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Pró log o

Dos coletivos ao coletivo na cidade

Este livro resulta de uma longa história de pesquisa em rede, iniciada
nos anos 80. Um grupo de brasileiros, entre os quais eu mesma, desenvolveu
seus estudos de doutorado no Institut d'Urbanisme de Paris - IUp da ljniversité
de Paris XII, entre 1980 e 1985, com apoio da Empresa tsrasileira de
Transportes Urbanos - EBTU, centrando suas teses sobre a gestão do sistema
de transporte coletivo no Brasil. No desenvolvimento dos trabalhos, o grupo
aproximou-se do INRETS - Institut National de Recherche sur les Transports et
Ieur Sécurité e de Etienne Henry, que já então se dedicava ao estudo dos trans-
portes coletivos em países da América Latina, orientando pesquisas e teses,
como foi, anos mais Íarde, a de Anísio Brasileiro sobre política de transportes e
as experiências de Curitiba e Recife (apresentada naÉcole Nationale des Ponts
et Chaussées - ENPC, 1991).

A rede ampliou-se a pafür de 7985, para integrar pesquisadores latino-
americanos através da REDES - Red de Estudios sobre los Servicios Urbanos
en América Lafina, com grande parÍicip^ção de Oscar Figueroa (Universidad
CatóIica de Chile), Mario Vásconez (CIUDAD-Quito), Alfredo Rodriguez (sun -
Chile) e Samuel Jaramillo (ceo¡ - Universidade de los Andes - Bogotá).
Nessa expansão do grupo de pesquisadores, também a femâtica se ampliou:
passou a vet a oferta e utllização dos transportes coletivos dentre os demais
serviços urbanos, sua lógica de provisão e financiamento, de gestão pelos
poderes públicos e de utilização pelos habitantes das periferias das grandes
cidades latino-americanas. Multiplicaram-se, assim, os estudos sobre sanea-
mento, coleta de lixo, Iimpeza urbana, ao lado das pesquisas sobre transpor-
tes coletivos. Articulava-se a problemâtica em torno dos serviços urbanos.

No início dos anos 90, o Mestrado em Administração Pública e Gover-
no, da Escola de Administraçáo de Empresas da Fundação Getúlio Vargas -
EAESP/FGV passou a sediar um importante nó dessa rede de pesquisa ao rece-
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ber Etienne Henry como pesquisador-visitante entre agosto de 199I e feverei-
ro de 7994 lConvênio de cooperação entre o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e o Instituto Francês de
Pesquisa Científica para o Desenvolvimento em Cooperação - oRSToM, colo-
cado sob co-direção de Etienne Henry, pelo INRITS, e de Regina Pacheco,
pela EAESP/FGVI. Henry retomou em profundidade a temâÍica do transporte
coletivo por ônibus nas cidades brasileiras, articulando um grupo de pesqui-
sadores ligados ao tema, atuando tanto em universidades como em importan-
tes órgãos gesiores de transportes. Assim, o Primeiro Ateliê, organtzado em
São Paulo em abril de 1992, marcou o início de uma pesquisa sobre
"Trajetória e perspectivas de uma profissionalidade urbana: o universo das
empresas de ônibus", que se desenvolveu em parceria com equipes de várias
cidades brasileiras.

A partir daí, e nesmo depois do retorno de Henry a Paris em 7993, a
pesquisa se desenvolveu por acúmulo sucessivo de conhecimentos, teste de
hipóteses, descobertas, novo mergulho empírico, sem contar o acompanha-
mento sistemático do Fórum de Secretários de Transportes em nível nacional e

nas várias regiões. Além de numerosos relatórios, artigos em revistas e livros,
trabalhos apresentados em seminários nacionais e conferências internacionais,
essa pesquisa levantou o interesse de um número crescente de colegas, entre
os quais o grupo que se comprometeu com a produção do presente livro.

Ao longo destes quase vinte anos, muito aprendemos. Os primeiros posi-
cionamentos tendiam a confundir o público com o estatal na provisão dos ser-
viços de transportes; imbuídos de forte carâter militante em prol de melhores
condições de vida paru as populações periféricas, defendíamos com ardor a

existência das empresas municipais de ônibus e a municipalização de todas as

empresas privadas; retomávamos os "clássicos" do debate em Sào Paulo nos
anos 30, época do embate entre a Light e a prefeitura, que acabou culminando
na criação da CMTC. Foi necessária a volta de Jânio Quadros à prefeitura de São

Paulo, em 1986-88, e o uso que fez da CMTC em favor dos interesses privados,
para que a anâlise passasse a distinguir o público do estatal. Aprendemos que a
propriedade estatal da empresa de ônibus não é garantia do carâter púrblico de
sua atuação.

Ainda assim, boa parte dos "técnicos progressistas" de transportes
defendiam com vigor a esfatização total do sistema. A gestão de Luiza
Erundina em São Paulo trouxe novo ensinamento: tendo defendido a estatiza-

ção durante a carrpanha, transformou essa proposta em "municipalização"
durante sua administracão, preferindo rever as formas de contratação das
empresas privadas - e reconhecendo sua importância, bem como a impossi-
bilidade de a prefeitura arcar com toda a operaçáo do sistema de transpofte
por ônibus.

Muito mais do que o estatuto jurídico da empresa operadora, tratou-se
de melhorar a capacidade gestora e reguladora do setor público. Formas de
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contralação e de aferição de resultados passaram a presidir o debate em torno
dos transportes coletivos. O alvo das pesquisas foi colocado sobre a contra-
tualizaçào entre setor público e empresas operadoras, sendo elas privadas ou
mesmo estatais. A EPT, de Santo André, nasce nesse contexto, junto a outras
nas experiências de municipalização do transporte que começou na região do
ABC paulista.

No contexto de aguda crise financeira dos governos, uma evolução
recente vem sacudir os analistas dessa ârea, que jâ não vêm como imperiosa
qualquer intervenção pública direÍa na operação de ônibus. Assim, o mesmo
prefeito de Santo André, que na administração 1989-92 havía criado uma
empresa pública, resolve desalívâ-la, na nova gestäo íniciada em 7997, através
da concessão onerosa de suas linhas a empresas privadas. Novo formato juri
dico, nova visào do financiamento e da execução dos serviços - e novo cas de

figure para foffraÍ mais complexo o debate sobre estatizaçào x privatização.
Se os governos foram inovando em sua maneira de tratar os transportes

coletivos, as empresas privadas não licaram atrâs. Já. nos anos 80, os pesqui-
sadores latino-americanos tinham sua curiosidade despertada pelo vigor das
empresas privadas de transporte, no Brasil, quando comparadas ao sistema
dominante nos outros países, de um ou mais "ptopriefârios" para cada veícu-
lo de transporte (fosse o microônibus ou o jipe). As primeiras tentativas de
explicação da especificidade do caso brasileiro baseavam-se na adoção, no
Brasil, do "modelo automobilístico-rodoviário". Os trabalhos reunidos neste
livro mostram uma anâIise muito mais complexa do fenômeno, dando ênfase
à relação entre os proprietários de ônibus e o setor público gestor do sistema
de transporte, evidenciando ainda as diferenças existentes entre grupos priva-
dos e entre cidades distintas: Henry chega a propor o esquema interpretativo
dos "funis" (ver Capítulo VIII).

Superada a primeira metade dos anos 80, quando tendíamos a tralar o
transporte por ônibus como um fenômeno homogêneo, foi ficando cada vez
mais importante conhecer as variantes do modelo, seja em termos de empresas
privadas, seja de tipos de relação desenvolvidas com o setor público. O exten-
so levantamento "OnibuCad", desenvolvido por Etienne Henry com um peque-
na equipe localizada na FGV, permitiu uma visão dinâmica e de conjunto dessa
imensa frota de ônibus e suas estruturas empresariais. A partir dessa visão de
conjunto, os estudos de experiências locais, desenvolvidos junto com colegas
das universidades de São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porlo
Alegre, Brasília, Natal, Campinas e outros especialistas, passam a ser muito mais
ricos, por terem sempre como pano de fundo aquela visão mais abrangente,
mantendo-se intensa discussão entre autores sobre temas como regulamenta-

ção, gerenciamento empresarial , modernização setorial , Íaifas e qualidade do
serviço ou, ainda, movimenl-os sociais.

Um outro feixe de estudos, complementar aos aqui apresentados, deve
ser citado: aqueles que buscaram estudar a mobilidade urbana - também ini-
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ciados junto com colegas franceses e latino-americanos e mais claramente
Iigados à questão urbana. o caso de São Paulo foi bastante inspirador, dada a
repetição das pesquisas origem/Destino nessa metrópole nas últimas quatro
décadas. o impacto da redução da mobilidade urbana - ou do aumento do
número de viagens exclusivamente a pé - sobre o sistema de transporte cole-
tivo por ônibus aponta para o interesse de continuar articulando os pesquisa-
dores e os estudos sobre esses dois temas correlatos.

Para voltar ao tema dos estudos apresentados no presente livro, cabe
dizer que, a despeito da diversidade dos casos estudados, parece ser possível
afirmar que o setor público exerce, quando assim deseja, um carâter indutor
de grande importância. Mesmo retirando-se da operaçã.o do sistema - ou
principalmente por ter-se retirado dela -, sua atuação reguladora é fundamen-
tal. A qualidade (e preço) do serviço de transporte para o cidadão é direta-
mente relacionada ao papel regulador exercido pelo setor público, na forma
do tipo de contrato e de aferição de resultados.

Há, neste sentido, uma proximidade com as propostas de reforma
administrativa em curso no Brasil. A prestação de serviços públicos é da res-
ponsabilidade do Estado, seja por tratar-se de direitos sociais fundamentais ou
por gerar externalidades que não devem ser apropriadas privadamente. No
entanto, tal responsabilidade não implica a operação direta desses serviços
por empresas estatais. Mas implica, certamente, a capacidade do Estado de
contratar bem, fiscalizaÍ com precisão e cobrar resultados. portanto, exige-se
do Estado que desenvolva sua capacidade para lirmar contratos consistentes,
com metas e resultados explicitados, e nos quais os indicadores de desempe-
nho sejam adequados à fiscalizaçào do cumprimento das metas.

Alguns órgãos gestores de transportes coletivos já experimentaram essa
capacidade no Brasil. Às vezes, passam por problemas de descontinuidade e
desmonte. Mas a capacidade foi exercida e pode ser expandida. o setor de
transportes coletivos pode, a meu ver, ajudar outros setores - saúde, educa-
ção, por exemplo - a desenvolver competência pra a contrarualização das
relações do setor público, ao qual cabe defender o interesse coletivo, com os
prestadores de serviços públicos - sejam eles empresas privadas, estatais ou
entidades públicas não estatais. Sugiro aos leitores explorar essa possibilidade
ao percorrer os capítulos deste livro.

Regina Silvia V. M. Pacheco
Presidente da Escola Nacional de Administração pública - ENAI
Professora adjunta da EAESP,/FGV
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! uolad sinfrenos sobre la ciudad ilimitada

Marita Troiano

Poemas urbanos, Lima, 1998

O bonde, sede da dernocracia em mouimento.

Sua.ue bonde burocrá,tico, ø.trasado bonde sob a cbuua
que molba os bancos sob cortinas emperradas,

bonde a,marada à uidø de 5O mil passageiros,

minba gôndola, meu diário bergantirn, rlteu aeroþl.ano,

minba casa particular abeûa. a.o pouo

Carlos Drummond de Andrade
Hino ao bonde, Esquecer para lembrar, Boitempo ll, 1979

o ônibus þassa lotado pela esquina

- um acidente!
mil olbos se estatelam nas janela.s

de ponto em þonto o motor trila
das uilas à cidad.e

usuários reclam,am

cbofer xinga
tudooqueétransita

Mirian Paglia Costa

Miscelânea de Notícias da lugar comum, L997

Hã. uma bora ten'íuel para a.s cid,ades,

quando querenx ser diferentes de si mesrnøs /.../
Destuuí tuas þlã.cas, queimei tua,s cøsas, teus bondes

Cailos Drummond de Andrade

Canção sem metro, A bolsa ë a uida,7)62





Embarque

Afìrmaçãio daviação

de ônibus urbanos

viação é uma expressão de grande circulação no Brasil inteiro. Na maior
parte das cidades, figura naqueles veículos com que se depara no cotidíano
espetáculo viârio, entre a fl)a e a casa. Em outros casos, fala-se em empresa de
transporte ou em companhia municipal quando estatal - ou, ainda, em auto-
viaçào, para diferenciâ-la das aéreas.

O ônibus de viação vem à Central do Brasil e vai à Bajxada. eue dis-
tància opõe as viagens rumo a longínquos destinos nordestinos e remotos
bairros suburbanos? Geograficamente considerável, ela se torna sociologica-
mente irrelevante. Mas, temporalmente, pode ser até revertidat a engeîheLria
sabe negar, no at, os obstáculos terrestres à comunicação tâpida. Todavia, o
gênio humano é capaz de lazer um viajante gastar oito horas por dia em des-
locamentos entre uma freguesia e o local de trabalho, ambos localizados em
uma e mesma metrópole. Isso é mais tempo do que leva uma viagem de ôni-
bus entre ambas as megalópoles brasileiras (próximas, de acordo com uma
elucubrada "São Rio", ou distantes, como "Paulo de Janeiro,,?). Tais perguntas
procedem de levantamentos empíricos e interpretações teóricas que só pre-
tendem cernir um objeto trivial: a viação.

Oriunda do lotação, a viação afastou-se dele ao adotar veículos de
maior porte, que melhoram a produtividade e o conforto, mas mantém o
princípio do rateio do custo da diligência entre os fregueses. Novos lotações
ufanam-se hoje de maior rentabilidade e qualidade quando, ironicamenre,
transitam menos lotados. Lotação e viação vieram, em várias épocas, a ser for-
mas antagônicas de organização do transporte urbano. Enchia-se o ônibus
para esvaziar o lotação. Lotação se superlota e ônibus batelata - como vasos
comunicantes ou ampulhetas que transvasam a areia do deslocamento perdi-
do. Em ambas as expressões, assimila-se, assim, o meio de deslocamento ao
modo de organização do serviço de praça.
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Garota, gôndola, jardineira, marinete, maxambomba, bumba, busão e
outros sucessivos apelidos populares deram-se a esse meio, com conotações ora
positivas, ora negalivas. Nessas palavras do sentido comum, incluem-se enlão a

condição na qual os passageiros são lotados e a vivência que se produz a bordo.
Pela janela do ônibus, se vê desfilar a cidade inteira, ao alcance de todos - Iem-
brando a origem lattna da palavra omnibus, que também evoca o ônibus de
todos os destinos. Visto de fora, o alto chassi que carrega 

^ casa transitória de
um efêmero grupo de transeuntes parece uma enorme tarlafltga rodante que
aposta corrida com a lebre. Será que pode ganhar, como na fâbt:Ja?

A especificação Auto-Víaçào Ltda., presente nas designações jurídicas
das empresas, significa, nos registros das atividades comerciais, uma forma de
propriedade que não pretende ser extensiva. Assim, o "para todos" volta a
restringir-se no que diz respeito à propriedade: a viação urbana é limitada,
pois pertence a um grupo de pessoas, geralmente unidas por laços familiares,
embora possa ser constituída também como sociedade anônima. Limitado é
também seu alcance: ela transporta suieitos em determinada localidade. Mas
isso não impede os empresários do ramo de exercer seu ofício em vârias via-
ções ou cidades, ou em outras atividades de transporte, nem lhes proíbe
investir ein setores diferentes. O limitado da viaçào torna-se, assim, relativo.

Da mesma forma, são apenas relativos os limites do ônibus quanto à
forma ou às condições em que é utilizado por passageiros, que podem viajar
sentados, de pé ou como "pingentes". Seus confins dependem da qualidade
das máquinas, da longevidade das carrocerias, da conselação das afiérias em
que trafegam e das múltiplas normas do serwiço público. Portanto, limites tão
relatívos quanto o da catraca, que está ali pan ser ultrapassada: não hâ bar-
reira física ou institucional que seja definitivamente infranqueável pelo ôni-
bus Logo, o limitado da viação pode ser tomado apenas como um modo de
dizer, um jeito de encaixar na legislação uma atividade que desborda as pare-
des fixadas pelas autoridades de tutela sobre o serwiço prestado, capta cres-
centes milhões de clientes diários e empurra para fora o perímetro da cidade
transitável pela massa dos cidadãos.

A afirmação da viação começou hâ décadas, valendo-se das limitações
do bonde, que, hegemônico nos começos do século, se mostrou incapaz de
acompanhar o crescimento das metrópoles nascentes. Desde então e até hoje,
o ônibus parece ser uma arma de uso mais flexível e adequado do que o trem
ou o metrô na guerra quotidiana de apanhar as massas em casa e entregálas
em seu destino, em viagens que demoram cada vez mais em meio aos engar-
rafamentos para os quais o próprio ônibus contribui. Sem dúvida, os sistemas
ferroviários de transporte urbano seriam mais congruentes com o afà de
estruturar a metrópole, enquanto os modais rodoviários brotam como respos-
tas muito mais imediatas e funcionais às emergentes necessidades sociais de
mobilidade. Daí que, quando o ritmo da urbanização se tornou desenfreado,
o ônibus venceu o bonde, levando a seu desmonte. Daí também o porquê de,
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embora se apresentando como o modal dominante entre os sistemas de trans-
porte de massa, o ônibus se achar sob a ameaça de ser destronado pelos
modos individuais e alternativos de transporte.

Assim, na segunda metade do século, desenvolveu-se uma certa con-
gruência na relaçã.o entre urbanizaçáo e "onibuzação", que colocou em posi-

ção hegemônica tanto esse modal quanto a empresa que o opera. A forma
dominante das cidades - qualifique-se ela de expansiva, excludente, fragmen-
tada, corporativa ou outra característica alusiva ao adensamento espontâneo e
aos contrastes registrados no espaço povoado - deve muito à afirmação do
ônibus, que deveria resolver os problemas de circulação. Invertendo-se o
raciocínio, é possível imaginar como seria diferente o desenvolvimento urba-
no se não tivesse havido a intervenção das auto-viações. A congruência entre
ambos os fenômenos permite avanç r que o processo de desenvolvimento
das cidades moldou-se sob influência da "onibusurbanização". Saber se valeu
a per'a é outra questão, que não pode ser respondida apenas pela saudade
do bonde ou pelo ódio à bumba. Todavia, dificilmente se poderia dizer que a

viação, guiada pelo espírito do lucro, foi a única responsável pela desordem
urbana ou pela expansão fragmentada e dispersa das cidades.

Hoje, é a cidade ilimitada que, sob impulso do transporte individual e

dos mercados de fena urbanizada, se apresenta como a modalidade domi-
nante de crescimento, estourando os padrões anteriormente experimentados.
Seu reordenamento espacial interno impõe a fitga de atividades produtivas e

urbanas para fora das âreas centrais ou metropolitanas; ao mesmo tempo,
expande-se o seu perímetro, segundo a lógica da especulação imobiliâria e

graças à capacidade dos modos rodoviários de buscar e levar pessoas seja

onde for o cafundó em que estejam. Nesse sentido, a viação não conhece
limites além dos apresentados pelo processo de urbanização, que - sob a
égide da tal da globalizaçào - parece superar os clássicos critérios de diferen-
ciação entre a cidade e o campo.

Sendo assim, a própria viagem na cidade encontra limites. A quantida-
de de massas a serem transportadas em sistemas viários e infra-estruturas
rapidamente saturados coloca em xeque as sempre insuficientes redes de
transporte coletivo. A movimentação do cidadão, reconhecida condição de
sua integração na economia e na cidade, colide com a carência de acesso aos
meios para realizar-se. Emprego, saúde, educação, esporte e Iazer são afela-
dos por essas travas, que tendem a transformar a mobilidade em mecanismo
espoliador e escravizador, em vez da proporcionar a liberdade que deveria.

