumentar seu preço aumentando seu lucro.  

Outra situação observada é com relação ao viajante a negócios que valoriza o tempo de 

viagem. Como o THSR é mais rápido, se houver um crescimento de viajantes a negócios, a 

demanda para o THSR aumentará e para o TR diminuirá. Então, o THSR elevará seu preço 

para extrair mais lucros enquanto o TR diminuirá seu preço para manter a participação de 

mercado. 

3.2 Trem de Alta Velocidade em diferentes países  

Cheng (2010) além de analisar o TAV em Taiwan, faz um resumo do seu impacto em outros 

países. 

No Japão 23% do tráfego aéreo e 16% das viagens de ônibus e automóveis foram desviados 

para o  Shinkansen, o TAV japonês, (Givoni, 2006). 
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Na França, 24% do tráfego aéreo e 37% das viagens de ônibus e automóveis foram desviados 

para o TGV (Train à Grande Vitesse) implementado entre as cidades de Paris e Lyon (Givoni, 

2006).  

Na Espanha, 32% do tráfego aéreo, 25% das viagens de ônibus e 14% das viagens de trem 

convencional foram desviados para o AVE (Alta Velocidad Española) implementado entre as 

cidades de Madrid e Sevilla (Vickerman, 1997). 

Na Alemanha, 12% do tráfego foi transferido para o ICE, InterCity Express, (Vickerman, 

1997). O fato de o preço do bilhete do ICE ser mais alto do que o preço dos outros modos de 

transporte é o motivo pelo qual poucos passageiros preferiram mudar de modal. 

Na Coreia do Sul, 28% dos passageiros de transporte aéreo preferiram continuar viajando de 

avião depois da implantação do KTX, Korea Train Express, (Park e Ha, 2006). 

4. Trem de Alta Velocidade no Brasil  

4.1 Características 

No Brasil, está em andamento um projeto para construir um trem de alta velocidade para 

passageiros que será uma concessão do serviço público ferroviário às empresas privadas. 

Estas serão responsáveis pela elaboração do projeto, construção, operação, manutenção e 

conservação do TAV. A concessão terá um período de seis anos de construção mais 40 anos 

de operação. 

O trem está planejado pra ter velocidade máxima de 300 km/h, mas a velocidade média no 

percurso SP -RJ será de 280 km/h, no percurso RJ - SP 264 km/h e nos percursos regionais 

será cerca de 200 km/h. A frequência do trem Expresso (RJ - SP) será de um trem a cada 20 

minutos no horário de pico e um trem a cada 40 minutos fora do horário de pico. 

O TAV, se implantado, fará a ligação RJ - Campinas, passando por São Paulo, São José dos 

Campos, Barra Mansa e pelos aeroportos de Viracopos (Campinas), Guarulhos (São Paulo) e 

Galeão (Rio de Janeiro). O trem terá possíveis estações intermediárias em Jundiaí, Aparecida 

do Norte e Resende. O trecho principal (RJ – SP) terá 412 km e o tempo mínimo para esse 
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percurso será de 1 hora e 33 minutos. Já a ligação RJ - Campinas, de 511 km, levaria cerca de 

2 horas e meia com paradas intermediárias.  

No futuro, assim como em outros países no mundo como foi mostrado na Tabela 1, pretende-

se expandir a rede para outros locais, tais como Curitiba (PR), Uberlândia (MG) e Belo 

Horizonte (MG). 

4.2 Porque implantar um TAV no Brasil?  

Os principais aeroportos de São Paulo estão operando acima da sua capacidade. Com a 

implantação do TAV pretende-se diminuir o fluxo de Congonhas eliminando, ou pelo menos 

diminuindo, o fluxo na ponte aérea RJ - SP. De acordo com estudos feitos pela McKinsey 

(2010), aproximadamente 30% das viagens de Congonhas tem como destino o RJ. 

Assim, muitos voos domésticos de Guarulhos poderiam der desviados pra Congonhas, que 

agora teria mais espaço para outros voos, o que diminuiria o fluxo de Guarulhos também.  

Os aeroportos de SP não tem espaço suficiente no seu entorno para serem ampliados e não 

existem áreas na cidade que comportem um novo aeroporto. Viracopos é o aeroporto mais 

próximo da capital e tem espaço para ser ampliado. Com o TAV pretende-se aumentar o 

movimento de Viracopos, pois o motivo pelo qual não é muito utilizado é a sua distância da 

capital (aproximadamente 100 km).  

Outro motivo para a implantação do TAV é que a Dutra, rodovia que liga SP ao RJ, está 

saturada. 