Por sua vez, ao consolidar-se, as novas âreas de crescimento urbano
tendem a se dotar de infra-estruturas comerciais e de serviços, gerando mer-
cados de emprego que servem de paliativo às inacessibilidades gerais da
metrópole. Assim, regiões da periferia popular na zona leste de São Paulo,
que eram cidades-dormitórios dez anos atrás, dispõem hoje de sbopping cen-
ter, quando trem, metrô e ônibus, após têJos integrado, devem ser separados

)2,



Viaçã.o llimitada

um do outro, frente à crescente demanda por transporte brotando de lâ. E a
pioneira viaçào que se instalou nessas regiões, quando ainda eram classifica-
das como rurais, participa desse desenvolvimento. O mesmo pode ser dito
das ilhas de modernidade que são as garagens de possantes viações intrame-
tropolitanas localizadas na Baixada Fluminense , lado a lado com as péssimas
condições de vida que imperam nos municípios periféricos da capital carioca.

Se o objetivo infine daviação é oferecer serviço de transporte à popu-
lação que dele precisa, eIa não pode ficar indiferente às mudanças que se
sucedem nas necessidades e condições de viagem. O ônibus ajuda a ultrapas-
sar os limites da mobilidade com os quais se defronta a população. Assim
fazendo, tende a transformar os viajantes em clientes cativos. Mas também é
verdade que os usuários marcam os limites do campo no qual pode atuar a
viaçào, assim como a mobilidade limitada impõe barreiras ao desenvolvimen-
lo da viação. Nesse sentido, pode-se falar de mútua dependência entre os
limites - o daviagem e o da viação.

Típico produto brasileiro, correspondendo a uma série de moldes que
são próprios ao desenvolvimento econômico-social e demográfico-espacial
do país, a viaçâo pode até se tornar produto de exportação, ao lado dos veí-
culos produzidos pela indústria automobilística que se consolidou no Brasil
desde os anos 50. Assim, a "onibusurbanização", que se encaixava no modelo
automobilístico-rodoviário do desenvolvimento nacional, fecha o círculo de
sua trajetória ao encontrar-se com a lógica econômica do sistema. E, ainda
que o produto parcça rudimentaq o fato é que essa tecnologiarodoviâria de
transporte de massa e a montagem institucional de empresas de grande porte,
buscando desenvolver-se em capacidade, qualidade e modernidade, são iné-
ditas e não encontram termos de comparação com nenhuma outra experiên-
cia - pelo menos, não no âmbito da Arnérica Latina.

A viação brasileira de ônibus urbanos, colocada como modelo do gêne-
ro, encontra-se entre duas determinantes explicativas que motivam perguntas
e respostas às vezes opostas. Por um lado, apresenta-se como a ferramenta à
qual se recorreu para dotar a cidade de um serviço público necessário à
melhoria das condições habitacionais e das oportunidades de vida urbana e
coerente com o progresso econômico. Por outro lado, o traço distintivo da
viaçào brasileira de ônibus repousa na própria forma empresarial em que se
foi desenvolvendo, com perenidade e crescente profissionalismo.

Assim sendo, a verdadeira metamorfose que constituiu a passagem do
lotação à viaçã.o, do motorista ao empresário, do transportador ao gerente,
mudou totalmente o perfil dessa atividade. Serviço público de transporte e
força da operação privada seriam, de maneira alternaliva ou complementar, os
resultados da viação brasileira de ônibus e, ao mesmo tempo, os seus limites.
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uma série de mudanças intra ou extra setoriais colocaram a viaçào - com
seu potencial físico e humano montado para enfrentar as necessidades sociais -
no centro de um debate que, anteriormente, esteve focalizado sobretudo nas
vias e redes de transporte. A partir da questão clas empresas, predominante-
mente rodoviárias e privadas, repensou-se a função econômica e social do
transporte público, o ajuste entre oferta e demanda, o aumento da produtivida-
de e da eficiência e outros temas técnicos ou gerenciais. Os sistemas de deslo-
camento da população de uma cidade podem ser interpretados através de uma
análise sistêmica das viagens quotidianas realizadas pelas diferentes camadas
sociais segundo os vários modos, prestando uma atenção especial aos ônibus e
seus passageiros. As formas de encarar esses problemas refletem diretamente as
tendências à concentração e fragmentação dos sistemas urbanos e à melhoria
ou degradação das condições da vida social. E as redes de transporte, não
reduzidas a suas dimensões físico-técnicas, compõem-se de empresas, cujas
operações também incidem sobre essas tendências.

Porém, a realidade empresarial do transporte não é uniforme, nem os
resultados operacionais da atividade em uma cidade são facilmente aplicáveis
a outra. As variações podem ser explicadas pelo tamanho das empresas, pelo
capital investido em instalações fixas ou em material rodante, pelo gerencia-
mento do processo produtivo, pela adequação aos requerimentos do serviço,
segundo uma gama de indicadores revelando um grau maior ou menor de
"desempenho" e "modernidade". A esse respeito e sem entrar em maiores
detalhes, pode-se considerar que um "transporte moderno,, não é apenas
aquele que concentra o maior desenvolvimento tecnológico, mas sobretudo o
que conduz à elevação das performances dos sistemas - ou seja, a moderni-
dade é também empresarial.

o Brasil urbano é a realidade inquestionável em que se insere a viação.
Mais de 110 milhões de habitantes (760/o da população nacional recenseada
em 1991) residem nas cidades - assim classificadas segundo as categorias
estatísticas administrativas imperantes, de corte político. São paulo e Rio de
Janeiro continuam concentrando respectivamente 16,5 e 12 milhões de habi-
tantes. As grandes metrópoles (doze cidades de mais de 1 milhào de habitan-
tes) abrigam 26o/o da população urbana - encontrada t" 

'mbém 
nas periferias

metropolitanas e, de modo crescente, em três dezenas de cidades com mais
de 300 mil habitantes, em 150 cidades com população superior a 100 mil
habitantes e em cerca de uma centena de núcleos urbanos em consolidação.

Nessa malha em vias de hiperurbanização, o volume total dos desroca-
mentos diários por ônibus pode ser toscamente estimado em mais de 100
milhões, oferecidos por serviços municipais, suburbanos, intermunicipais, fre-
tados, especiais e irregulares. Dos cerca de 60 milhões de deslocamentos por
ônibus regulamentados por 350 prefeituras, mais da metade acontece no quo-
tidiano de apenas 50 cidades (contra 4,5 milhões de passageiros uansporra-
dos nas redes metroferroviárias). Tais cifras dimensionam os desafios com

2\



Viøçã,o llimitad,a

que se defrontam os gerenciadores dos transportes e os cidadãos em desloca-
mento - em particular, os viajantes de ônibus, que são pessoas desprovidas
de acesso a automóveis, metrôs ou trens, mas, mesmo assim, parecem privile-
giados perto do crescente número de pedestres e outros sujeitos aprisionados
nos lugares de moradia em conseqüência da situação econômica ou da inade-
quação da oferta.

Após vârias décadas de um desenvolvimento urbano caraclerizado
como concentrador e excludente - acompanhado por um impetuoso cresci-
mento paralelo, embora mais lento, dos sistemas de transportes -, era previsí-
vel que se chegasse a uma situação de esgotamento de alternativas. Quando
os recursos se tornam inversamente proporcionais às necessidades, atinge-se
um patamar a parrir do qual as soluçöes tradìcionais jâ não são evidentes nem
únicas. Assim, não é mais suficiente o enfoque apenas quantitativo, que pre-
tende incrementar até os limites do impossível todos os meios de transporte
urbano. Impõe-se uma visão qtaliÍativa, que, partindo da situação presente,
procure reequilibrar os modos individuais e coletivos, polencralizar as redes
de transporte coletivo, rettralizar as deseconomias externas (quer sobre o
espaço construído, quer sobre o meio ambiente) e limitar os gastos financei-
ros e desgastes humanos.

Impossível encontrar uma fórmula que, ao ser implementada, pudesse
combinar idealmente tantos objetivos, aliás difíceis de articular. Mas não se
pode duvidar da necessidacle de enfrentar tais desafios com uma engenharia
mais institucional do que tecnológica. É imperativo imaginar modelos de par-
ceria que combinem as diversas qualidades dos atores do setor na busca de
mecanismos dinâmicos para adequar os pesados sistemas de transporte às flu-
tuantes necessidades de deslocamento da população. Assim, é significativo
que certos tipos de transporte - "fretado", "especial", "clandestino" ou "alter-
nativo", conforme são classificados -, figurem como resposta a algumas
necessidades atuais dos cidadãos no lugar de ramais ou extensões de metrô
ou trens suburbanos ainda hoje em projeto ou inacabados.

A responsabilidade pelo transporte urbano retornou à alçada municipal
no exato momento em que importava, pioriÍariamente, a capacidade de
gerenciamento. Pata muitos prefeitos, essa atribuição constitui uma legítima
honra que se transforma em quebra-cabeças. Às vezes, embora partindo de
objetivos ambiciosos, termina-se aplicando uma "política de quebra-molas e
segura-tar1fas" frente à constatação de que os mais importantes parâmetros
normativos do transporte coletivo permaneceram fora do alcance do próprio
município. Para prefeitos que enfrentam a explícita renúncia federal no setor,
a administração dos transportes pode se tornar uma fonte de tensão maior do
que outros problemas, como o habitacional ou o tributário.

Nas últimas décadas, o Brasil acumulou importante saber e grande
competência em matéria de engenharia e construção de infra-estruturas de
transporte, assim como reconhecida capacidade institucional, de regulamenta-
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ção do serviço público e de financiamento, criando subvenções diretas ou
cruzadas com contribuição significativa dos usuários. Porém, esse esforço não
produziu ainda uma clara metodologia que permita aos órgãos gestores do
transporte organizar e conceder, assumir e delegar, investir e terceirizar, em
conformidade com os magros recursos disponíveis e sua ampra vocação.
Além disso, o setor privado também desenvolveu uma forte capacidade de
intervenção nos assuntos do transporte. De negócio arfesanal e secundário na
dinàmica produtiva, o transporte constitui hoje uma atividade empresarial que
ainda rào recebeu título de nobreza, mas que é eficaz e está em vias de
modernização. o salto qualitativo merece ser sublinhado, quando se reconhe-
ce a capacidade de gerenciamento dos donos de ônibus transformando-se em
empresários de transporte.

Corn que legitimidade alguns, alegando uma suposta exclusividade
pública na defesa do interesse coletivo e do progresso, atribuem apenas
raciocínios curtos e comportamentos arcaicos a empresários que lidam diaria-
mente com tamanha demanda? Quem, ao imaginar o transportador privado
como simples adepto da dupla contabilidade, considera que as ingerências e
restrições estatais exígem verdadeira astúcia gerencial - manifesta sobretudo
no caso do pequeno empresário? Basta compatar o transportador brasileiro
com muitos de seus colegas latino-americanos para nele apreciar uma série
de qualidades, sem que isso leve a esquecer seus defeitos. Hoje, não são ape-
nas os chassis e os ônibus brasileiros que são exportados pan o continente
inteiro, mas também um certo modelo de grande empresa aspirando à produ-
tividade e modernidade. Pois parece ilusório confrontar o sauoir faire das
empresas ao þnou.t boru dos técnicos, embora ambos pertençam ao mesmo
mundo e trabalhem para objetivos comuns.

Impossível não reconhecer certa capacidade brasileira de desenvolver
autênticas alternativas rodoviárias de transporte de massa, que não se limitam
à exemplar Rede Integrada e "ligeirinho" de curitiba. Especialistas ingleses
observaram recordes mundiais em número de passageiros transportados por
ônibus em algumas avenidas brasileiras - com comboios que fizeram escola
na colômbia e em outros países. Não se conhecem no exterior muitas empre-
sas privadas com frota superior a 700 veículos, como as existentes em Brasília
ou São Paulo. Em termos de idade média dos ônibus, o Rio de Janeiro apre-
senta nível melhor do que o registrado em numerosas cidades européias.
Implantar uma regulação informatizada em tempo real, conforme objetivado
em Recife, seria uma experiência inédita no Terceiro Mundo, ao abranger 2
milhões de habitantes metropolitanos, em sua maioria dependentes do ôni-
bus. Soma-se a esses exemplos o de Porto Alegre, única cidade que soube
perenizar um transporte regulamentado de veículos de pequeno porte. E
assim com vârías experimentações feitas em diferentes cidades, que podem
levar atê a Agenda )c(I - como foi comprovado em Istambul, naúItima confe-
rência de cúpula sobre habitação e meio ambiente realizada neste século.
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Tudo isso não significa um transporte urbano isento de dificuldades,
nem deve conduzir a uma apologia do concessionário mercantil do serviço
público. Se, ultimamente, as reações de hostilidade da população às duras
condições de deslocamento foram menos violentas do que nos anos anterio-
res, isso se deu, em parte, graças à paulatina extensão do vale transporte,
politicamente imposto e consensualmente aceito pelos transportadores e
usuários. Càmara de compensação, contratação por serviço, fiscalização das
planilhas, integração dos serviços ou outros acordos entre operadores e
poderes concedentes do serviço foram motivos de atritos, arbitrados no qua-
dro da "municipalização do transporte". Relativizando-se essas fórmulas, os
conflitos reaparecem na questão da nova concessão do serviço público.

Na disputa pelo melhor modelo operacional de transporte, uma primei-
ra visão da realidade depara-se com uma evidência: o Brasil contra todos os
demais países da América Latira. Daí, dois fatos analíticos: extrair da trajetória
latino-americana dois modelos de empresas operadoras de transportes, a
pequena e a grande. A lebre chilena - denominação local dos lotações que
percorrem às centenas de milhares as cidades hispano-americanas - contra a
viação à brasileira, que dispõe de cerca de 150 mil ônibus urbanos operados
essencialmente por mega, grandes e médias empresas. Aqui e lá, prossegue o
confronto entre dois modelos operacionais de prestação de um serviço essen-
cial. As últimas décadas têm sido marcadas por uma profissionalização cres-
cente dos transportes urbanos, enquanto a atividade vem se tornando inde-
pendente de outras determinações e o setor tem sido liderado cada vez mats
nitidamente pelos transportadores, sejam eles grandes ou pequenos.

Profissionalidade

A cidade ern desenuoluirnento reþrça-se colno o lugør de coexßtência de múltiþlas
atiuidades þrofissionais diuersamente definidas: seu crescimento e suas carências
são propícias a uma. prolíferação do que poderíamos cbamar de 'þrofßsões do
urbano". O mundo profissional daqtrcles que suprem as defíciências das cidades
em habitação e ent in"fra-estrutLtrus cle base aparece, boie, cada uez tnais, conto

utn elemento prepotzderan.te das ecc¡nomias urbanas. Ele patticþa d,e um tecido
social em proft.tncla transforntaçãct. xtb a clupla ir4fluência de sua propria extensào

e da cñse econômica que ct aÍeta am l.¡¿trticular.
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Torna-se þa.rticularmente difrcilfalar de 'þrofissões" stricto sensu quando se aborda
uma multþlicidade de agentes (ou atores) quefazem proua maß de um saber empí-
rico do que propriame/tte de conbecitnentos técnicos. Esses agentes, que quase setn-
pre tên? suas atiuidad'es circunscritas ao âmuto local, møntêrn relações complexas
entre si, collt sua clientela (os usuã,rios) e corn os þderes públicos, trabalbando
ainda corn um "caþital" uetsátil, pronto a se deslocalizarþara ouffa atiuídade.

A m,qnø dificuldøde ocore ao sefalar de "ernpræøs"- ainda que, ern certas situøçõ6,
sQa uisíuel a æistênciø de umø anolução das unidødes prcdutiuas run o a nlforma de
organização. Por outro lødo, não parece conwniente reduzir sob o gøørda-cbuua do
título "inþrtnal" um conjunto de atiuidadæforten ente betercgêneas. Afinal, essas øti-
uiàades não são necessariønente a.rcaicas: elas þodem ætar ligadas a uma lógica
indu,strial e flDderrtizante, conþ acontece também empaßæ industrializados. /../
Os transportes são particulørrnente propícios ao desenuoluimento de taß profßsio-
nalidades, forternente solicitadas etn função do crescimento urbano e das dificut-
dades de deslocamento dos cídadãos. os diuercos agentes operando os transportes
coletiuos urbanos aparecet corno unt gntþo social inserido na economia e nas
sociedades urbanas dos paßes enrergentes.

Nos paßes industri.alizados, os ope.radores dos transportes sãoþrtemente apoi^dos þor
todo um meio de Ørperts e consultores, de agência.s e cSrgãos aàrninßtratiuos, corße-
guindo dessaformø irnpor uma certa "racionalidade" aos atores enwluidos nas deci-
sões e na operação dos transportes.

Nã.o parece ser esta a situação dos "paßes em desenuoluirnento", poß os operadores,
sejam públicos, priuados ou artesana.is, guardam um controle quase total tanto
sobre suø atiÐidade profrssional quanto sobre ø gestão dos transportes coletiuos. A
América Latina bispânica apresenta a esse respeito um perfil próprio, onde predo-
minøm operad.ores priuados agruþados em ernpresas ditas "cooperatiuas,' e organi-
zadas em possantes cotþorações. /.."/

Nesse contØcto, o Brasil apræenta-se conlo exceção, ulna oez que seu setor de tranqpor-
tes, intimam.snte ligødo ú,o processo de industriølização, desempenba um þaþel impor-
tante na estrutura econômica: nas grandes metuóþoles, constituíranx-se empresas de
transporte urbano, enwluidas por todo um rneio profissiona.l administratiw/../

Este uniuerco de anãlise é importante, na medida em que permite discernir a passa-
gem do artesana.to à empresa, com o pressuposto de que esta últimaforma de orga-
nização apresenta maior eficácia, estando maß de acordo conr as exigências do
seruiço público, mesrno que conserue urn caráter de atíuida.de priuada. /... /
As profissões ligadas ¿to transpone tu'bano se exerceln dilerentenrcnte segundo os

diuetsos conlpone?úes cJos sistemas de lransportes, que podem. ser elI)ostos sumaria-
ncenle emfurtçã.o dos mod.os em cctusa,/.."/ Pa.ra analisar os operadores pñuados, é
preciso sair de unta simples ancilise moclal e tenlar decontpor as þroJ:issionaliclaclcs
etn ao menos quatrct niueis.
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empresarial, por longos períodos, e mesmo seu retrocesso a níveis anterior-
mente superados, quando o setor entrar na crise cíclica.

Em segundo lugar, do mesmo modo que em outros aspectos da realida-
de econômica e social, cabe sublinhar que esse ramo é composto de elementos
bastante diferentes. Trata-se, por um lado, de destacar grandes diferenças de
um país para outro, ou dentro de um mesmo país, de uma cidade pata outra, e,
inclusive, dentro de uma mesma ârea urbana, de uma zona pala outra. Pois,
nos sistemas de transportes coletivos, costumam coexistir formas empresariais
muito diversas, com lógicas intemas divergentes, mas também complementares.
De maneira nenhuma essa trajetória é unívoca, e a história não revela a preemi-
nência de um indubitável progresso. Ao contrário, parece manifestar-se cons-
tantemente uma disputa entre tendências vanguardistas e conservadoras das
organizações dos transportes coletivos.

Como em outros países, as intervenções dos poderes de tutela em todas
as cidades brasileiras estiveram concentradas em nível federal durante décadas.
Mas, aqui, tal poder se foi profissionalizando e tecnificando atavés de organis-
mos como a EBTU ou o GEIPOT, os quais contribuíram para a especialização de
um corpo de profissionais sem similar no resto da AméricaLatina. Também per-
mitiu a produção de conhecimentos técnicos necessários à modernizaçào da ati-
vidade. Ainda que não tenham intervindo diretamente nas empresas de ônibus
urbanos, salvo raras exceções, as autoridades de rutela estaduais têm panicipado
dessa profissíonalização mediante o planejamento e a difusão de certo espírito
modernizante. O elo municipal, que jâ foi o mais pobre, está hoje recuperando
uma responsabilidade muito importante na tutela do transporte urbano.

Não cabe dúvida de que o exemplo brasileiro indica uma via alternativa
de desenvolvimento para os transportes urbanos da América Latina. Enfaíza-se,
desse modo, que a atividade dos transportes pode ser definida como capitalista
moderna, não só no que se refere àlógica interna da empresa, mas também em
sua inserção na economias locais e, sobretudo, no que se refere ao relaciona-
mento entre dois tipos de profissionais dos transportes: os trabalhadores e os
e@erts, as empresas e as tutelas, os produtores e os gestores dos transportes
urbanos, todos envolvidos na profissionalidade em construção.

Uma peculiaridade da atívidade dos transportes urbanos é que, tanto
por ser um serviço público quanto por representar um dos requisitos para a
constituição de sistemas - na busca do "equilíbrio paretiano"-, sua gestão não
estâ radicada exclusivamente no seio das próprias empresas prestadoras do
serviço, mas também fora delas: no mercado ou no Estado, de maneira mais
ou menos acenitada, segundo a tecnicidade e a política das relações domi-
nantes. Tal característica confere uma importância suprema à constituição de
um corpo profissional misto: os gerentes empresariais e os gestores públicos.
O conhecimento acumulado de ambos os lados de uma profissão oscila entre
o simples sauoirfaire e um sofisticado manejo da "coisa pública", de acordo
com as potencialidades e as limitações da póprta atividade. O equilíbrio con-
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creto varia segundo o grau de desenvolvimento da economia circundante e as
relações de poder vigentes em cada sociedade. observam-se notórias diferen-
ças entre a capacidade técnica de expertise, institucionalmente cristalízada de
um país para outro. É o caso da América Lafina, onde se verifica uma diferen-
ça qualitativa entre o Brasil e os demais países.

costuma-se reconhecer a autonomia de uma atMdade econômica do capi-
talismo (vide Capíulo MII) quando imperam empresários especializando-se nesse
campo de investimento. O estilo de desenvolvimento latino-americano e o ímpeto
de seu processo de urbanização têm criado condições propícias à consolidação de
um mercado nesse sentido. Não hâ úivida, então, de que o transporte aqui (e tal-
vez à diferença do que ocorre em outras regiöes, como em certas partes do conti-
nente afücano) constituiu um campo de atração de capitais (ou de constituição
dos mesmos) em um processo que evoca a acurnulação primitiva. Não é muito
arriscado aftrnar que, assim como na indústria do capitalismo europeu nascente, a
cid¿de tenha sido um lugar propício para essa especialização, que vem operando
inclusive no que diz respeito ao transporte nacional de passageiros e/ou de carga.

Na perspectiva empírica, vimos, nas últimas décadas, o surgimento e a
evolução de um ramo da economia - impulsionado por um setor sociologica-
mente caracterizado como patronat, ou empresariado - com características
diferenciadas daquele que opera na produção manufatureira e em outros
campos da economia, até em atividades como a construção civil. Em todas as
grandes cidades latino-americanas tem sido esboçada a figva do transportis-
ta, profissional do transpofie, firmando um lugar próprio na cidade e também
em esferas econômicas, até mesmo políticas (por exemplo, o papel da clase
del uolante equatoriana ou dos camioneros mexicanos, sem falar dos chile-
nos). Não é o caso de se descrever aqui o rosto desse personagem, o qual
todos poderão reconhecer em seu próprio contexto e com algumas caracterís-
ticas semelhantes na maioria dos países.

É de se assinalar um matiz diferenciador dessa profissão: sua constituição
corporatíva em uma relação específica com o poder público. Em muitos setores
capitalistas latino-americanos, opera um corporativismo que associa de forma
específica o empresariado e o governo. Porém, natrajetória latino-amencana e
permanecendo na parte hispânica, essa relação não foi marginal nem aclicional
aos atributos de uma classe, masfez pafie quase intrínseca de sua constituição.
De fato, muitas histórias paralelas de cidades peruanas, colombianas, chilenas,
equatorianas, venezuelanas ou mexicanas mostram um processo ambivalente
de autonomia e dependência, uma confrontação e articulação dos interesses
públicos no desenvolvimento do setor de transporte. A tal ponto que, nessa
matéria, nem o Estado se sustentaria sozinho, no que se refere a suas responsa-
bilidades frente à sociedade civil, nem o empresariado poderia existir sem uma
permissividade do poder político e de seus elos burocráticos. Ao reconhecer-se
esta relação ambivaiente, descafia-se aquela visào em voga, que aponta o infor-
mal como caminho alternativo de desenvolvimento nacional.
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lnformais, alternativos, clandestinos, piratas,
não regulamentados, ilegais, artesanais, concorrentes?

Nestes anos 90, etnerge com.força em cidades þeriféricas das Regiões Metropolitanas
do Brasil, nas principaß capitaß e em cid.ades médias do interior, um fenônzeno
importante: o crescimento do tranqtorte þito por ueículos de pequeno porte. se, de
um lado, ele é combatido pelas empresas þriuadas de ônibus e ern certos nxomentos
de crise tarnbém þelos orgãos gestores, de outro, a þoputøçã,o tern. adotado uftM pos-
tura þragrnãtíca. e positiua diante dofenômeno. por esse meio, acba que pode se des-
locar mais rapidamente, com maß conforto, ainda que A uma ta.riÍa maior que a
do ônibus. Assim, a multiplicação de kom.bß, uans, bestas, topics, înotolã)cß, etc.
uem ocorrendo num contexto de crise econômica urbana e social, mas sobretudo
crise do cbamado transporteÍormal ou regulamentado.

Até boje, as políticas públicas de transportes orientaram-se segundo duas ópticas
articul¿das: ignorando os transportes "informaß" nos documentos oficiais e, na
prãtica, adotando þosturas reþressiuas para coibiJos. ou seja, a lógica þredomi-
nante sernpre foi a d.e coloca.r o problema em termos de uma clicotomia: de um
lado, o trantþone informal - uisto coftto oþositor, concorrente d.esleal e lesiuo a.o
transporte dito oficial-; de outro, o regulamentado. ora, será mesmo que a oposr-
ção transporte informal uersusþrmal é a questã,o central? A análße sob esta optica
dual contribui þara a busca de melborias da qualidade do seraiço oferecido à
população? contrariando essa uisão, nã.o se pod,eria analisar os transportes infor-
maß como um modo cornþlementar e integrante de um sistema em que poderiarn
coercistir dßtintasþrrnas de transportes, operadas por aeículos de d.iuersas ca.pa.ci-
dades, atendendo a uma demanda diuersificada que necessitaria d.e seruiÇos tam-
bém diferenciados? /.. "/

Na presente abordagern, o tranq)orte público por ueículos de pequeno porTe não é
cottsid'erado íntrinsecamente danoso para a sociedade; ao contrár¡o, uma uez que
estQa bem definido o seu þapel na rede de transporte púbtico da aglomeração, o
objeto maior da regulamentação do transporte público - o bern estar social e a efi-
ci.ência econômica na prestuçao do seruiço- deuerá ser atingido. /..,/ obserue-se que
a etcpressão artesanal þermite a compreensão do þnômeno de forma dinârnica e
não estótica - em coerência corn u,rna uisão integrada da rede de transporte inseri-
da na cidade em desenuoluimento. /.../

ofenôrneno do transþorre dito informal- conbecido pelos mais diuercos nomes: não
conuencionaß, não incorporados, 'þaratransit", etc. - ocofre em praticamente
todas as cidades dos cbamados países em desenuoluimento e rnesm.o nos EIJA e em
þaßes europeus, sendo estudado por pesqußadores e profíssionaß de uniuercidades
ou orgãos ptiblícos. /.../
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Em Lima, o chamado trarßporte inþrmal é diuidido em dttøs categorias: "colectiws"

(autoûtóueis Sedan com 5 lugares; camionetas station uaSon com 8 e 9 lugares) e

"microbtses" (komb¡s, uariand.o de 8 a 11 lugares; microbus D-300 com 16 a 18

assentos e ônibus Mercedes-Benz de 7O a 9O lugares). Nem todos os "colectiueros" ou

"microboseros" têm o ntesrno grau de informalidade. Alguns contam com reconbeci-

mento administratiuo, atraués de uma "concesión", qte lbes d'ri certa segurança. e 6tø-
bilidade para operar. Os q)e não possuem a "concesión" são cbamados "þratøs" em

afusão à suø total ilegalidade. /.. / Em Caracas, os tiþos tarnbém são dois: o "þorpuesto"

mouido a gasolina (microbus, kombß e ueículos americanos enØtnoçados e adaptados

þara cumprir o seruþo, chamados "cbingas') e os minibuses (de 15 a 32 lugares) dos

maß diuercos modelos, alimentados a óleo di.esel e montados pela indfutria automobi-

lßtica uvnezuelana a partir de peças pt'oduzidas no exterior. Os 'þorpuesto" se organi-

zanT etn associações e cooperatiunß. Estas definem o traçado das linhas e frequôncias
em utwt. zona.pré-estabelecida, os critérios de admissão de rnuos membros e as relações

corn olttras associações e com os þoderes públicos - tarnbém têm o poder de lrunir, sus'

p'nder ou lnesrno expulsar um de seus membros se necessário.

No Brasil, as formas a.rtesanaß de tranÐortes em ueículos de baixa caþacidade sur-

gern com significação nos anos 90, especialmente a Pa?'tir de 1995 - à exceção de

c6¿sos corno o de Recife (presença regßtrøda do transporte por kombß desde os primei-

ros anos 8O nas cidades perifericas), Rio de Janeiro (com os chamados "cabritinhos"

ligando os r/rolTos a.o centro dos bairos, mas tanTbém com ônibus "clandestinos"

ligando o centro do Rio às ciàades da Baixada Fluminerse), Sã.o Paulo (kombß em

bairros da perífería) e Porto Alegre (microônibus legalizadoÐ. Analßando a questão

da oþeração à margem dos regulamentos (o que inclui os ônibus clandestinos), regß-

tra-se de uma cidade a outra uma grande uaríedade de tecnologiøs uqiculares: moto-

cicletas (motoJãxi); þick-uþs e þombß (com cøpacidade de 4 a I lugares); uans, bes-

tas, topics e microônibus (capacidades de 12 a 28 lugares). Nem sempre adaptados ao

trarxsPorte urbano, os ueículos apresentarn níueß de consennção que uariam das

kombß empéssimo estado trafegando em Reciþ até os modelos maß rnodernos (besta,

sprinter, topíc) imporia.d.os ou fabricados peløs montadorøs exßtentes no país (Asiø

Motots, Volkswagen, General Motorc, Mercedes-Benz) em circulaçã.o em Natal. /.../

O þroblema da circulação indßcriminada de ueículos dos maß uariados tipos e

tamanbos - que se møniþsta por acidentes, engarrøfarnentos e concorrência preda.-

tória corn os outros modaß - é decorrente da ausência de regulamentação da parte

do poder ptiblico, que nã.o define em qu,e cond.ições esses ueículos deuetn circular e,

sobretudo, que uias podem percoffer, que tipo d,e uiagens deuem realizar e que inte-
graçã.o deue existir corn os modais ferrouiário e rod.ouiá.rio. Em Sã.o Paulo, por
exemplo, onde a operação por ueículos d,e baixa capacidade existe bã decadas,

sobretudo na zona leste dø capital, os cbamados "perueit'os" estão organizados na
Associação dos Transportadores etn Autolotação das Zonas Norte, Sul, Ieste e Oeste

- ATA. Nt¡ Rio deJaneiro, onde a presença das uans é marcante, os oPeradores des-

ses ueículos não estão organizados ernpresarialmente, embora muitos deles tejam
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uinculados a coopera.tiuas por exigência da prefeiturø. fußtem boje cerca de 5o
cooperatiaas de operadores de uans dßtribuîdas nos principaß bairros d,a cidade.
Das cerca de 15 mil uans licenciadas no estado, calcula-se que entre g mit e 9 mil
operariam o transporte de forma clandestina. /. . ./

A et(pressã.o "inþrmø|" dificulta. e restringe a compreensão das lógicas d.efunciona-
rnento da oþrta de transportes e d.os interesses ern pauta. E ntaß: afronteira entre o
informal e oformal não se dã apenas pela existência ou nã.o de normas legaß, mas
taxnbém (e sobretudo) pelo conjunto de relações e uantagens que os formaß man_
têm com o mercado e os poderes þublicos. Da mesmaforma, o seruiço de transporte

'sentþre estâ submetido a algum tþo de regulamentaçã,o, seja da parte dos poderes
ptiblicos (caso brasileiro) seja da þarte dos þróprios operadores priuad.os Çustamen-
te o caso de caracas, ttas tambérn o de Santiago do cbile). parece umafalsa ques-
tão a oposíçã.o entre o infortnal e oformal. Na uerdade, o que se obserua nos diuer-
sos paßes e cida¿les é a coexistência e a articulaçã.o entre múltiplas formas de
transportes coletiuos.

Assirn, a questão não é opor umaforma a outra, nøs corxiclerar ofuncionammto da
oferta como um todo, onde coexßtent diuetsasformas de trantportes, pribticas e þriuø-
das, que a.toluem de forma dinâmica. /.../ Trata-se de não isolar o transporte infor-
mal, mas de estudaJo nos contetctos econômico, urbano e socinl em que aruA, corn-
preender suas lógicas int:ernas de funcionamento e operação e as relações que
estabelece corn os outros segrnentos da oferta, com os usuárias e com os poderes públi-
cos. Do rneslno modo, umn aná.\ße dessas formas de transþoûe do ponto àe uista do
arcabouço regulatório em uigor, que define as opções nor/natiua.s do poder público, e
dos þarâmetros de eficiência técnico-econômica, þode concluir pela oportunidad.e cla
presença de ueículos de pequeno porte ern urn¿, rede d.e transþortes urbanos/../

[No tranEorte informall a propriedade dos ueículos é atomizada, ßto é, dissemina-
da entre nulnerosos proprietãrios que, eln geral, operam eles próprios os ueículos,
acompanbad.os de cobrador sem carteira de trabalbo e nrcnor de idade. Todauia,
ba notícias de que uem crescend.o aformação de pequenasfrotas por utt único pro-
prietário. A origem dos proprietários é uariada, corlt o þredomínio de policiaß, ex-
nxotoristas d.e ônibus e caminbões (que, tendo perdido o emprego, cornpram um ueí-
culo corn os recltrsos da indenização), pequenos conl,erciantes, microempresã.rios
defretannento, aposentados, ex-empregados da indústria ou do comércio, oriundos
dos planos de demissão uoluntã,ria de ernpresas þúblicas e priuadas.

Em geral, æses WPriehtrio{motoristas a7resentarn baixo nírc\ de escolarídacle. Seu níuel
de organiznção é incipiente, embora tenbam ratelado, nætæ tÊ tiltimos anþs, urn sur-
preendente crescintento tanto ern nftnl local/regional (coo¡nratiuas, associações, sildica-
tos) quanta etn níæl nacional. /.."/ os pópriosproprietárias assegura.nn a. manutenção de
seusæículas. Eofazem demaneiraartesartal, þois nâopossaem raiaspara realizarrqa-
rações cuidødasas e períódicas. /.../ As ørifas são defi.nidas emfurqão dasfixadas para o
ônibus, smdo geralrnente supríares a. estas. Não ba controle ou acomÞanltamento dos
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insumos de produção dos eruþos. Isso dlfrculø a dircusúa øbre a rentabilidade dos pro-
prietários irúiuifuais ott. do 4mento da, oþrø corlÌþ unx mda. Potann, elæ buscømpr
todos os meios aurairpassa.geiro5 única marøira de garantir va sobreuù.Ência, oferecen-

do um seruiço porta-a-þrta e parartdo nos lugares møis conænientæ para o uslttria. /. . ./

Quønto à cobertura rerritoria| obseraa-se uma considerãoel oariação nas formas e

geografias da produção, indo desde a operação sonxente em boras de pico ou þor
ocasião de euentos geradores de uiøgem até operação em períodos similares aos

seguidos pelo transþorte regular. /.../ O modo de oþeraçã.o é flexíuel, poß eles bus-

ca.rn se adaptar às condições locaß. A partir de um terminal (ftxo), os rnotorßtas

estabelecem seus itinerarios em função da dernanda, as paradas nã,o sendo fixas.
Os oeícuLos circulam cbeios, não senda raro uer kombis tra,nq)ortando de 14 a 16
passageiros, ou o dobro de sua capøcidøde. Deuido òs caraterísticas operacionaß

Jlexíueß, os ueículos circulam corn rapidez - principal exigência dos usuários, O
rnesmo nã.o se þod.e dizer de sua regularidade: sem obrigações de atender a itinerá-
rios, paradas ou ínterualos defini.dos, eles circulam apen6ß nos borãrios e nas ãreas
onde bá demanda. O problema da operação irregular é compmsado, todauía, pelo

fato de exßtir uma superoferta. d.e ueículos de pequeno poÌÍe. Mas seus efeitos perver-

sos são uisíueis quando a questão é colocar em marcba um þrocesso de planejamen-
to da rede de transPorte público da aglorneração. /.../

Na medida em, que, euadinda os impostos, não sã.o submetidos a custos de mãode-obra

na mesna Pro?orção que os ímþutados aos ônibus regulamentados, os transportadores

artesanaß trabalbam com altos índices de rentabilidad,e. Isso tem tornad,o o seruíço

atra.ente e, daido à inexistênciø de barreiras à entrada nesse mercado, um número
cr^cente d.e operadores indiuiduaß tem þassa.do a oþerar nas cidades. Isso, a cufto
prazo, teru)erá a Prouocar unu¿ suPeroferta, sobretudo nos corredores, aþando direta-
msnte a. rentabilidades dæte setor. A questão toda resid.e, jl¿statÊnte, ent. defìnir o que

deue ser regulamentado: tarifas, itfueniria5 paradas, interualos, tecnologia do ueículo,

tipo de seruQo a serprætado? Bta não é uma ElÊstão simÞles ern se tratando de um ser-

uiço ptiblico que questiana. a uperiênci.a brasileira.

Parafazerfrente ao crescifttento do seruiço þor ueículos de þequeno porte, as empre-

sas priuadas de ônibus corneçam a mudar de tática. Passam, progressiuarnente, da
simples postura de þressão sobre os poderes públícos para que estes o inibam ou proí-
bam para o uso de estratégias diuercificadas de enfrentar o problema. Taß estratégias

uã.o da publicidade em jornøß e teleußão sobre os rßcos da uiagem em ueîculos de

Pequeno porte à aquisição de ueículos similares para concorrer corn os "kom,b¡stas",

"Denteiros" e "uanzßtas ".