Trens de média velocidade são muito mais baratos que os de alta velocidade. Mas não é uma 

alternativa competitiva para longas distâncias, pois assim como o TAV também tem custos 

elevados de implantação. No entanto, o tempo de viagem do trem convencional é bem maior e 

as expectativas de receitas são menores. Um trem convencional não conseguiria competir com 

o avião em trechos longos.   
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4.3 Estudos Realizados 

A Halcrow – Sinergia (2009) estimou que em 2008 7,3 milhões de passageiros/ano fizeram o 

percurso RJ-SP e estimou que 3,5 milhões de passageiros/ano fariam o percurso através do 

TAV entre RJ-SP em 2008 se ele existisse. A demanda total para o TAV (considerando-se 

todas as estações) para esse período seria cerca de 18 milhões de passageiros/ano. De acordo 

com a projeção do estudo, em 2014, 12,2 milhões de passageiros/ano farão o percurso RJ-SP, 

dos quais 6,5 milhões utilizarão o TAV como meio de transporte. A demanda total (de todas 

as estações) para o TAV será de 32,6 milhões de passageiros/ano.   

As tabelas 4 e 5 apresentam a comparação entre o TAV e outros meios de transporte em 

termos de tempo de viagem e tarifa. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de mercado 

antes e depois da implantação de um trem de alta velocidade no percurso entre o Rio de 

Janeiro e São Paulo.   

Tabela 4: Tempo de viagem 

Origem  Destino 
Meios de Transporte 

TAV Aéreo Automóvel  Ônibus 

RJ 
SP 1h33 1h50 5h00 6h15 

Campinas 2h26 1h50 6h30 7h30 

SP Campinas 42min - 1h15 1h20 
Tabela 5: Tarifa e Custos de Viagem (R$) 

Origem  Destino 

Meios de Transporte 

TAV TAV 
Aéreo Automóvel  Ônibus 

Econ. Exec. 

RJ 
SP (pico) 200 325 400 

137 67 
SP (fora do pico) 150 250 180 

Campinas 200 350 400 161 75 

SP Campinas 31 - - 37 18 
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Gráfico 1: Participação de mercado entre RJ e 
SP em 2008 

 

 

Gráfico 2: Participação de mercado entre RJ e SP com a 
implantação de um TAV em 2008 

 
 

Quem viaja de carro ou de ônibus pra RJ – SP está mais preocupado com o custo da viagem 

do que com o tempo do percurso. Por isso, para quem viaja de automóvel o TAV é muito 

atrativo nesse trajeto, pois o custo da viagem de carro é quase igual à tarifa do TAV.  

Por isso, a queda na participação de mercado do ônibus de 23% para 9% é questionável. Os 

passageiros de ônibus são altamente sensíveis a preços e a passagem do TAV terá custo muito 

superior à do ônibus.  

De acordo com as tabelas 4 e 5, pode-se observar que os meios de transporte mais 

competitivos são o avião e o TAV.  Em Taiwan, o percurso mais longo tem 350 km, por isso, 

o  avião não é tão competitivo com relação ao TAV. No Brasil, as distâncias dos percursos 

longos são maiores do que em Taiwan: RJ - SP tem 412 km e RJ - Campinas tem 511 km. Por 

isso, no Brasil o avião é mais competitivo com relação ao TAV do que em Taiwan.  

De acordo com os gráficos 3 e 4, observa-se que a demanda pelo transporte aéreo cairia pela 

metade. No entanto, esse estudo não considera que as companhias aéreas vão abaixar o preço 

das passagens para competir com TAV. Hoje em dia, como a demanda é muito alta para a 

ponte aérea RJ - SP as companhias podem manter preços elevados (R$400,00 ou mais). Com 

a implantação do TAV, as companhias aéreas diminuiriam o preço da passagem aérea para 

aumentar a sua competitividade.   
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Assim como no estudo de Taiwan de Shyr et al.(2010), deveria ser feito um estudo que 

considerasse a reação dos meios de transporte com a implantação do TAV através da Teoria 

dos Jogos para que a projeção da participação de mercado fosse mais realista.    

4.4 Críticas 

O leilão do TAV deveria ter acontecido em dezembro de 2010, mas foi adiado para abril e 

depois para julho de 2011. Muitas empresas estão interessadas no projeto, mas ninguém 

comparece no leilão. Um dos motivos pelo qual isso ocorre é que as empresas estrangeiras 

detentoras da tecnologia não conseguem formar consórcios com empreiteiras. Outro motivo é 

que as empresas questionam o estudo de viabilidade, principalmente com relação aos custos 

da obra. 

O custo inicialmente previsto pelo governo federal para a conclusão de todo projeto do TAV 

era de R$ 34,6 bilhões, dos quais R$ 20,8 bilhões seriam financiados pelo BNDES.  