Anísio Brasileiro
Transporte "informal" x "fo¡mal": verdadeira
ou falsa questão?, 1995
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A dependência congênita entre os transportadores e os governos (pró-
pria de etapas primitivas do desenvolvimento capitalista) dâ lugar à constitui-
ção de um setor totalmente impregnado de características classicamefite cata-
logadas de "extra-econômicas": grupo de poder, lobby, sindicato, corporação,
clientela política. ou seja, de uma lógica na qual não operaria a racionalidade
- justamente o elemento que deveria reinar na produção capitalista. Ainda
que tenham a mesma origem, os empresários brasileiros do transporte tende-
ram a superar tais lógicas, embora elas possam teapatecer, e tentaram trans-
formar o corporativismo em profissionalidade.

Essa constatação conduz a duas perguntas - uma, referente ao caráter
empresarial do transporte urbano; outra, quanto a suas perspectivas de
desenvolvimento. Acompanhando inicialmente o desenvolvimento urbano,
desde seus lugares mais periféricos até seus nós centrais, quando o serviço
público teve que deixar de ser organizado e/ou assumido pelo Estado, o
transportador deixou de ser artesão dedicado a uma "produção simples de
mercadoria" (neste caso, de serviço; vale a precisão, amparada na teoria), pre-
tendendo tornar-se capitão de seu próprio navio. No entanto, ele conheceu
sérias dificuldades para combinar a propriedade de seus meios de produção
com o gerenciamento empresarial, segundo a típica imagem do capitalista. A
história recente dos transportes urbanos latino-americanos deixa antes de
mais nada a imagem de um empresariado pujante e numeroso, porém atrofia-
do em suas funções e no prosseguimento de interesses econômicos próprios.

Por outro lado, o diagnóstico do setor atualmente predominante em
muitos países é o de um capitalismo estagnado e de um "pseudo-empresaria-
do" que não demonstra grande autonomia frente ao poder político. A dinâmi-
ca interna dessa atividade explica em parte esse fato, enquanto sua via de
desenvolvimento está marcada por uma grande fragllidade institucional das
empresas e um forte manejo externo da administração produtiva, que obedece
também 

^ 
ùma lôgica sindical no campo da operação dos transportes (desde

os ritmos da atividade alé as relações trabalhistas, incluindo a aquisição coleti-
va dos veículos, no âmago das relações de propriedade que permanecem bas-
tante separadas dessa atividade). Por isso, verifica-se a permissibilidade das
relações extra-econômicas, segundo os imperativos de um serviço público
constantemente reorganizado em variâveis redefinidas pelos sucessivos gover-
nantes, em conjunturas econômicas e urbanas particulares, mesmo que as
regras do jogo aparentem dar uma estabilidade.

É por esse prisma que se deve anahsar o agrupamento corporativo que
marca de forma diferenciada o transporte urbano - no setor, os gremios trans-
portistas, que são organizações patronais, pretendem representar também os
trabalhadores, devido à confusa figura do transportador autônomo, que oculta
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a divisão interna do trabalho de um ramo apresentado como artesanal. A parti-
cular articulação sindical e corporativa dos transportadores não nega, portanto,
o carâter capitalista dessa atividade, apesar de as clássicas funções empresa-
riais se encontrarem disseminadas, tanto nas organizações patronais como nos
órgãos gestores. Em simbiose com elas, e em coesão, figura um setor econô-
mico que adquire os atributos de um empresariado. O grupo dos transporta-
dores é capitalista tanto porque se insere de forma aberta em uma economia
local que tem tal atributo, quanto pelo fato de corresponder coletivamente à
dinâmica interna do capital.

Se tais afirmações são exatas, deve-se então prosseguir para a resposta
à segunda pergunta, referente ao futuro da atividade. Na perspectiva da con-
solidação capitalista de um setor que, enquanto tal, detém o domínio básico
dos fatores de produção (por mais que escapem do controle dele variáveis
exógenas ligadas à valorização enquanto não possuir muita autonomia sobre
as tarifas), é de esperar que esse setor cresça, se desenvolva, se modernize e
se torne independente. Será assim?

Ao se contemplar com certo distanciamento tal processo, não se pode
deixar de observar uma (por certo não linear) tendência do empresariado do
transporte no sentido de desenvolver formas mais avançadas de organização
capitalista. Ao menos, pode-se formular tal hipótese e pensar que as mudan-
ças nas tendências que se verificam na atividade (descentralizaÇão, desburo-
cralizaçào, privafízação) se encontram na perspectiva do fortalecimento capi-
talista de um empresariado em mutação.

Isso posto, cabe observar que, na aualidade, se verificam tanto tendên-
cias à resistência corporativa dos transportadores, quanto tendências à capitaltza-
ção do setor. A multipropriedade que acompanha a "infra-gestão" continua
sendo um fato que poderia ser assinalado como remanescente e perdurável dos
transportes urbanos latino-americanos em geral. Mas também chamam a atenção
as transformaçÕes que se verificam em vários países, que bem poderiam indicar
uma revolução nos transportes, a pafür da Iógica de grandes empresários esta-
rem concentrando e capitalizando o setor de forma mais agressiva e mais har-
monizada ao espírito de conquista e reestruturação de um mercado (mercado
que, além do mais, viria sendo aberto a uma maior lógica capitalista em outros
serviços urbanos).

Em linhas gerais, postula-se que esse processo é mais fluido em com-
plexos urbano-regionais novos, nos quais não tenham sido cristalizados fortes
interesses corporativos nos transportes e onde o trânsito da ramîIia à empresa
é mais râcLL. Tal processo é passível de minguar-se se o setor não estivesse
afeÍado, também, por tendências espontâneas de corte individual ou famlriar
e se não permanecesse a ausência de uma decisão explícita por parte de
autoridades locais modernizantes. De fato, esse fator econômico requer a
intervenção reguladora do Estado a fim de organizar-se em interesses pró-
prios. Enfim, é importante ressaltar a heterogênea composição do setor, no
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que se refere ao tamar'ho das empresas, condição para seu desenvolvimento.
Essa heterogeneidade é manlida pelos próprios grandes empresários, muito
além de seu afã de concentração (o que explica em parte a separaçào entre as

escalas de produção e de propriedade), na medida em que permite que eles
cresçam na diferenciação com setores mais "atrasados".

É conhecida a regra segundo a qual a concorrência desigual entre as

empresas permite fazer artlficialmente pressào por um aumento das tarifas,
ainda mais quando existem instâncias de compensação do lucro. E, obvia-
mente, isso permite uma pressào maior sobre os poderes públicos, manten-
do-se na opinião a imagem de um grupo social "arcaico". Tudo isso mostraria
que esse setor está longe de ser regulado exclusivamente pelas leis do capital
e do mercado, sublinhando seu carâter de "capital improdutivo" como estabe-
lecido na feoria econômica clássica.

Assim sendo, as relações entre as atividades de transporte e a constru-

ção/urbanizaçào são reveladoras. Vê-se também como, ao assumir interna-
mente as atividades de manutenção de seus veículos (o que exige certa esca-
la de produção), essas empresas entram em relacionamento com a indústria
automobilística e se encarregam de determinados elos, como a importação ou
a comercializaçã.o de peças. Logo, têm que desenvolver mecanismos próprios
de acesso ao financiamento para aquisição de veículos, o que as coÌoca em
boa posição nos mercados financeiros. A tendência desse patrimônio familiar
de se transformar em capifal implica a abertura e a diversificação do mesmo e
acompanha a separação entre a propriedade empresarial e o controle sobre o
processo de produção.

Vários elementos aquj rapidamente evocados, diferenciais dessa profis-
são e atuantes de modo vigoroso nas cidades latino-americartas, continuam
impedindo que a concorrência seja total na atividade dos transportes urbanos.
Ali, o corporativismo, que se expressa nas relações travadas entre os transpor-
tes e os poderes públicos, é atnda forte. Ambos os setores necessitam um do
outro: em boa parte, o processo de concentraçào da empresa tem sido, no
Brasil, acompanhado pelas autoridades estaduais e federais, requerendo uma
boa organização do setor. Também merece ser ressaltado o papel desempenha-
do pelas instâncias burocráticas (pelo menos nas dependências ministeriais e

em alguns estados e cidades em diferentes escalões da administração pública),
onde se vai diferenciando um setor de técnicos públicos, diferente do constituí-
do pelos "profissionais" dos transportes. Dependências ministeriais, entidades
planejadoras, companhias operadoras e prestigiadas universidades acentuam
esse processo de profissionalizaçào, que inclusive se liga, se bem que de forma
diferente, aos empresários do transporte. São profissionais públicos ou priva-
dos, que emergem ao lado dos proprietários e dos trabalhadores da atividade.
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Entre o poder público e o poder empresarial não se apresentam somente
articulações: dão-se, ocasionalmente, fortes confrontos até hoje, quando a tute-
la se descentraliza para os municípios. E verificam-se negociações pautadas nas
diversas fórmulas de regulamerfiaçào, atingindo as tarlras e as formas de con-
cessão do serviço. As ações sindicalistas, tanto dos proprietários quanto dos tra-
balhadores dos transportes urbanos, além de ilustrar o desenvolvimento profis-
sional, são poderosas e não isentas de corporativismo. A observaçào faz-se
particularmente necessária quando se verifica a constituição de sindicatos setG
riais ou regionais de empresários, assim como quando ocorre a estruturação de
associações nacionais de profissionais dos transportes urbanos para gerenciar
as manifestações do conflito que, nessa atividade, obedece mais a relação pres-
tadorfusuârio do serviço do que a clássica oposição capital/trabalho. o quanto
o Brasil se diferencia da trajetória latino-americana, da qual é oriundo? E até
que ponto propõe um esquema alternativo?

Este livro parte do acúmulo de conhecimentos sobre os transportes na
América Lalina, enfocados num quadro de referência de um jogo de atores
que analisa a lógica de funcionamento dos transporfes a parrir das relações
triangulares entre operadores, autoridades de tutela e usuários. Anteriormente
a ele (em particular a partir dos trabalhos efetuados no quadro do coletivo
REDES), os conhecimentos adquiridos mostravam, de um Iado, a importância
social dos transportes coletivos na reglào; de outro lado, a hegemonia do
modal coletivo rodoviário nos deslocamentos urbanos. consratava-se, tam-
Ysém, a maior lacuna, que dizia respeito às lógicas de funcionamento das
empresas brasileiras de ônibus, cuja superação necessitava do aporte de
diversos campos do conhecimento. o projeto de pesquisa Trajetoria e pers-
pectiuas de uma profissionalidade urbana: o uniuerso dos transportad.ores
brasileiros, respondeu, assim, à meÍa de cobrir essa lacuna e ao espírito
comum de prâticas científicas em cooperação.

colocou-se a questão central em torno da qual se desenvolveu a pes-
quisa e se estruturou este livro:

Por que as lógicas que presidem a organização das empresas privadas
de ônibus nos países em desenvolvimento resultam em formas organizacio-
nais as mais variadas? Por que elas se defrontam sistematicamente com difi-
culdades que as impedem de atingir uma perenidade e uma dinâmica de cres-
cimento satisfatórias, tanto para elas próprias quanto para os usuários, os
poderes públicos e as instituições urbanas em geral?

Foi a partir daí que se definiu a hipótese central da pesquisa rcrativa ao
caso brasileiro e a bateria de procedimentos metodológicos, combinando a
intetpretação crítica dos conhecimentos e materiais estatísticos pré-existentes
com a necessária produção de dados novos, tanto quantitativos (entre estes:
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OnibuCad e OnibuLis, que constitui a malriz estatística original do conjunto da
obra) quanto qualitativos (em particular em observação participante do Fórum
de secretários de Transportes, cujos membros aporÍaram bastante ao avanço da
pesquisa onibuReg, e dos acontecimentos profissionais do seto¡ onibusin),
nacionais ou regionais, e a formulação de interpretações diferentes das que
prevalecem. os resultados dessa pesquisa multiforme são aqui apresentados:
por que se consolidou a hegemonia da modema empresa privada capitalista no
Brasil, enquanto nos demais países da região predomina a pequena empresa
artesanal? Desde o início, acentuou-se a importância de colocar em evidência
algumas sub-hipóteses a serem testadas nos estudos empíricos ora apresenta-
dos e que dizem respeito às três seções em que o volume se divide: qual rela-
ção entre empresa e Estado? como o crescimento mudou o gerenciamento
empresarial? Qual é o impacto do ônibus na economia e na cidade?

A montagem das equipes locais, cujos trabalhos resultaram nos doze
capítulos a seguir, obedeceu ao método adotado de início: pesquisa em rede;
desenvolvida como processo coletivo; respeitados os interesses locais e os
objetivos do conjunto; abordagem interdisciplinar; uso de dados originais e
secundários, de nafureza qualitativa e quantitativa; processo de trabalho itera-
tivo e consultivo. Assim, a metodologia juntou pesquisadores, profissionais e
administradores ligados ao setor, formando uma equipe horizontal, distribuí-
da nacionalmente, polivalente, abe¡ta e comunicativa. Esta contou com o
apofie de especialistas em áreas específicas, oriundos de organismos públi-
cos, privados e instituições não governamentais.

Dada a limitação dos recursos face à amplitude do trabalho, buscou-se
sempre aproveitar a oportunidade de eventos, congfessos no Brasil e no exte-
rio¡ encontros científicos e seminários, para reunir os pesquisadores associa-
dos, de modo a confrontar opiniões e resultados parciais em discussões fran-
cas e abertas, que confirmaram ou redirecionaram os caminhos da pesquisa.
sempre se manteve acesa a idéia de uma publicação que apresentasse ao
público os conhecimentos sobre o tema da empresa de transportes e suas
relações com os meio econômicos, urbanísticos e sociais das cidades brasilei-
ras. Trabalhar na escassez, apesar de ter retardado indevidamente o projeto
de pesquisa - que se adequou a importantes mudanças na conjuntura -, não
deixou de ser uma experiência rica, principalmente porque impediu o desen-
volvimento em âmbito fechado e obrigou a associar os atores diretos da reali-
dade numa pesquisa que se projetou para além dos recintos acadêmicos. o
método participante permitiu, então, associar diretamente personalidades,
administradores, empresários e profissionais do meio. Graças a ele, foi possí-
vel confrontar as hipóteses de trabalho com vários pontos de vista e, sobretu-
do, empreender formas inusitadas de produção de dados empíricos em cam-
pos onde as estatísticas inexistiam. o livro entrega ao grande público o
essencial desse material quantitativo, boa parte dele de carâter original e obti-
do de fontes diretas.
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Entre coletânea e l'ratado, viaçã,o llimitada foi escrito em longo proces-
so a quarenta mãos ir¡formatizadas, usando reuniões específicas e canais vir-
luais para debater em ateliê, mas é uma obra só, tecida na rede comum. Nem
todos os autores e equipes de redação coincidem plenamente na interpretação
da realidade: o leitor poderâ se sentir mais afinado com um ou outro ponto de
vista, se identificar mais com determinado enfoque disciplina¡ reconhecer
mais facilmente o ôníbus daprópria região ou cidade, achar um jeito próprio
de olhar pela janela. No entanto, o produto é um todo, cujas partes são tão
difíceis de separar quanto é certo que não se pode rctirar roda nenhuma do
veículo. Ele não se compõe do clássico quadro teórico ilustrado por estudos
de casos, mas, sim, de leituras gerais e aproximações específicas da mesma
realidade. À riqueza e complexidade da mesma sobrepõe-se avaiedade de
enfoques disciplinares, por causa do carâter de interface do transporte entre
muitas dimensÕes técnicas, econômicas, políticas e sociais. o leitor pode ficar
à vontade: nessa rede não hâ aranha nem mosca; apenas fios entrelaçados no
barroco tecido urbano, econômico e social, facilitando as piruetas de funâm-
bulos viajantes.

Tentou-se apresentar o conjunto da rorma mais afraente possível. A
montanha de informações empíricas coletadas foi concentrada em 97 figuras
e 75 tabelas. O material cartogrâfico foi especíalmente elaborado, resultando
em 28 mapas. No total, 200 apresentaçöes empíricas ocupam mais de 100
pâginas desse volume. o conjunto, incluindo outras 100 páginas de anexos,
notas e referências bibliogrâficas, constitui uma base de informação bastante
extensa, de grande utilidade para os profissionais e acadêmicos e que convi-
da a ulteriores atividades de complementação e atualizaçào. Esse material,
selecionado entre numerosos outros dados e apresentado de forma bastante
homogênea, também deve permitir que o leitor desenvolva sua própria visão
da realidade, com relativa independência das interpretações proposras.

Quem optar por ler o livro no ponto de ônibus poderâ, evidentemente,
entrar nele pela porta que quiser, entre as doze que constituem os capítulos. para
quem preferir razer aviagem de ponta a polta, o trabalho foi estruturado como
um biarticulado. Jâ que embarcou, pode passar pela seção A, onde a roleta (ou
catraca) estabelece a lir*ta divisória entre a viação e sua tutela. A pergunta colo-
cada pelos trê de saber do jogo
no sistema de do regula o cobra_
dor que ajuda scalízar; s em São
Paulo se constituiu historicamente nalriha de forte intervenção da administração
municipal; ou se um ente supramunicipal, que em Recife se consolidoù graças a
uma intervenção metropolitana assistida pelas forças vivas da região nordestina.
Passando p ra a Seção B, jâ se estâ na mecânica que produz o movimento davia-
ção. uma vistoria geral, no capítulo IV, parte de uma profunda pesquisa para
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diagnosticar a dinàmica daviação, auscultando as paftes de um organismo cresci-
do numa lógica empresarial, como analisado logo a seguir no capítulo dedicado
a Belo Horizonte. Entre ambos, tenta-se cernir empiricamente o processo de
modernização que acompanhou a concentração do setor. E, no capítulo MI, con-
trasta-se a viação, privada e pública, com a perene convivência do seu antônimo,
o lotação regulamentado de Porto Alegre. A seção c do livro é como o fundo do
ônibus, de onde se enxerga melhor o contexto gerul- ela olha os condicionantes
e impactos daviaçào sob as perspectivas econômica e urbana. Assim, o capítulo
VIII parte de um posicionamento teórico sobre a lógica de desenvolvimento da
viação. Em seguida, observa-se como a hegemonia quase pura do setor privado
no Rio de Janeiro produz certas desordens aparentes. Depois, no Capítulo X, vê-
se que a busca de melhor qualidade leva as autoridades de Campinas justamente
a desconfiar da intervenção pública, anti-econômica. Os dois trabalhos finais são
dedicados às dimensões urbanísticas do contexto no qual cresce a viação. No
capítulo X[, mais do que um modelo, a experiência de curitiba destaca-se como
uma brilhante tentativa de integrar a constituição de uma rede de transporte
numa ação voluntarista sobre o espaço construindo-se. Por oposição, no seguin-
te, expõe-se Braslia como produto de uma forte intervenção planificadora que,
desde o início da implantação da nova capital nacional, parecia negar e conter
qualquer transporte coletivo em nome do progresso e da necessidade de prote-
ger a cidade modernista dos vícios que perturbam as demais aglomeraçòes.

Chegando-se à garagem, a viagem será concluída com os vários acha-
dos que permitem dar elementos de resposta às perguntas formuladas no
texto e vislumbrar os limites da viaçã,o em que se embarcou lá no começo. Ao
abrir o armoxarifado, o leitor perceberá nos anexos do livro o interesse de
mais um produto especial: uma bibliografia sistemática sobre a viação urbana
brasileira (com algumas referências de outras procedências latino-america-
nas), que foi compartilhada pelos autores e serviu, ao lado de obras e docu-
mentos específicos, para compor os diferentes capítulos. Focalizando a
empresa, este livro se concentra na anãIise da ofefia, deixando a da demanda
quase completamente de lado, não obstante seja nela que se poderiam achar
os viajantes, num trabalho no qual eles foram deixados de lado, salvo quando
interagem diretamente com as viações. Isso não obvia, porém, que, aquém da
viação, a mobilidade se mantenha como princípio e fim da atividade. Agora,
embarque nesta viagem de leitura, que não é ao país das maravllhas, mas,
espera-se, tampouco desgraçada como certas viagens físicas. Yanfagem: a via-
gem pelo país do ônibus é longa, mas não ilimitada.
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Seção A

vraÇÃo E TuTEra.

SOBRE OS TRANISPORTES

Lã uinba o bonde no sobe desce ladeira

E o motorneiro Pól.raúa a orquesffa um wùnuto

Para me conta,r/.../
Nada de nouo exßte neste Þla'neta

Milton Nascimento

Saudades dos aviões daPanair, Tambores de Minas, 1998

Mais um dia rnaß um ônibus que euPeguei no Rio

/.../ É o rap do 175 que eu peguei na Central

E de repente o ônibus corneçou a encber / Entrou rnaß Sente
Houue ant tumulto. / Mas a uiagem þrosseguiu

E a raiua é que subiu na cabeça das passageiros

/../ Esta îriste situa'ção tá parecendo ofim do mundo

Pra quem tã de camo / Pra quem tø de ônibus

E o pior de tudo é que nessa grande uiagem

Nada disso do que aconteceufoi nouidade

Pro que acontece ao cídadão brasileiro no seu coti.diøno

O reuoltante retra.to da uida urbana do Brasil

E eu não me refi.ro so øo 175 ou qaalquer linba da Central

Gabriel o Pensador

Autêntico, 1993



Logo depois do embarque, com a cabeça cheia das vârias intrigas que
observou durante a demorada espera, o passageiro entra no ônibus e é
recebido pelos dois sócios que cuidarão do bom sucesso da viagem: o
motorista, que dirige por conta da viação, e o cobradot que recebe
para o caixa do serviço público. Pagou na entrada, adiantado. Portanto,
se não ficar satisfeito, só lhe resta reclamar na rua. Dando início à via-
gem proposta neste Viaçã.o Ilimitada, a Seção A apresenta os elemen-
tos básicos que entram na alquímica composição do transporte, consa-
grada em São Paulo numa expressão que fala em "direito do cidadão".

Essas palavras decoram a lafaria do veículo que o empresário enco-
mendou à montadora - o fabricante nacional de veículos de transporte
de passageiros, produto do milagroso desenvolvimento dos anos 50 - e
esta o mandou encarroçar na indústria que transforma chassis em ôni-
bus Padron e será operado segundo normas estabelecidas pelo órgão
gestor, que foi nacional, hoje é estadual ou municipal e só em Recife
fem abrangência metropolitana.

Tais elementos definem as regras do jogo que se vive em São paulo
desde que o municípío, depois de assumir o monopólio da Light e
perdêlo com a derrocada de sua empresa de transportes, cedeu Iugar à
operação pñvada. Mais tardiamente e sem os mesmos recursos, Recife
lralaña de bancar um jogo diferente, contando com a parceria do
empresariado que se expandiu no Nordeste. Diante disso, não é difícil
entender como a palavra viaçào deixou de designar as antigas secreta-
rias de governo que conceituaram o rodoviarismo brasileiro e se tornou
o nome distintivo de empresas privadas no país do ônibus - questão
tafada no primeiro dos três capítulos desta seção. Possivelmente, o
passageiro irâ lê-La de pé, pingando na barra do ônibus, admirando a
acrobacia do sujeito que passa por baixo daroleta - que é o sustentá-
culo da aliança historicamente renegociada em cada conjuntura entre o
operador de transporte coletivo e a tutela pública, que lhe concede
permissão para colher e depositar viajantes em cada ponto da cidade.



Capítulo I

Secretaria de Viaçãio,

fabricaçáo e promoção

do sistenta ônibus brasileiro

Aruísro BnnsrLErRo & ErlENNT H¡runv





Secretaria de Viação

Mapa 1

Urbanização e dèmanda potenc¡al de transporte no Brasil em 1991

Proporção
de população urbana

| +so%

"ifi -sou"

Cidades de mais
de 100.000 habitantes

9.393.753

2.423.439

100.001

Fonte:sAMBA; Dados: CREDAUSampa .l995, 
IBGE
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Metamorfose da viacão à brasileira

Até a era au .popeiunacional-desenvolvimentista do Brasil, tanto na
instância federal como em estados e municípios, a SecretariadeYiaçào cuida-
va das vias e dos meios de comunicação terrestre. No Brasil industrializante e
modernista que sucedeu à Segunda Guerra Mundial, a palavra viação passou
às empresas operadoras de transportes coletivos, acompanhando a aparição
de ministério e secretarias agora "de Transportes" e separados dos órgãos
relativos às obras de equipamento territorial.

Junto com o deslizamento de sentido de Viação, impulsionado também
por interesses ligados às vias e transportes e aos atores a elas diretamente
associados - empreiteiros, transportadores e industriais -, produziu-se uma
substancial alteração do modelo de desenvolvimento do país. À indústria
automobilística coube um papel estratégico na inserção da economia brasilei-
Ía no mercado internacional, em articulação com a poIítica de integração
nacional através das vias de comunicação. Diferentemente do ocorrido em
outros países e em oposição à cultura ferroviâria ainda vigente na primeira
parte do século, a receita de desenvolvimento escolhida pelo Brasil consistiu
na opção por um forte setor industrial ligado ao rodoviarismo. Em grande
medida, o sistema ônibus foi montado no Brasil como decorrência dessa
escolha. Mesmo quando essa estratégia e os dispositivos políticos que a refor-
çaram perderam força institucional, as redes de comunicaçã,o e o aparelho de
produção de transporte mantiveram uma notável importância, visível até hoje.

Sem dúvida, além de ter sido o suporte de intensas migrações inter-
regionais pelas estradas federais, o ônibus, ao multiplicar-se nas cidades a um
ritmo tão exponencial quanto o da população urbana, foi congruente com a

constituição das metrópoles brasileiras. E à importância da indústria que se
montou para produzi-lo correspondeu, desde os anos 50, uma hegemonia das
auto-viações nos sistemas de transporte das metrópoles.

Direta ou indiretamente, ministérios, secretarias, administrações e órgãos
gestores tornaram-se instrumentos de promoção do sistema ônibus, quer na
montagem de companhias públicas, na permissão e concessão de operação,
na tutela e fiscalizaçâo, no planejamento infra-estrutural e operacional, quer na
busca de mecanismos financeiros adequados pata lotnar esse modal compatí-
vel com as necessidades econômicas e as demandas sociais. A despeito disso,
pode-se duvidar de que se tenha aplicado uma política decidida e perene,
explicitamente voltada para investir no setor de ônibus urbanos, estruturar seu
serviço, organizar suas bases infra-estruturais, financeiras, industriais e energé-
ticas, dotá-lo dos recursos necessários e incentivar a fransição para outros sis-
temas de transporte de massa. Parece mais plausível a hipótese de que o
Estado agiu de forma casuística, intervindo no setor sem guardar consistência
em relação a maiores objetivos sócio-econômicos, não indo muito além da
função de estabelecer parãmetros básicos para os produtores privados opera-
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rem. Em suma, pfaticou-se uma intervenção volfada a regulamentar sua parti-
cipaçào e racionalizar os comportamentos desses agentes.

Eis aqui uma hipótese, alternativa às corriqueiras,
do papel do Estado brasileiro nos transportes urbanos. Já
debates - em particular sobre as dimensões financeira, tri
que, assim como a histórica, escapam ao objetivo da presente síntese. o esco-
po é esclarecel a evolução das viações sob os vários pontos de vista que se
loram expressando no transcorrer deste século, marcado pelo progressivo do-
mínio do ônibus sobre os modais de transporte possíveisr.

Em que medida a hegemonia do ônibus urbano teria sido fruto de uma
política intencional ou conseqüência de intervenções públicas desconexas e
descontínuas? Este ponto deve ser esclarecido previamente, pois a resposta
que for dadaà questão haverâ de guiar os capítulos seguintes, em que se ana-
lisam as viações e as cidades nas quais elas exercem,aléhoje, um claro pre-
domínio no transporte de passageiros. Aliás, autores e estudiosos do setor
perguntam se, explícita ou implícita, diretamente ou não, seria factível, ou
mesmo desejável, uma política de transporte urbano que, nas condições
imperantes, ficasse principalmente rodoviária. Se comparada com o resto da
América Latina, destaca-se a dimensão nacional dessa política brasileira. Mas,
quando confrontada às legitimas reivindicações de autonomia e soberania dos
poderes locais, evidenciam-se seus defeitos. Entre ambas as visões, será que o
deslizamento semântico da secretaria nacional da viação para a viação de ôni-
bus urbanos significaria uma involução das realidades contempladas?

1. Milagre rodoviarista e miragem da viação

De certa maneira, pode-se considerar que o desenvolvimento econômi-
co do Brasil repousa em boa parte na dotação de uma infra-estrutura de trans-
porte e comunicações, em contraposição ao "custo Brasil", que hoje se visuali-
za como trava à melhor inserção do país na economia mundial, por carência
de redes de comunicações à altura de sua escala quase continental. Dois esco-
lhos aparecem no meio dessas apreciações:

(i) a disputa modal entre ferrovia e rodovia;
(ii) o tratamento diferente do conjunto nacional - com os resDectivos dese-

quilíbrios regionais - no que diz respeito à preocupaçao pålas cidades.

sob certo ponto de vista, o desenvolvimento pôde parecer milagroso
glaças ao rodoviarismo e ao fato de a viaçào apresentar-se como a miragem
que superaria esses abrolhos. Às milagrosas quatro rodas iriam corresponder
as auto-viações, válidas para qualquer âmbito.
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1.1. Das ferrovias ao governo das estradas

A opção ferroviâria er^, até meados do século )OÇ fortemente articulada
à matriz sócio-econômica basicamente rural do Brasil, onde predominava a
economia agro-exportadora. Ligados aos portos, os trens viabilizavam a
exportação de produtos primários em troca de bens industriais e de capitais
importados dos países europeus e norte-americanos. A legislação favorecia a
entrada de capitais estrangeiros paraviabilizat a expansão ferroviâriaz.

A Figura 1 mostra que, no final do século XIX, as construções ferroviâ-
rias haviam atingido marcos significativos são 17.776 quilômetros implantados
entre 1875 e 7896. Justamente nesta época, acontecem a Proclamação da Re-
pública (1889), a abohção da escravatura, a liberação de mão-de-obra assala-
riada, a imigração - todos fatos favorâveis à entrada de investimentos privados
estrangeiros no país e ao deslocamento da população rural para os centros
urbanos. O período seguinte, até a Primeira Gterra Mundial, catacteiza-se
pelo avanço ainda maior de construções ferroviárias no país, atingindo 72.386
quilômetros, ou JJo/o do que seria a rede total mâxima em 1960. Essa expan-
são tinha como pano de fundo os maciços investimentos ingleses em ferrovias
e o auge da economia exportadora, com a passagem do café do Vale do
Paraft>a no estado do Rio de Ianeiro Þata o oeste oaulista.

Figura 'l

I Km rede a % Acréscimo 
- 

Decréscimo linear

Fonte: TURMA; Dados: Ferrovia Nacional; GEIPOI Anuários Estatísticos dos Transportes (DNER) (RFFSA; a partir
de 1992: inclui trens urbanos CBTU)
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Entre 1860 e 7902,77,60/o dos capitais estrangeiros no Brasil eram ingle-
ses, sendo 34o/o do fotal alocados na construção de ferrovias. Entre I9O3 e
7973, os ingleses participaram com 53,60/o do total dos investimentos. Ainda
em 1930, contavam-se 32.478 quilômetros de ferrovias, representando 850/o da
extensão da rede férea em 1960. Progressivamente, os maciços investimentos
para essa expansão deslocaram-se: os Estados Unidos aumentaram sua parti-
cipaçào de 7,50/o entre 1860 e 7902 para 79,9o/o entre 1903 e I9f3 (Castro,
I97Ð. Porém, o declínio da rede brasileira de ferrovias, estatizada, apareceu
como irreversível a partir dos anos 60, quando a matriz produtiva do Brasil
mudou da agro-exportaçào para a industrialização. E hoje, na hora de ser
devolvida para a iniciativa privada (seis malhas regionais leiloadas a consór-
cios de capitais mistos), a rede reduz-se ao nível da dêcada de 20, jâ amputa-
da de 33o/o com relação ao ano de 1960.

A anterior opção pelo modal ferroviário havia resultado na introdução do
bonde nas capitais do Brasil voltado para a exportação. Começando a operâ-Io
em 7892, o Rio de Janeiro chegou a ter uma das mais extensas redes do
mundo. Em seguida, os dez sistemas de bondes construídos aré 7970 coffes-
ponderam aos principais pólos portuários, mais São Paulo e Belo Horizonte. Na
configuração física das cidades e dos transportes da época, os transpoftes urba-
nos partiam da ârea central, onde se Iocalizavam o porto e os terminais ferro-
viários, em direção aos emergentes baiffos suburbanos. A implantação de
Iinhas de bondes, com desenho articulado à infra-estrulura da economia de
exportação, prosseguiu e acompanhou o crescimento das capitais das regiões
em vias de urbanização até 1930, ano em que cerca de quarenta cidades brasi-
leiras dispunham desse modal (vide boxe no final deste capítulo).

Ali acabou a epopéia do bonde, que logo entrou em recessão e chegou
ao quase total desmantelamento das redes no pós-guerra. Bem mais drástica
que o declínio das ferrovias nacionais, embora derivada da mesma mudança
da base econômica do país, a queda do bonde foi mais abertamente contradi-
tória com o processo de url:anização, apesar da melhor aptidáo do sistema de
transporte ferroviário para orienfâlo. Na sucessiva epopéia do ônibus, a expe-
riência das companhias de tra.mLna,ys marcaria o modo brasileiro de organiza-
ção dos transportes urbanos em vários aspectos que perduram alé hoje: con-
cessão municipal, modernização do serviço público, privatizaçào empresarial
do setor e expansão para outras atividades urbanas.

Ainda, para fazer face à urbanização e ao crescimento da demanda por
serviços, as infra-estruturas das capitais brasileiras foram construídas sob a
égide de empresas privadas estrangeiras, de origem inglesa em sua maioria,
mas também com presença de firmas americanas, canadenses e, eventualmen-
te, alemãs, belgas ou francesas. Os poderes públicos - as municipalidades,
depois da instauração da República - delegaram a essas companhias as atribui-
ções da operação, concedendolhes o monopólio do sewiço público. Donos de
concessões por peíodos de 30 a 5O anos que lhes garantiam o direito de cons-
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truir e operar os transportes urbanos, assim como serviços de âgua, eletricida-
de, gás, telefonia e telégrafos, os capitais que aqui haviam entrado na Íilha dos
bondes ampliaram rapidamente suas atividades a outros setores, moldando um
padrão urbanístico centralizado e privatizante (como no exemplo de são paulo,
exposto no capítulo II3). Enquanto isso, as ferrovias regionais e urbanas, ao nào
se estruturar em redes, ignoravam tanto o mercado interno quanto as demandas
por deslocamento que surgiam no bojo do processo de urbanizaçào.

Por seu lado, as operadoras de bondes (em particular a americano-
canadense Light), tendo aposentado os burros ao proceder à eletrificação das
linhas e exercendo o monopólio do transpoÍe, que não constituíam motivos
de preocupação da parte dos governos locais, assumiam até ativjdad,es imobi-
riârias. Desse modo, exerceram papel significativo na definição das formas
urbanas em processo de consolidação e também no planejamento higienista
das cidades, então sob influênciafrancesa (ver exemplo do Rio deJaneiro no
Capítulo IX e consultar Monié, 199Ð.

os mecanismos de atração dos investimentos e da operação dos serviços
públicos eram ditados conforme as relações definidas pela constituição do
país<. As autoridades de tutela, de âmbito municipal, não assumiam responsabi-
lidade direta com o financiamento das infra-estruturas nem com os bondes. As
prefeituras concediam aos prestadores de serviço vantagens para importação de
equipamentos e material rodante, bem como gaÍantias de juros elevados para
os investimentos ferroviârios. Tarlfas e itinerários eram propostos pelos opera-
dores privados, que os submetiam à aprovação do poder público. As empresas
estrangeiras, associando-se a capitais nacionais, assumiam todos os riscos da
venda dos serviços. Termos e duração do monopólio lhes asseguravam , via tari-
fas negociadas, o devido retorno pelos investimentos;. sendo assim, a influên-
cia dessas companhias foi ainda além: ao se engajar no financiamento da cons-
trução, operaçào e manutenção das infra-estruturas, bem como ao ampliar sua
atuação para outros serviços urbanos, elas desempenharam papel de primeiro
plano também na organizaçào e no planejamento dos transportes.

Ou seja, no primeiro m institucional dos transpor_
tes urbanos, que imperou até século, amplas atribuições
da secretaria municipal da via pelas operadoras privadas.
Nesse contexto, as camadas populares tiveram que conquistar o acesso ao
bonde, exigindo a expansão das linhas e opondo-se a aumentos tarifários.
Testemunhas disso foram a Revolta do vintém no Rio de Janeiro, o quebra-
quebra em São Paulo em 7947 e outras explosões de ira popular em Manaus
ou Salvador.

A progressiva e contínua diminuição dos investimentos estrangeiros em
ferrovias (Figura 1) e bondes ocorreu entre os anos 2o e meados do século.
Segundo diversas análises da política de transporte brasileira, a opção ferroviâ-
ria caiu em desgraça com a crise internacional dos anos 30, que trouxe como
conseqüências principais a mudança no tradicional modelo exportador brasi-
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leiro (Brasileiro, 1981) por um lado e, por outro, o desinteresse das compa-
nhias privadas em continuar investindo em bondes, por motivos ligados ora à
crise (Mello , 7984), ora à perda de rentabilidade devida às lutas populares pela
contenção das tarlfas (Bonduki, 7982), ora à própria incapacidade do modal
de seguir a rrtlha da expansão física e demográfica das metrópoles (Barat,
797Ð. No entanto, pouca atenção interpretativa é, dada à busca de outras
oportunidades mais lucrativas de investimento (Mello, 7982), feita por um
capilal sem grandes compromissos com as necessidades sociais - a ponto de
impor o nome de seus títulos negociáveis em bolsa, bond.s, ao modal do trans-
porte que opetava (quando o bonde é chamado de tramuay por ingleses e
franceses e de streetcar nos Estados Unidos)e .

De fato, à medida que os capitais estrangeiros se desengajavam do
modal ferroviârio sem encontrar sucessores nacionais, a administração lederal
se viu obrigada a assumir progressivamente a tutela sobre os serviços (Villella
& Suzigan, 79737). Reagrupando as redes regionais, o governo criou em 1957
a Rede Ferroviâria Federal - RFFSA, que passou a exercer a tutela sobre as fer-
rovias estatizadas (até *a recente devolução ao setor privados, através de
consórcios com participaçào até de capitais oriundos das viações de ônibus) e

sobre os trens de subúrbioss (logo entregues a uma empresa pública específi-
ca, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos - cBTu, hoje em processo de
estadualização das redes locais).

Após a Primeira Guerra Mundial, junto com a perda de influência dos
capitais ingleses nos serviços urbanos, deu-se uma ofensiva dos investimentos
americanos em bancos e na indústria de base, sobretudo a nascente indústria
automobilística. Sua hegemonia foi congruente com uma cultura da tecnolo-
gia rodoviâria, lida como um dos símbolos do progresso (no modelo "fordis-
ta"). Veio ainda acompanhada da passagem da energia elétrica (alimentadora
dos modais ferroviários) pata a petrolífera, que iria suprir os veículos rodoviá-
rios (óleo diesel para caminhões e ônibus).