 As empresas privadas afirmam que os custos encontrados pelo estudo da Halcrow - Sinergia 

(2009) estão subestimados, o que representa um risco muito alto para quem investir no TAV. 

Devido à complexidade do projeto calcula-se que o custo seja muito maior do que R$ 34,6 

bilhões. Por isso, os empresários querem a participação do governo brasileiro no projeto e 

dizem que não há a possibilidade de que o investimento seja totalmente privado. Querem uma 

Parceria Público - Privada (PPP). 

Amos et al.(2010) afirmam que o investimento necessário para a construção e o material 

rodante de TAV em vários países está entre US$ 35 milhões e US$ 70 milhões / km, 

dependendo, entre outros fatores, da complexidade das obras exigidas. Portanto, não são 

considerados os custos com desapropriações, entraves ambientais, entre outros, que tornam o 

TAV Brasil tão caro. Ou seja, de acordo com a estimativa internacional, o preço do TAV 

deveria estar entre R$ 32 bilhões e R$ 64 bilhões. Devido à sua complexidade (construção de 

túneis, entraves ambientais e outros fatores) pode-se considerar que seu preço esteja mais 

perto de R$ 64 bilhões do que de R$ 32 bilhões. 

A principal crítica ao TAV é que o Brasil, sendo um país em desenvolvimento, necessita de 

muitas obras de infraestrutura e muitos investimentos em educação, saúde, entre outros, e esse 
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trem não é uma prioridade. Os países que investiram num trem de alta velocidade são países 

desenvolvidos que já resolveram suas carências básicas em infraestrutura há muito tempo.  

Uma prioridade para o país, por exemplo, é o sistema de abastecimento de água e saneamento. 

Um estudo recente da Agência Nacional de Águas (ANA) indica que 55% dos municípios 

brasileiros, que representam 73% da demanda por água no país, poderão ter déficit no 

abastecimento de água até 2015 e precisam de investimentos que totalizam R$ 22,2 bilhões. 

Além disso, são necessários investimentos de R$ 47,8 bilhões em sistemas de coleta e 

tratamento de esgotos para manter a qualidade dos mananciais no futuro.   

De acordo com o estudo da Halcrow - Sinergia (2009), apenas cerca de 20% da demanda total 

do TAV fará o percurso RJ – SP, enquanto cerca de 79% fará percursos regionais e cerca de 

2% fará o percurso RJ – Campinas. Ou seja, a maioria dos passageiros utilizará o TAV para 

distâncias curtas. No entanto, o custo de um trem de alta velocidade só se justifica para 

percursos longos. Para percursos mais curtos existem outras alternativas de meio de transporte 

que não apresentam um custo tão elevado quanto o TAV, como por exemplo, o trem 

convencional.   

Como notado por Mendes (2011), alega-se que o TAV irá reduzir o tráfego de automóveis e 

ônibus nas estradas. No entanto, de acordo com O´Toole (2008), a baixa capacidade das 

ferrovias no transporte de carga do Japão e da Europa indica que um país ou região pode usar 

seu sistema ferroviário para passageiros ou carga, mas não para os dois. Investir em transporte 

ferroviário de passageiros pode tirar uma pequena porcentagem de carros das estradas, mas 

uma possível consequência é um grande aumento no número de caminhões nas estradas. Com 

isso, aumenta-se a poluição, pois caminhões consomem diesel como combustível, muito mais 

poluente do que a gasolina ou o álcool, consumidos pelo automóvel.  

Outra crítica com relação aos estudos feitos pela Halcrow - Sinergia (2009), é que a demanda 

para o TAV foi superestimada. Em SP falta acessibilidade para o Campo de Marte (estação do 

TAV em SP), localizado na Zona Norte da cidade. Por isso, os passageiros cujo ponto de 

origem está próximo a Guarulhos, trocariam facilmente o transporte aéreo pelo TAV. No 

entanto, os passageiros cujo ponto de origem está próximo de Congonhas, localizado na Zona 

Sul de SP,  dificilmente trocariam o transporte aéreo pelo TAV. 
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De acordo com o estudo realizado pela McKinsey (2010), os passageiros nos aeroportos da 

RMSP (Região Metropolitana de SP) são majoritariamente da capital, sendo que 42% são da 

Zona Oeste, 26% são da Zona Sul, 20% são do Centro e 11% são da Zona Norte e Leste. 

Além disso, o estudo constatou que a maioria das pessoas escolhe qual aeroporto vai usar pela 

sua proximidade, sendo que em Congonhas 57,5% dos passageiros escolhem o aeroporto por 

ser o mais próximo da origem. 