Pretendendo desenvolver a base produtiva de bens de consumo, o pro-
cesso de industrialização baseado na substituição das importações objetivava
atender ao mercado interno em expansão (Tavares, 798Ð. Para isso, um siste-
ma de transportes flexível e rápido deveria interligar as diversas regiões e
estados. Ora, desde 1973, ,¡ma "mentalidade rodoviária" havia emergido nos
discursos oficiais, datando do encerramento da república oligárquica, ta
segunda parte dos anos 20, a célebre frase do Presidente Washington Luís:
"Governar é abrjr estradas"ro. Desde então, os planos de transportes passaram
a dar ênfase ao setor rodoviário.

A Revolução de 1930 marcou a duradoura pretensão de uma emergen-
te burguesia nacional de exercer poder sobre o planejamento urbano e as

cidades em crescimento. Abrir-se-iam avenidas para promover o automóvel,
enquanto linhas de transportes coletivos seriam delegadas às viações para
que deslocassem as classes trabalhadoras repelidas à periferia da cidade mo-
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dernista. Entre 1930 e 7945, essas tendências se consolidaram, e o governo
federal concretizou a promoção das rodovias como única política de transpor-
tes. sob a tutela da pasta de viação e obras públicas, promulgou-se a Lei
Joppertll, criando-se os instrumentos organizacionais e financeiros que permi-
tiram a expansão rodoviâria dos anos 60 e 7ott.

Daí em diante, o transporte rodoviário tomou grande impulso. Em 794g,
foi concluída a prkneira ligação teffestre com o Nordeste (a Rio-Bahia) e, em
7957, a rodovia Dutra, ligando o Rio de Janeiro a São paulo. Essas e ouras auro-
vias foram um vetor de direcionamento das migrações internas dos estados
empobrecidos pela queda da produção agropecuâria para os novos centros
dinâmicos da economis - e, portanto, de crescimento dos transportadores. o
caminhäo "pau-de-arara"t:, trocando o transporte de mercadorias por passagei-
ros, principalmente oriundos do interior do Nordeste em busca de emprego nas
metrópoles nascentes, era tipicamente adaptado à circulação em vias de terra.
Em outras regiões do país, o mercado interno induziu também intensos fluxos
comerciais, que dificilmente poderiam ser atendidos pelos transportes por vias
marítimas ou férreas. com o processo de pavimentação das principais estradas
interurbanas, a resposta seria dada pelo ônibus interurbano. A integraçào nacio-
nar parccia passar pelas rodovias, que motivaram a emergência de novas profis-
sões, inclusive as ligadas aos veículos necessários para realizar o servlço num
país de dimensões continentais, paftindo do comércio e chegando à própría ati-
vidade de transportador. começava a profissionalizaçào do transporte, um cami-
nho trilhado por uma série de pioneiros que, de forma mais ou menos parecida,
conheceram o trânsito da posição de "carreteiro" para a de "empresário de trans-
porte coletivo", como recentemente reportado nas memórias de camilo cola,
empreendedor daviaçào Itapemirim e destacado protagonista dessa história:

[De ¡etorno da Segunda Guerra Mundial na rtâlia, ao] reintegrar-me no mundo do
trabalbo como transþoñador autônomo de cargas, como carreteiro, três fatores
þesaram nessa decisão Meu antigo gosto pela mecânica e a rica experiência adqui-
rida com ueículos þesados de transporte. Também o føscínio que me despertaua o
trabalbo em contínua rnobilidade. A uida uiuid,a nas estradas. A muttipticidade de
contatos com outras pessoa' outras cidades, outros mundos A possibilidade de tiga-
los, entrecruzá-los. /. ./ Poder compr¿tr um caminbão, recebêJo em menos de três
meses, exibiJo, nouinbo em folba, e, acima d.e tudo, pagã-lo à uista! Isso jti conferia
uÍn certo destaque. Naquela época (meio século atrás) e na minba região, o dinbei-
ro era escasso /.../ o negócio com caminbõesfoi o maß rentauel. porém, o que
realmente me emþolgaua era a uida de calTeteiro. o fato de uiajar þara toda par-te.
A uida na estrada! Nas estradas daquele tenxpo, porém, nem tudo eram flores./.../
Btauamos ja em setenlbro de 1948 quando me surgiu a cbance de ingressar no
transporte coletiuo de passageiros, a atiuidade que acabaria þor me identificar
como empresário. Acabei concluindo que queria. mestno era. continuar aÍuando nos
transportes. E que desQaua, em esþecial, dedicar-me ao trctnsþorte rodouùirio de
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passageiros. /. /Ja sabia que a ltália, a despeito de dßpor de excelente malbaferro-
uiaria, bauia desenuoluido antes dct guerra sua infra-esh-L¿tura básica de rodouias
(pauimentadas, de primeira classe para a época), bem como os seraiços de transpor-
te coletiuo por ônibus. Voltei a sentir na propria þele, como passageiro, as insu"ficiên-
cias e ineficiências de nossas ferrouias. Elas não mais atendiam às necessidr¿cles de
uma economia que começaua a integrar o seu mercado interno Não cobriam o
país. Não se encontrauam interligadas. Eram obsoletas, mal geridas. Estauam, ade-
mais, emfranca e acelerada d,ecaclência. /.../ Diante desse estaclo de coisas, logo me
persuadi de que os transpones roclouiários reriam grande impulso no país, em esþe-
cial o coletiuo de passageiros. De uma þarte, bauia obstaculos quctse insuþeraueis a
uma modernizaçao das fen"ouias: técnicos, financeiros, gerenciais, institucionais,
políticos De outra, as demandas por transþortes, de cargas e sobretudo de passagei-
ros, de cuñcL media e longa clistâncias, tenderiam naturalmente a crescer em l.nmo
uertiginoso nutna sc¡cied.ade que se urbanizaua, se industrializaua, se exp2tndiø
para dentro e se integrótua inter-regionalmente. Não seria o clescalabro cle nossas

ferrouias que it'ia contê-las Elas iriam ser atendidas de outro modo, principalmcnte
pelo caminbão e pelo ônibus. /.../ ofuturo dos trdnsportes estaua, portanto, no
rodouiarismo. Futuro muíto þromissor. Eu, que gostaua tanto dos negocios com
transporres (e tinha, a,gora, a oþoiiunidade de enueredar pelo que mais queria, o
transþorte coletiuo de passageiros), desejaua ardenten?ente pal.riciþar desse desen-
uoluimento. (Cola, 1998: 93 sq.)

De fato, nas décadas seguintes, as ações do governo federal promove-
ram o "rodoviarismo", alravés da intensa construção e pavimentação de estra-
das nacionais, em articulação com interesses de personagens e forças políticas
e das grandes empresas de construção civil, crescendo de forma râpida e
intensa. constituiu-se aí abase do surgimento do setor das empreiteiras, hoje
entre as principais do mundo. Junto com as profissòes ligadas ao rranspofie e
à indústria automobilística, essas novas atividades, rapidamente concentradas
e articuladas entre si, transformaram-se em dinâmicos vetores de mudança da
matiz econômica nacional e aguilhoaram as políticas públicas que, explícita
ou implicitamente, construíram a rrova mafriz dos transportes.

Ao confrontar o declínio das ferrovias ao âpice paralelo das estradas, as
Figuras 1 e 2 se completam - apes r de impossível fazë-las coincidir cronolo-
gicamente, devido a carências ou inacessibilidade dos dados (esoalhados
entre DNER, DER e prefeituras). Os anos 60 marcam a substituiçào da infra-
estrlrtura próptia ao primeiro modal pelas rodovias, inicialmente nas regiões
sudeste e sul, atingindo o Nordeste apartir da década de g0. verifica-se uma
extensão de ferovias de 38.\73 quilômetros em 1960, próxima dos 40.746 de
estradas pavimentadas no Brasil em 1968, quando estas represenravam ape-
nas 3,90/o dos quilômetros de vias e caminhos começando a ser asfaltados. Já
no ano de L995, com 748.790 quilômetros de vias pavimentadas (extensão tri-
plicada em 25 anos), chegava-se a 9o/o de uma malha nacional de I,65 milhão
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de quilômetros: cinco vezes mais do que os 29.474 quilômetros de ferrovias
ainda em atividade em 7996.

Produto desse crescimento desequilibrado, em 7995, 550/o das vias pavi-
mentadas estariam concentradas nas regiöes sudeste e sul do Brasil (Figura 2).

Logo, o resultado do "governar abrindo estradas" reflete a riqueza desigual das

regiões do país, cujos contrastes sócio-econômicos se viram acentuados pela
transição do modal ferroviário, também presente no Nordeste, para o rodoviário,
desenvolvendo-se sem folga no Sul (25.350 quilômetros de vias pavimentadas
no estado de São Paulo em \995, contra 4.500 quilômetros em Pernambuco).

Figura 2
Cresc¡mento desequilibrado da rede viária brasileira* entre 1968 e'1995

11,45%

6,120/o

27,83%

I Centro I Norte I Nordefe I Sul I Sudeste

* Consideram-se só as vias pavimentadas, quer de caráter federal, estadual ou municipal
Fonte: TURMA; Dados: GEIPOI Anuários Estatíst¡cos de Transporte (DNER) e expansão

Análises diversas coincidem no fato de que à expansão viâna nacional,
bem ou mal sucedida segundo os autores, reduz-se o que se poderia chamar de
política de transportes no Brasil desde o irúcio do século )o(. Aparece nitida-
mente maior interesse pelas cargas do que pelos passageiros, pela base produ-
tiva do que pelo interior, pelo regional do que pelo urbano. Discute-se a mu-
dança modal do ferroviário pelo rodoviário: se alguns chegam à curiosa idéia
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de que as políticas teriam favorecido o primeiro mais do que o segundo
(Darb&a & Prud'homme, 1983u), outros exibem os dados financeiros que afir-
m m a preferência governamental pelo "rodoviarismo" (entre eles, Fagnani,
198515). Mas concorda-se em que, no Brasil, a poLílica de transporte urbano mal
chegou a ser mais de que um subproduto da política de transporte, sem objeti-
vos nem meios próprios - com rara exceção na segunda metade da década de
70, como se verá adiante. Assim, de forma implícita, tudo foi deixado em aber-
to pan que o setor rodoviário, sob impulso da iniciativa prlada, viesse a prc-
dominar nos serviços de transporte urbano nas cidades. Resta explicar, neste
contexto, a apariçào da viação, assim como sua concentração e modemizaçào.

1.2. Administração das cidades e delegação dos transportes

Enquanto a tecnologia ferroviâria perdia cobertura e eficâcia, o bonde
ia desaparecendo diante da emergência da tecnologia rodoviâtia. Se os
motorneiros ainda se ufanavam de dirigir os transportes coletivos urbanos em
1944, lornaram-se minoritários nos anos 50. Em uma década, os capitais pri-
vados retiraram-se das operadoras fenoviârias pelas razões seguintes:

(i) dificuldades de importação de equipamentos acarrefadas pelas duas guerras
mundiais;

(ii) crescentes déficits financeiros provenientes do bloqueio dos aumentos de
farfa;

(iii) movimentos dos sindicatos ferroviários por aumentos salariais e contra a
presença dos capitais estrangeiros;

(iv) preferência dos investidores estrangeiros por outras atividades de suporte
à industrializaçào, entre as quais o transporte rodoviário e a rede viâria
urbana;

(v) baixa tendencial das taxas de rentabilidade da eletricidade e sua substi-
tuição pelo petróleo, que se organizou de forma oligopolística no perío-
do e passou a ser a principal fonte de energia para o setor de transporte.

Por outro lado, na já predominante cultura automotiva, o bonde -
geralmente cheio, irregular e caótico - distanciava-se da imagem de moderni-
dade a que esteve associado no início do século e passou a ser visto como
sinônimo de "atraso", "obstáculo ao progresso" e "responsável pelos engarra-
famentos" que começavam a aparecer nas âreas centrais das cidades. Na ver-
dade, com sua retirada de circulação, buscava-se a liberação de espaço viârio
pata o trâfego de automóveis. As autoridades municipais se comprometiam
com uma política de transporte voltada para o veículo particular e para a con-
centração dos investimentos em grandes avenidas.

Em um contexto de râpida urbanização, famíIias de baka renda se des-
locavam dos cortiços centrais para os bairros periféricos, que constituíram um
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mercado urbano fortemente desintegrado (ao conÍrârio da homogeneidade das
ãreas cenlrais à época dos bondes). Essas novas regiòes passaram a ser atendi-
das pelos operadores de veículos de pequeno porte, cujas características de
flexibilidade , rapidez e atendimento porta-a-pofia adaptavam-se melhor a uma
urbanização difusa e aleatória (Santos et aI., 1995). À "espontaneidade,, do pro-
cesso de formação dos assentamentos urbanos populares correspondeu o lais-
sez faire nos transportes periféricos, dado que os governos municipais esta-
vam mais interessados no urbanismo viário das áreas centrais - como o plano
de Avenidas. Essas regiões de intenso crescimento populacional foram "per-
missionadas" aos lotações e às nascentes viações de propriedade ramriar.

Na política nacional-desenvolvimentista que se abriu com o peíodo presi-
dencial de Getúlio Yargas (1957-1954), pôs-se em prârica uma esrrarégia de atrair
novos capitais estrangeiros - americanos e alemães - aÍravés da abertura dos
mercados brasileiros, sob condição de transferência tecnológica e instalação de
uma base produtiva nacional com concessões feitas a General Motors, Chevrolet.
Ford, Volkswagen e o "fusca brasileiro", Mercedes Benz). Na particularidade da
produção do serviço de transporte de passageiros, impôs-se e consolidou-se o
padrão de veículos adaptados ao transporte coletivo, numa estratégia em parte
direcionada ao mercado popular e estendida além das fronteiras nacionais. A
passagem da gasolina ao diesel, exigida pelo novo tipo de motores produzidos
para os ônibus, montados sobre chassis de caminhões, foi acompanhada por
maior profissionalizaçào e concentração da atividade. Mudanças apareceÍam
também na cuhura dos transportadores, que estabeleceram relações privilegiadas
com essas indústrias. Nas especificidades do processo de trbanização, baseado
na construção de amplas avenidas, impor-se-ia um transporte de massa sobre
pneus, jâ não sobre os trilhos do bonde e ainda não sobre os do metrô.

Mas a existência de uma oferta de transportes atomizada, baseada em
veículos de pequeno porte e sem controle, apresentava fortes limites para os
administradores da cidade, principalmente nas âreas cenlrais. Daí por que a
presença regulamentadora do poder público nas cidades permitiria pôr em
prâtica instrumentos incitativos à concentração da oferta. com a arma da
"permissão de operar", os entes municipais esforçaram-se por reorganizar a
oferta, acelerando a redução do número de operadores, impulsionando
mudanças de tamanho e adaptaçào dos veículos, através da eliminação da
forma "IoÍação", e induzindo a transformação das antigas ,,viações,, em
modernas empresas de ônibus. Novos regulamentos foram adotados pelos
prefeitos das capitais em um contexto caracterizado pelas primeiras eleições
diretas, que ocorreruni"- 7955. Jâ naquela época, o, tr"nrportes constituíam
importante elemento nas plataformas eleitorais e a população recebia bem as
ações dos prefeitos no sentido de reorganizar a oferta afomizada de transpor-
tes rodoviários urbanos. Nascia o ônibus brasileiro.

Todavia, a dimensão dos transportes coletivos urbanos continuou
ausente das preocupações do governo federal. A construção da rede viâria
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interurbana não conduziu, além da entrada do automóvel na cidade, à formu-
lação de uma política nacional de transporte coletivo urbano. Nas décadas de
50 e 60, regulamentar o serviço público, os lotações e as viações constituía
uma preocupaçã,o exclusiva das municipalidades.

1.3. lndustrialização e apogeu do rodoviarismo

A virada da base econômica do Brasil começou jâ nos anos 40, quando
emergia o setor industrial que iria ocupar o primeiro lugar na mafriz produtiva.
Foi justamente nesses anos que começou a mudar a lógica dos transportes
urbanos, com o fortalecimento dos pequenos operadores privados. Na época,
frente ao alto índice de crescimento industrial, pensou-se já no desenvolvimen-
to automobilístico como altemativa. Para empreender a construção da rede viâ-
ria indispensável, criou-se em 7940 uma taxa sobre o consumo de combustíveis
e em 7945 outra sobre o uso das rodovias - respectivamente, IULCLG e TRU16.

Em torno desses tributos, iria desenvolver-se a poIítica nacional de transporte
nas décadas seguintes (variando o montante, a instância de arrecadação e o uso
desses recursos financeiros). Mas foi a partir da segunda metade dos anos 50
que se desenvolveu fortemente a polîtica de industrialização do país, tendo a
indústría automobilística como carro-chefe. A partir de então, vigorou um
esquema de industrializaçáo pesada que faria emergir uma política de transpor-
tes - sempre urbana, salvo raras exceções -, na mais completa solidariedade e

adequação às peculiaridades do processo brasileiro de industrialização, defini-
do por Agune & Braga como "padrão automobilístico-rodoviário" pois:

Os transportes, enquanto política gouernamental, estao þensados como infra-esn'u-

tura pa,ra. o crescilnento industrial e, no desdobramento, o próprio tipo de mod.ali-

clade eleita é associado ao þaþel líder que a indústria a,utomobilística ueío a, exercer

no crescimento industria.l brasileiro. /. ./ O quadro euolutiuo d.o setor d.e lra.nsportes

é parte, por cerfo, d,o þad,rã.o de crescimento que uingou neste País desde fins dos

anos 5O e começos da década d.os 70. E também constituído o feitio d.a polítíca de

transportes, þor determinações que aduêm das formas de organizaçao þolítica e d.os

pactos estrutur¿¿ntes daquele þadrao de crescimento. /.../ Por padrã.o aulomobilísti-

co-rodouiãrio denominamos a d.ominância automobilística nrt. þroduçãn de equi-

pamentos - automoueis, caminbões e ônibus - acoplada à modalid.ade rodouiaria
para. ca.rgas e passageiros a níuel nacional e que se impõe colno solução d'eriuad'a

pa.ra o transporte urbano e suburbano. (Agune &Braga, 7979: I4).

O Plano de Metas do presidente Juscelino Kubitschek (7955-1958), com
a idéia de fazer o país crescer "cinqüenta anos em cinco", representava bem o
momento modernista da época. Entre as metas contidas no plano17, aquelas
ligadas à montagem da infra-estrutura bâsica de transportes e energia teriam
prioridade absoluta, sendo indispensáveis à criação do parque industrial bra-
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sileiro (Lessa, 19s1). obra maior desse governo nacionalista modernizante e
"meta síntese" de Kubitschek, a construção em cinco anos da nova capilal,
Brasília (Holston, 7))J)ts, simboliza bem a nova orientação. Cidade oferåcida
ao automóvel, o projeto utópico era totalmente coerente com o ,,urbanismo
rodoviário" dos planejadores modernistas (vide capítulo xII), destinado a se
propag¿f nas demais cidades do país e, portanto, coerente com o boom veri-
ficado na indústria automobilística. Base financeira dessa política, que tam-
bém iria engendrar uma duradoura deriva inflacionista, màrcando i política
monetária nas décadas seguintes, as fontes e destinos dos fundos tributários
de extração de recursos rodoviários permitiram completar o plano rodoviário
como grande sustentáculo para o setor automobilístico.