Na Zona Oeste, a maioria dos passageiros são provenientes dos bairros Itaim Bibi (que não 

tem acesso ao metrô, ou seja, conta apenas com o ônibus como transporte público) e Jardim 

Paulista (que tem boa acessibilidade, pois existem várias estações de metrô na av. Paulista). 

No Jardim Paulista, o percurso da estação Brigadeiro até a estação Carandiru (próxima ao 

Campo de Marte) leva em torno de 30 minutos. Ou seja, quem está no Jardim Paulista tem 

acesso ao metrô, mas quem está no Itaim Bibi só pode contar com o ônibus como meio de 

transporte público, que para cruzar a cidade não é um meio eficiente.    

Na Zona Sul, a maioria dos passageiros são provenientes de Moema, que além de se localizar 

muito próximo ao aeroporto de Congonhas, também não tem acesso ao metrô, assim como o 

Itaim Bibi.   

No centro, o principal bairro de origem dos passageiros de Congonhas é a Sé que conta com 

acesso fácil ao metrô. O percurso até o Campo de Marte demora menos de 10 minutos 

pegando-se o metrô linha Azul na estação Sé. 

A Zona Oeste e Zona Sul são bairros nobres de SP, portanto, as pessoas provenientes desses 

bairros, que equivalem a 68% do total de passageiros que vão a Congonhas, são de classe 

média e alta. Essas pessoas, normalmente, tem o hábito de usar o automóvel ou o táxi como 

meio de transporte que não são meios de transporte eficientes para se cruzar a cidade (tanto 

em termos de tempo de viagem quanto de custo). Ou seja, mesmo com um transporte público 

de qualidade, dificilmente essas pessoas migrariam do transporte aéreo para o TAV, a não ser 

que a ponte aérea RJ - SP fosse proibida no aeroporto de Congonhas.  

Além do mais, de acordo com o estudo feito pela McKinsey (2010), os passageiros de São 

Paulo utilizam o serviço de transporte aéreo majoritariamente (52,2%) a negócios, em 

especial os usuários do aeroporto de Congonhas, pelo qual em média 67,8% dos passageiros 
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viajam com esse propósito. Ou seja, a maioria dos passageiros de Congonhas dão muito mais 

valor para o tempo do que para o custo da viagem. Viracopos também tem maioria de 

viajantes a negócio, com 55,1%. Guarulhos, apesar do significativo número de passageiros a 

negócios (38,4%) é um aeroporto mais voltado às viagens de lazer.  

De acordo com Mendes (2011), o projeto de Taiwan tem grande similaridade com o 

brasileiro. O governo ofereceu garantias financeiras ao empréstimo tomado pelos 

concessionários privados que construíram o TAV (Lacerda, 2008). Porém, a forte frustração 

na demanda e na receita estimadas exigiu que o governo prestasse socorro financeiro ao 

consórcio privado já no terceiro ano de operação. O consórcio acumula dívida superior a US$ 

13 bilhões e enfrenta dificuldades para seu pagamento. O governo, por meio de agências e 

fundos, detém quase 20% do capital do consórcio (Valor Econômico, 19/10/2009). 

Conclusões 

Um trem de alta velocidade transporta grande quantidade de pessoas em um curto período de 

tempo. Além disso, o TAV consome menos combustível do que outros meios de transporte e 

polui menos o meio ambiente. 

A implantação de um trem de alta velocidade causa grande impacto nos outros modais de 

transporte. Por isso, antes de ser implantado deve ser estudado detalhadamente. Para se 

avaliar qual será a participação de mercado de cada meio de transporte depois da implantação 

de um TAV sugere-se utilizar modelos baseados na Teoria dos Jogos, como feito por Shyr 

(2010). Assim, considera-se qual será a reação dos outros meios de transporte para um novo 

cenário.  

Tanto em Taiwan quanto em outros países no mundo, as companhias aéreas perderam uma 

participação de mercado maior do que os outros modos de transporte. Para garantir 

lucratividade, estas devem formar alianças entre si.  

Com relação ao Brasil, espera-se que com a implantação do TAV, a demanda por ponte aérea 

Rio – São Paulo diminua, reduzindo o fluxo do aeroporto de Congonhas em SP (que está 

saturado atualmente). No entanto, a participação de mercado encontrada no estudo feito pelo 

Consórcio Halcrow - Sinergia (2009) não considera a reação dos meios de transporte após a 
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implantação do TAV. Ou seja, o estudo considerou que as tarifas do avião e do ônibus 

permaneceriam as mesmas após a sua implantação. Pesquisas futuras podem realizar um 

modelo com Teoria dos Jogos para o Brasil considerando a variação de preços e frequências 

dos diferentes modais de transporte para competir com o TAV.  
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