Entre 1946 e 1973, o IULCÜGfoi a principalfonte tributária ¿lo setor de îanspor.tes e
o instnilnento fundamental Para a consolidação do padrão "automobilístico-rodo-
uiãrio", uma uez que a ma.ior þarte de sua arrecadaçao esta legalmente uinculada
lsublinhado no originalJ ao FRN para o financiamento do setor rodouiário /. / o
setor rodouiãrio foi o maior beneficiado /.. / Em todos os a,nos do período 1956_73,
os recursos legalmente uinculados ao setor rodouiãrío foram sempre suþeriores a
dois terços da arrecadação total do IULCLG cbegand.o, ent alguns subperíodos, a
pezfamares próximos a. 9oo/o e, em outros, até mesmo a looo/o. (Fagnani, I9B5: 3819).

Nesse contexto, o transporte de passageiros mostrava jâ a hegemonia
absoluta do transporte rodoviário (embora, na Figura 3, apar:eça medido em
número de passageiros ao ano e não em distâncias percorridas)zo.
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seu grupo a Nossa Senhora da Penha, no sul, de se anicular com a Águia Bran-
ca no mercado nordestino e de formar umpool com sua principal concorrente,
a Cometa, na ligaçào entre Rio e São Paulozr. Assim, seis empresas de mais de

500 veículos e umas quinze ultrapassando os 200 possuem hoje mais da metade
do parque rodoviário interurbano nacional.

Figura 3

C¡escimento dos deslocamentos rodoviários de passageiros no Brasil, 1950-1995
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A Figura 5 evidencia o processo de concentração no setor do transpor-
te de passageiros de longa distância, composto de 200 viações, e em que figu-
ram também as pequenas empresas que atuam nos mercados interioranos,
eventualmente ainda ligadas a atividades de transporte de carga ou de carâter
comercial (em comparação com o processo de concentraçáo das viações
urbanas, tema do Capítulo IV - vide em particulat Figura 1 -, os extremos,
com possantes megaempfesas e pequenas viações tradicionais, se opõem ao

setor interurbano).
Além dos investimentos concentrados na infra-estrutura viâna nacional, a

opção rodoviária da política de transporte trouxe sérias conseqüências para as

cidades, submetidas à lógica de construção da rede viâna urbana a fkn de per-

mhff a circulação de automóveis e, secundaiamenfe, de ônibus. Coincide com
uma crescente "marginalização" da população, evidenciada por numerosos estu-

dos sociológicos, econômicos e antropológicos nalileratrxa específicazz, chegan-

do à proposfa teónc de Lúcio Kowarick, que fala em "espoliação urbana".
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Figura 4
Rodoviarismo na repartição modal dos transportes de passageiros no Brasil, 1950-r995
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Fonte: TURMA; Dados: GElpOT, Anuários Estatísticos dos Transportes (DNER)

Figura 5

Polarização das viações inter-regionais de transporte coretivo no Brasir em 1993
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Embora não se possa reduzir a explicação às simples variáveis do setor
de transporte, todos esses aspectos estão ligados, conforme acertada síntese
proposta por quem analisa as políticas de transporte coletivo na América
Latina ao abordar a experiência brasileira:

Nos anos 1950, o crescimento do setor industrialfaz-se maß lento e as expectcttiuzts
de aumento d'as rendas domiciliares comprouam-se apena.s em parte; com efeito, a
desigualdade obseruada na distribuiçao da renda permite supor que os benefícios
da industrialização alcançarão apenas uma parcela da poputação. os projetos de
transporte mantfu estreita relação com este fenômeno. A industrializaçã.o pesada
que começa nofinal dos anos 40, da qualfazparte a indtistria do þanspofie, é res-
ponsáuel pela reduçã.o d.o ritmo de crescimento do emprego urbano e pela queda da
redßtribuição da rend,a esperada pela. teoria d.ominante na epoca. Apesa.r de eui-
denciado nos anos 5O que as uctntagens da industrialização não se generalizariam
para o conjunto da população, reþrçou-se essa política- /. / O que foi definido
como 'política de transpofte' na época é um claro caso de submissão dos transþortes
aos condicionantes impostos pela economia nacional (Figueroa, I99I: I37 sq.).

1.4. Milagre da viação

A Secretaria de Viação, incapaz de manter e desenvolver os eixos de
comunicação desenhados pelas ferrovias - ou oferecídos pelos recursos hídri-
cos e marítimos -, mal conseguiu assegurar um desenvolvimento homogêneo
da malha rodoviâría do país, vendo-se na Figura 2 que os estados da região
sudeste construíram redes viárias pavimentadas muito mais densas que as do
norte do país. E a afitação da nova secretaria de Transportes, bem como os pro-
cessos sócio-econômicos de polarízação, acentuaram esse desequilíbrio ao dei-
xar que se concentrassem as frotas de veículos rodoviários nos estados mais
ricos. Tais são os méritos e defeitos do milagroso desenvolvimento da yiação
de Transporte coletivo que acompanhou o rodoviarismo dominante das quatro
últimas décadas, em particular durante o "milagre brasileiro" dos anos 60-70.

As decorrências dessa opção seriam consolidadas nas décadas ulteriores.
conforme a Figura 6, verifica-se que 60% dos 20.000 ônibus existentes em 1993
pertenciam a empresas localizadas na região sudeste, com as do sul responden-
do por outros \80/0. Todavia, 40o/o eram baseados nos estados de São paulo e
Minas Gerais, nos quais intensa atividade econômica inter-relaciona densas redes
urbanas. Nos estados mais poderosos, o sucesso econômico está claramente liga-
do ao milagre das viaçòes e ao transporte rodoviário de mercadorias. Enquanto
isso, apenas 11% dos ônibus interurbanos pertencem a empresas localizadas nos
estados das regiões norte e nordeste do país, fracamente irrigados por ofertas
regulares de transporte coletivo no interior e dependendo das grandes viações
nacionais para se relacionar com os pólos econômicos mais dinâmicos.
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Figura 6
Concentração geográfica das viações inter-regionais de ônibus no Brasil em 1993
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11%
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Fonte: TURMA; Dados: GEIPOT, Anuário Estatístico dos Transportes 1997 (DNER)

Em termos de transporte urbano, semelhante apogeu do ônibus seria con-
sagrado pela generalizada expansão da forma viação, repetida em muito maior
escala nas metrópoles e capitais. lJma frota sete vezes maior expandir-se-ia em
grande número de cidades, em decorrêncra da natrJrez^ distinta da atividade de
transporte de passageiros, aliâs raramente artictiada entre os operadores inter-
regionais e locais. Porém, verificar-se-á o mesmo grau de concentração na re$ào
sudeste (observado nos mapas e Figuras do item 6.3. do Capínrlo fV), corrobo-
rando assim uma relação direta entre progresso econômico e dos transportes.

Se reflexo ou causa, discute-se amplamente sobre a relação entre
ambos os tipos de desequilíbrios, que, certamente interligados, expressam os
maiores desafios do Brasil. No entanto, a presença de uma possante frota
rodoviâria de veículos de transporte coletivo ê fator de progresso econômico
e social das regiões mais dinâmicas do país. Não resta dúvida de que o signi-
ficativo desenvolvimento registrado por essas regiões nas últimas décadas
tenha sido congruente com a melhoria das condições de comunicação, inter-
na e externa. As viações participaram desse milagre, cujos frutos são parcial-
mente distribuídos no restante do país.

Reciprocamente, as empresas de ônibus se foram constituindo com
ímpeto nas regiões de maior peso no PIB, aproveitando-se dos desequilíbrios e
das carências subjacentes, tão logo se tomou claro que fora tomada a decisão
de abandonar a opçào fenoviâria e de assentar parte do desenvolvimento in-
dustrial sobre a matrizrodoviána e automobilística. Assim, o milagre davíação
brasileira, com frotas gigantescas, empresas grandes e moderno gerenciamen-
to, originou-se nos mercados concentrados nessas regiões e participou de seu
crescimento. A Figura 7 ilustra a desequilibrada repartição da frota de veículos
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rodoviários de transporte coletivo de todos os tipos, segundo os estados onde
foram emplacados - portanto, independentemente de seu local de usoz¡.

Figura 7

Desigual repartição dos veículos de transporte colet¡vo registrados nos estados em 1996

Princioais estados: 780lo *

MG 14%

* Arredondado
Fonte: TURMA; Dados: GEIPOT, Anuário Estatístico dos Transportes 1997 (DNER)

Mantém-se também aqui a repartição jâ vista: 60o/o da frora apresenra
placas dos quatro estados do sudeste - com preponderância de são paulo, ao
qual corresponde mais de um terço do total nacional, e significativa importân-
cia de Minas Gerais, de onde são oriundos numerosos transportadores do país.
No sul, destacam-se Rio Grande do sul e Paranâ, onde o transporte coletivo
adquire significativa relevância; depois, o Distrito Federal, com 3o/o da frota,
emerge também como importante feglão de transporte coletivo (junto com
Goiás, 2Vù. Entre 19 outros estados, que juntos representam apenas 22o/o da
frota, destacam-se Bahia e Pernambuco , cada qual com 3o/o da frota nacional.

Porém, o processo foi nacional , e a vraçào não ê apanâgio exclusivo dos
setores mais desenvolvidos do país e nem da simples atuação do setor privado.
Desde os anos 1950, na passagem da tecnologia ferroviâria operada em regime
de monopólio por empresas privadas estrangeiras pan a orerta calcada na tec-
nologia rodoviâria, com veículos de pequeno porte operados por proprietários
individuais, expressam-se dois movimentos interligados que dizem respeito à
afinção concorrente e combinada dos poderes públicos e do setor privado.

De um lado, um progressivo e contínuo crescimento do setor privado
operando veículos rodoviários (mesmo quando os bondes eram hegemôni-
cos), indo dos lotações aos ônibus que tinham começado a circular no início
do século. Estes transportadores desenvolveram uma cultura particular. sem
ter adotado prâticas organizacionais copiadas de cooperativas ou sindicatos,

Demais:22o/o*

MT 1%
GO 2o/o
MS 1%
BA 4%
5E 1%
AL 1%
PE 3%
PB 1%
RN 1%
MA 1o/o

CE 2o/o
Pl 1o/o

RR 0,.1%
AP 0,20/o
TO 0,20/o
AC 0,1%
PA 1%
AM 1%
RO 1%

N lOVo
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tais como as que se estabeleceram em outros países da América Latina, eles
se estruturaram em torno da unidade ramiliar, que até hoje constitui a base
sobre a qual se desenvolve e consolida a tipica viação brasileira.

As características especificas da auto-viação têm suas raízes fincadas no
próprio modo de desenvolvimento econômico do país. A instalação de uma
indústria automobilística, especificidade brasileira do assim chamado (pela
Comissão Econômica para América Latina das Nações lJnidas - CEPAL)
"modelo de industrializaçã,o por substituição de importações" , iâ nào era mais
compatível com uma oferta atomizada e com a presença de veículos de varia-
dos tamanhos e marcas. Propiciou-se, assim, o milagre da viaçào. E a secreta-
ria, que cuídava dessas empresas, se foi especializando nos transportes.

1.5. Hegemonia automobilística e dos fabricantes de ônibus

Substituindo a importação (principalmente dos Estados Unidos), a pto-
dução autóctone de veículos pelas indústrias que se instalaram no Brasil pare-
ceu necessária no início dos anos 50. Segundo Martins (1976), vârios fatores
contribuíram para isso:

(i) o ponto de estrangulamento representado pelo desequilíbrio entre a ex-
pansão da produção industrial e as deficiências das infra-estruturas de
tfansportes;

(ii) o peso das importações de veículos em relação às divisas disponíveis;
(iii) as expectativas da classe média urbana em ascensão,paÍa a qual a posse

de um automóvel seria sinônimo de sta.lus social.

Na época, coexistiam uma empresa pública (Fâbrica Nacional de Moto-
res - FNM) e três grandes empresas americanas (Ford, General Motors e Inter-
national Hawest), que desde os anos 20 haviam instalado usinas locais de
montagem de veículos com peças importadas. Em 1952, sob impulso de Lúcio
Meira, subchefe da casa militar do presidente Getúlio yargas, criou-se uma
subcomissão para incentivat a fabricação de jipes, tratores, caminhões e auto-
móveis. Junto com a autonomia, jâ se fazia presente o objetivo adicional de
segurança nacionaÌ, que viria a ser o maior argumento dos militares no poder.

Em seguida, pôs-se em prâtica um programa de implantação progressi-
va da indústria automobilística, incluindo medidas como a interdição de im-
portar veículos prontos (195Ð e a criaçã.o da comissão Executiva da Indústria
de Material Automotivo (por decreto assinado pelo presidente Getúlio yargas
em7954). o processo tomou impulso com a chegada deJuscelino Kubitschek
à presidência da República, que insralou de imediaro um grupo de trabalho
para estudar a montagem da indústria automobilística. Como resultado, criou-
se em 1956 o Grupo Executivo da Indústria Automobilística - GEIA. com três
tarefas básicas (Manins, 7976),
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(i) a elaboração de planos nacionais para produção de diferentes ripos de
veículos;

(ii) a formação de mão-de-obra especializada;
(iii) a aprovação de projetos e a coordenação de sua execução.

Dois objetivos principais foram fixados: o aumento da produção, que
deveria chegar a 347]00 veículos em 1960, e a obtenção de índices bastante
elevados de nacionalização, entendida como o percentual (em relação ao
peso do veículo) de peças fabricadas no país, mesmo por empresas estrangei-
ras. Confo¡me mostra Lessa (1981), ambos fonm plenamente atingidos. Entre
1957 e 7)62, os índices de nacionalrzaçào previstos e realizados foram, res-
pectivamente: para automóveis,95o/o e 89,3o/o; para caminhões, 90% e 930/o
(sendo que os ônibus atingiram 86,4Vù; para jipes, 95o/o e 90,90/o; para ultIitâ-
rios, 90o/o e 94,3o/o.

A Figura 8 mostra essa estrutura jâ no ano de 1970 (Iamentavelmente,
o levantamento de censos industriais não se repetiu depois), quando 9|ât¡ti-
cas absorvem 28o/o da mão-de-obra, e as categorias de empresas de mais de
1.000 funcionários representam um terço do setor. Outra porção de empre-
sas, tendo entre 500 e 1.000 trabalhadores e representando l8o/o do emprego,
devem agfltpa:. os maiores produtores de autopeças. Quanto ao restante,
com até 500 funcionários, são médios e pequenos estabelecimentos de fabri-
caçã.o de componentes, que ainda absorviam 46o/o do emprego do setor em
7970. Fora das firmas estrangeiras de veículos e pneumáticos, o setor está
fortemente marcado por lógicas familiares e processos pouco modernizados
de produção.

Figura 8
Estrutura industrial e distribuição de empregos e estabelecimentos de material de transporte

<10 funcionários
3% empregos/337o estabelecimentos

'10 a 49
12%t43%

200 a 499
1 1 o/ol3o/o

Fonte: TURMA; Dados: Censo lndustrial, 1970
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Um traço marcanfe da política industrial da época foi a criação de um
ambiente favorâveI à entrada do capital estrangeiro no país, embora sob con-
dições de integração nacional, de impulso à produção nacional de insumos e
de compromissos de expansão fora das fronteiras brasileiras. Para isso, em
muito contribuiu a legislação adotada2a, que concedia isenções à enÍrada de
equipamentos pesados no país. Mais uma vez na história, deixava-se a política
de transporte concentrada nas mãos do capital estrangeiro que se quis associar
às metas do desenvolvimento escolhido: às quatro primeiras montadoras, ins-
taladas em São Paulo, juntou-se depois a Piat, com planta em Minas Gerais.

A Figura 9 bem demonstra a râpida expansão do setor automobilístico
brasileiro nas três últimas décadas. Nas duas curvas superiores, a produção de
automóveis e utilitários leves cresce lentamente até 1968, para logo em segui-
da conhecer forte crescimento, sustentado até o linal dos governos militares.
A queda registrada em 1981 e as oscilações de ambas as curyas durante o
período seguinte, chamado de "década perdida", ocorrem sob efeito da crise
econômica e da restrição do consumo dos setores médios. Mas, nos anos 90,
verifica-se a relomada da produção de automóveis a um ritmo semelhante ao
dos 70. Chega-se, assim, a ùma produção recorde de mais de 7,6 milhão de
veículos em 7996, entre os quais 1,3 milhão são carros particulares produzi-
dos pelas filiais brasileiras dos quatro grandes construtores instalados sob o
ampato da política resenhada. A maioria deles dotados de motor a gasolina,
visto iá não se produzírem mais do qlue 7.732 utilizando o álcool, com o qual
se tentou suprir a demanda energética do Brasil quando da crise do petróleo.
Entre os 776.073 veículos movidos a diesel, a maior paÍfe atua em carâler
comercial, sendo notório que, hoje, quase todos os ônibus e caminhões usam
essa tecnologia em todo o Brasil.

ATabela 1 evidencia a maneira como esse mercado ainda era repartido
entre nove fabricantes em 7996 e mostra evoluções interessantes. Em primeiro
Iugar, a inicial hegemonia dos Estados Unidos tem sido quebrada pela entrada
de modelos europeus, em particular alemães, aos quais um italiano se asso-
ciou para atender às demandas de massa. Em segundo lugar, salienta-se que,
exceto pela Volkswagefl, as demais empresas se especializam em alguns ramos
da produção, quer automóveis, ônibus ou caminhões. Em terceiro lugar, com
exceção da produção de veículos de passeio repartida em três partes iguais
entre fabricantes que trouxeram capitais alemãs, italianos e americanos, as
demais categorias de veículos são dominadas por um ou dois fabricantes.

A especialização no mercado brasileiro, a partir da produção de um
número reduzido de modelos, geralmente de modesto grau de sofisticação,
trouxe também uma baixa competitividade e uma concentração geogrâfica das
fâbrtcas perto de grandes bacias de mão-de-obra especializada (sobretudo são
Paulo). Relações verticais estabeleceram-se com uma grande gama de produto-
res de insumos e autopeças , reforma de motores ou carrocerias: I.328 estabe-
lecimentos em 1973, empregando 220 mll trabalhadores (segundo o sindicato
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Figura 9
Cres(imento cíclico da produþo de veículos no Brasí|, 1957-1995

o
o

:Ë 8oo
.Ë

o

-9 <nn5 ---
a
o

1.400

1.200

1.000

- Autos - Ut¡litários leves - Caminhões - Önibus

Fonte: TURMA; Dados: ANFAVEA

Tabela 1

Volkswagen
F¡at
General Motors
Ford
Mercedes-Benz
5AAB - Scania
volvo
Toyota
AErale
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556.828
473.7lJ6
400.387
147.736

2A.A23
6.901
5.O96

3.203
455

Produção automobilística brasileira por fabricante e tipo de veículo em 1996

Caminhões
Leves e Médios

Comerciais
Leves

14,51%

1,23%

o,01%

4Q,350/o

2,220/o

23,7A%

3't,'t5%

2,50%
3.500/o

Fonte: TURMA; Dados: ANFAVEA (não inclui CKD)
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de fabricantes Sindipeças ou 130 mil segundo a pesquisa Industrial - cifras
citadas em Darbéra e Prud'homme, op. cit.: 68). Essas caraterísticas não foram
favorâveis ao aumento da produtividade da indústria nem à livre concorrência
em mercados de consumo relativamente cativos. De fato, o setor conhece altos
índices de concentração na grande indústria de produção e encarroçamenro
de veículos, enquanto existe uma multipliciclade de pequenos estabelecimen-
tos dedicados à fabricação de insumos e atividades ferciarizadas.

No que diz respeito aos veículos de transporte coletivo ot de carga, rela-
ções verticais tenderam a se instaurar entre os fabricantes e os escalões a mon-
tante e a jusante da atividade (metal-mecânica, pneus, concessionárias, agências
financeiras e clientelas). Enfim, concentrada na rabricação, a produção precisou
sêlo também na comercialização, com incentivos estatais, o que pode explicar
a estrutura do transporte coletivo no país.

Em meados da década de 90, que trouxe a establlizaçã,o monetâria do
Plano Real e a abertura da economia, com Iiberarização das importações de
veículos, essas caraterísticas mudariam. Buscando aumento de produtividade,
preços finais mais baixos e visando tanto uma exploração agressiva dos diver-
sos segmentos do mercado local quanto das demandas externas (coincidente
com a constituição do Mercosul), construtores estrangeiros candidatar-se-iam
a implantar no Brasil fâbricas de outro estilo.

Llberalização das importações, melhoria da produtividade, diversifícação
dos produtos, barateamento dos preços e facilidades financeiras vêm contri-
buindo p^ra a motorizaçào individual, para a proliferação de formas não regu-
lamentadas de transporte público e, claro, para os engarrafamentos que atin-
gem as cidades brasileiras. Apesar de mantida a separação entre produção de
automóveis e o restante do setor, as mudanças na primeira agem sobre os
outros segmentos, e a quaridade dos veículos de transporte coletivo vê-se
beneficiada pelo que acontece no mercado dos automóveis, microônibus, etc.

Em outra escala, nas curvas inferiores da Figura 9, verifica-se um cresci_
mento mais contínuo da produção de caminhões e ônibus. A segunda cresce
quase regularmente aÍé 7980, sendo proporcionalmente menor a queda nessa
década, o que mostra menor dependência dessa atividade relativamente ao
consumo final. Observa-se, todavia, uma leve queda de 1980 a I9g3, motivada,
entre outras razões, pelos primeiros sintomas da crise econômica e pela própria
crise dos sistemas de transportes (extinção dos mecanismos de financiamento e
de subsídío, protestos populares). Não obstante, ao longo de todo o período,
que cobre quase quarenta anos, a produção de veículos para abastecer o modal
ônibus está em coerência com a emergência e consolidação da viaçào urbana,
com capitais privados nacionais articulados a investimentos estrangeiros numa
possante base brasileira de produção de veículos de transporte coletivo.

Embora de tendências comuns, as diferenças entre as quatro curvas da
Figura 10 mostram maior relação das que correspondem à produção de veícu-
Ios comerciais com uma política de apoio ao modal rodoviário, enquanto a pro-
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dução de veículos leves parece mais depender, e de modo mais acidentado,
das oscilações da demanda. Não resta dúvida, porém, de que o objetivo primei-
ro visado pelas políticas rodoviaristas girava em torno do automóvel, vindo o
ônibus como elemento secundário e decorrente dessa opção nacional.

Na uerdade, é a política de industrialização nacional que passa Þela produção de
material de transporte. os transportes não são aqui considerados como supoT-te da
mobilidade, mas sobretudo como suporte da reprodução da atiuidade industrial e
das condicionantes do desenuoluimento dominantes na época; uale d.izer, como um
produto que se ualoriza Nesse sentido, apreocuþação das autoridades não se dirige
essencialmente ao tranq)orte na funçao de coresponder aos deslocamentos da
populaçao, que são de pouco peso frente aos objetiuos macro-econômicos da política
nacional. Um.t þolítica de transporles-deslocamentos (oposta àquela de rranspol.te-
ualorizaçao) teria de ser bem diferente. (Figueroa, I99I: I39i).

Figura 10

lmportância dos veículos individuais e coletivos na produção brasileira
de meios rodoviários de transporte, 1957-1995

Leves ut¡l¡tários

Autos uso misto 34olo
1o/o Veículos leves de caroa 11olo

Caminhões uso misto 4%

Caminhões 8%

Önibusl %

Fonte: TURMA; Dados: ANFAVEA

Assim, como se vê na Figura 10 (complementar à Tabela 1), a produção
total de veículos de 7957 a 7995 deu importância absolutamente majoritâria
aos automóveis (47o/o "de passageiros" e J4o/o "de uso misto") e totalmente
minoritâria relativamente ao ônibus (7o/o da produção nacional no período -
embora o panorama resultasse diferente se, em vez de considerar a soma das
unidades, a contagem fosse feita à base de valores).

Aliás, durante todo o período, a produção de ônibus conheceu forte
crescimento, conforme ilustra a Figura 11, que mostra a evolução nacional
apenas marcada pelos momentos críticos que atravessou a economia nacio-

Autos passageiros 41 %
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nal, com recessão da produção e restrição do consumo ao ponto de fazer cair
a demanda por ônibus. Os momentos de auge apresentam-se nos finais das
décadas de 7970 e começos de 7990 - com um recorde de 24.786 ônibus pro-
duzidos no ano 7992 -, que se explicam por mudanças nas políticas nacionais
e pelo impulso dado à renovação das frotas, em boa parte devido à política
aplicada pela prefeitura de São Paulo (ver Capítulo II).

Figura 11

Crescimento e diferenciação da produção de chassis de ônibus no Brasil, 1957-1996
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Fonte: TURMA; Dados: ANFAVEA

Observa-se também a grande homogeneidade da frota de ônibus: quase
toda de urna mesma e única marca até a dé.cada de p0, quando ap^rece arguma
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diversificação. Nesse sentido, a importância da produção brasileira de ônibus é
sublinhada pelo fato de que um construtor especializou-se nesse modal - junto
com a produção de caminhões - tanto pata o mercado nacional quanto como
basepara exportação ao resto da região e fora do continente. De fato, nos últi-
mos trinta anos, a produção brasileira de ônibus esteve concentrada na
Mercedes-Benz (Figwa 1,2), corn 840/o do lotaI, aparecendo uma tímida concor-
rência da scania e da volvo, comTo/o e 40/o respectivamente, mas fabricando veí-
culos de especificações diferentes e para mercados dificilmente expansíveis. O
construtor apoderou-se desse mercado em boa parte estabelecendo relações
privilegiadas com as empresas de ônibus, cujo crescimento apoiou diretamente.
As maiores viações vieram assim a duplicar suas atividades, associando à opera-
ção de serviços de transporte a af.taçâo como concessionárias da marca, como
agências de compra e revenda de ônibus e, às vezes, constituindo-se como gru-
pos de empresas presentes emvânas cidades ou atividades de transporte.

Deve-se ressaltar que certa articulação entre fabricantes e operadores
serviu para impor às entidades públicas políticas de ampliação e renovação
de frotas, usando-se também o argumento de atender à demanda emergente
de transporte.

Mas uma carateúsfica dessa indústria de ônibus radica no fato de que
ela se concentrou na produção de chassis e motores, dedicando-se em pro-
porção muito menor à produção de veículos completos (os monoblocos): o
ônibus Padron brasileiro, encomendado pelo transportador diretamente à
Îâbtica, era levado por ele a uma das empresas que se encarregavam de
encarroçálo. Na Figura IJ, aparece um oligopólio dominado pela mais antiga
empresa do sub-setor - a Caio, que, mantendo um forte carâter famlIiar,
detém ainda hoje 42o/o do mercado dos encarroçadores, cuja tendência é de se
diversificar, dada a presença da Marcopoll (24o/o) e de três outros construtores
em luta para consolidar um espaço próprio.

A produção brasileira de ônibus, subproduto da indústria automobilística
que caracteriza o desenvolvimento capitalista do pós-guerra e diferencia a
matriz produtiva do país, aparece então como parte de um dispositivo global
de maior alcance. Junto com a expansão da rede viâria e com a constituição de
um fundo financeiro de base lrltllutâria, ela faz parte do circuito integrado que
define a îova política brasileira de transporte,baseada nos modais rodoviários
e com pretensões à auto-suficiência. Após ter alimentado locomotivas com o
café desvalorizado nos piores momentos da crise mundial, o país construiu
estradas e avenidas, automóveis, caminhões e ônibus, mediante impostos sobre
combustíveis e fabricação autóctone sob licença de toda a gama de material de
transporte, insumos e derivados; estes rodoveículos espalharam a grande velo-
cidade e pelo país inteiro um "cheiro de óleo diesel". Bem sucedida, a nova
montagem criou um circuito de produção, consumo e financiamento que se
auto-reproduziu (Coing et al., 7989) durante décadas, contribuindo tarrto par^
uma organização dos transportes quanto para o progresso econômico.

75



Viaçã.o Ilimitada

Figura 12

Preponderância dos chassis Mercedes-Benz no mercado de ônibus produzidos no Brasil entre 1957 e 1996

Fonte: TURMA; Dados: ANFAVE,q

Figura 13

Oligopólio dos fabricantes de carrocerias de ônibus urbanos no Brasil em '1996

Marcopolo

Fonte: TURMA; Dados: FABUS

Como parte desse arcabouço, a "política da viação" pareceu correspon-
der perfeitamente aos requisitos de modernizaçâo estatal, à ideologia de inte-
gração nacional e aos interesses industriais envolvidos. Esses traços explicam
e determinam a emergència da auto-viação que se montou nessas dé,cadas
para percorrer as novas estradas e avenidas das regiões e aglomerações emer-
gentes e, casualmente, facilitar os deslocamentos de passageiros sobrantes
das relegadas ferrovias públicas, numa mobilidade imprescindíveI para as
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novas dinâmicas empregatícias e consumistas. Assim , a viaçã.o, crescendo em
forma capitalista e em cumplicidade com o modernismo automobilístico-
rodoviário, protegeu o Brasil contra as recorrentes crises de ciclo curto que
costumam agitar os sistemas latino-americanos de transporte coletivo (vide
Figueroa, op. cit.: 332 sq.), na base do corporativismo e do capital desvalori-
zado (Figueroa e Henry,7987; Jaramlllo, IgBÐ. porém, o circuito da auto-
reprodução rodoviâria encontrou problemas quando apareceu a crise energé-
tica e, sobretudo, com as novas demandas de massa associadas ao
desenfreado povoamento das metrópoles. Apêndice de uma política ditada
por outros determinantes, a viaçào e sua secretaria iriam entrar, então, num
esquema diferente, com o regime militar e a proclarnação da Nova República.

2- A viação de ônibus na emergência social dos transportes urbanos

o "milagre brasileiro" baseou-se em grande parte no complexo industrial
automotivo, enquanto, paralelamenle, a estrutura viâria e a oferla de transporte
coletivo irrigavam os fluxos de url>anização e de aglomeração populacional.
Ambos os processos, interligados, não seriam isentos de limites e contradições,
em meio às quais se desenvolveriam as viações urbanas. Em seguida, os cho
ques energéticos, a "década perdida" e as vârias estratégias de saída de crise
impactaram os setores industriais e de transporte, motivando ora intervenções
ora retiradas dos poderes públicos e sociais nos sistemas urbanos.

De simples condicionante de um vigoroso regime de acumulação capi-
talisla, o transporte voltou a ser uma elapa da uia crucis, falvez a mais doloro-
sa, das grandes metrópoles e a exacerbar as tensões sociais, que requereriam
uma intervenção pública mais pronunciada. Mobilização estatal e social mar-
calam, assim, as três últimas décadas, transformando o transporte em "proble-
ma social", tal como foi caraterizado por vários autores (pacheco, Affonso,
Belda, Bussinger, Moisés, Nunes, Daniel, etc.).

sem resenhar toda essa mutação histórica, deve-se avaliar o quamo esre
problema, ao provocar a intervenção de atores sociais, institucionais e políti-
cos, redefiniu o cenário de atuação da viaçjo e a instou a evoluir para se
adaplar às exigências de ambos os processos e às novas montagens institucio-
nais - pois a empresa de transporte também se constituiu como ator nas rela-
ções triádicas da correlação de forças entre setor público, empresa prlada e
classes populares (segundo esquema proposto por Henry, 1987).

2.1 Veleidosa intervenção central nos transportes urbanos

Entre 1968 e 1,973, quando a economia crescia a taxas de 7Oo/o ao ano e
a indústria figurava como seu setor mais dinâmico, os governos militares
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(1964-798Ð reformularam as políticas monetária, bancâria, fiscal e salarial,
sem, no entanto, definir uma clara intervenção direta nas bases para o desen-
volvimento, como os transportes. As transformações dessa época revaram a
um processo de concenlração do capital em todos os setores, do qual os ban-
cos, as empreiteiras e as firmas privadas de consultoria constituem bons
exemplos. Menos destacado, um processo de capitalização semelhante acon-
teceu no setor de transportes, embora em menor escala e com maior depen-
dência de intervenções diretas do Estado para estruturar os mercados.

Efetivamente, quanto aos ônibus urbanos, a concentração se dâ através
de dois movimentos, articulados entre si, mas que respondem às necessidades
de adequação da empresa ao mercado em que atua (Santos et al., 199). O
primeiro, que se pode denominar orgânico, tem natuteza endógena ao conjun-
to de empresas em um mercado urbano dado. Trata-se de um processo intima-
mente vinculado aos diferenciais de capacidade técnico-empresarial (pelo
menos da capacidade potencial) - por causa da heterogeneidade do setor, em
que coexistem pequenos artesãos e grandes empresários, vinculado a vanla-
gens comparativas referentes às âreas de operação, como maior demanda,
maior rotatividade, melhores pavimentos, ou dos procedimentos de aquisição
de veículos ou peças de reposição -, pois certa escala é necessária para ganhar
posições no acesso a esses insumos (conforme explicado no capítulo MII).

Um segundo movimento, induzido pela ação dos poderes públicos,
desdobra-se desde os primeiros regulamentos postos em prâtica a partir dos
anos 50 e toma impulso ao linaI da década de 70. Trata-se de um processo
cujo objetivo é organizar a orerta de transportes na cidade, de modo a que
esta possa melhor cumprir sua vocação econômica e social - entre as condi-
ções gerais da reprodução capitalistazs.

De fato, à época, em paralelo com o autoritarismo vigente, deu-se a
cenlrarização das decisões e dos recursos financeiros no âmbito da união,
sacramentado pela reforma fiscal da Constituição de 1968. Naturalmente,
desenvolveu-se um modelo de administração financeira centralizado, de que
derivaram políticas urbanas jâ com a criação, em 7965, do Banco Nacional de
Habitação - BNH (analisado por Maricato, Sachs-Jeantet e outros). Inicial-
mente, ainda se manteve o foco rodoviário nacional, com obietivos territoriais
caros aos militares: o Plano Nacional de viação - pNV. visando responder aos
desafios postos pelas dinâmicas das aglomerações que se consolidayam, a
união incorporou, por vez primeira, alguns dispositivos relativos aos trans-
portes urbanos nas políticas nacionais de habitação e assuntos sociais. Pois
ambos os movimentos, endógeno e induzido, na direção da concentração de
oferta, também constituem respostas às necessidades da acumulação e de
permanente reestruturação dos mercados de transporte, tendo em vista as
dinâmicas econômicas e urbanísticas das cidades.

Assim, na segunda metade dos anos 70, o modelo centralizado de pla-
nejamento na esfera federal foi posto em prática nos transportes urbanos,
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agora institucionalmente destacado como setor autônomo de intervençào, com
a crtaçào de instrumentos financeiros e organizacionais próprios. Fagnani rele-
va em termos críticos como a "nova" política de transportes outorgou, de
forma temporâria, uma "limitada base financeira ao transporte urbano,,:

E inxportante assina.lar que, ate 1976, o setor d.e transportes coletiuos urbanos não
foi incluído no âmbito da Política Nacional dos Trctnsportes sequer a níuel do dis-
curso [neml por recursos tributarios tlo orçamento federal ÍSól no Gouerno Geisel
tenta-se aplicar uma noua estratégia de desenuoluimento, consubstanciada no II
Plano Nacional de Desenuoluimento - pND (1975-197Ð lcujd núcleo central é
representado por uma política industrial de base e por profundas rransþrmações
na ma,triz energética, uisando adequala aos condicionantes imþostos þelo primeiro
cboque clo petroleo Em "clara subordinaçao" ao il pND, ldeu-se certa) ênfase ao
transporte coletiuo urbano, incluíd,o, pela primeira uez, wt política Nacional dos
Transportes. com 18,1o/o dos recursos do IULCLG, a maior parte de um Adicional de
12o/o sobre o mesmo e d.e outro Adicional da Taxa Rodouiaria única- TRL/26. o setor
cle transporte coletiuo passou ct. contar com receitas tributarias que reþresentLtucún

þouco mais de 2oo/o do total legalmente destinaclo ao setor de transportes A desþeito
desse ganbo de imþortância e da ruptura parcial da solidariedad.e existente entre a
política tributaria d.o Gouerno e o padrao "automobilístico-rodouiário/", nã.o se ueri-

ficou uma "reuersão" em fauor das transformações requeridas pelo ajustamenro d.¿

þolítica de transpoñes ao nouo padrão de industrialização no sentido de corrigir a
distribuiçao modal anômala do sisterna de transportes (Fagnani, ibidem: 39 sq)

No estabelecimento do Sistema Nacional de Transpores Urbanos -
SNTU27, surgiram a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos - EBTU, com a
missão de coordenar os modais ferroviário e rodoviário urbanos de passageiros,
como ente diferenciado do GEIPOT (que, sem se retirar completamente do
urbano, passou a cuidar mais das demais modalidades de transporte), e o
Fundo de Desenvolvimento dos Transportes urbanos - FDTU (Brasileiro, 1994).

Nesse processo, a EBTU e o GEIPOT tiveram papel de destaque na reali-
zaçào de planos e estudos de transportes2s, no aporte de orçamentos para
implantação dos metrôs do Rio de Janeiro e de São paulo, assim como para
os trens urbanos de Belo Horizonte, Recife e Pofio Alegre (Antunes, 7992), ta
construção de corredores de transporte coletivo, no desenvolvimento do pro-
jeto Padron de modernizaçào do ônibus urbano, no estímulo à formação de
recursos humanos e no envio de técnicos para estâgios e visitas a organlsmos
de transportes do exterior. o Banco uundial tambãm teve papel importante,
pois suas orientações, expressas nos programas BIRD I, II, III e IV, eram con-
vergentes com aquelas preconizadas pelo governo federal (Brasileiro, ibidem;
Lrlrverfa, Igó / ).

Também data dessa época a decretação de nove Regiões Metropoli-
tanas, destinadas a receber intervenções pranejadas e de conjunto pala as

79



Viação llimitada

principais capitais do país e municípios de entorno que, sob pressão das
migrações internas, vinham se desenvolvendo em espaços conurbados e
representavam tanto reservas de mão-de-obra quanto focos de inquietação
social. Pensou-se em constituir para cada Região uma Empresa Metropolitana
de Transportes urbanos - EMTU, que deveria exercer a coordenação dos siste-
mas de transportes sobre trilhos e pneus em nível do conjunto das cidades e
procurar estruturar a organização das empresas privadas, induzindo-as a se
concentrar nesses mercados. Por resistências políticas locais e devido à difi-
culdade de juntar sob tutela pública os diferentes operadores e respectivas
administrações, o modelo iria se frustrar no confronto entre um esquemavel-
ticalmente imposto e a difícil tarefa de coordenação na base, em pafiicular
entre os níveis estadual e municipal de articulação.

Vale lembrar que o nível metropolitano, nos transportes como em
outras áreas, nunca conseguiu um estatuto claro entre os clássicos três níveis
de poder político no Brasil. Nem mesmo acedeu a recursos próprios, ficando
débil frente à tutela federal, que os possuiu temporariamente no caso especí-
fico dos transportes coletivos. Apenas fez sucesso a experiência de
Pernambuco (nuru/Recife, analisada no capítulo III), em contraste com os
limites verificados em Belo Horizonte (METROBEL, mencionada no capítulo
v), com a desventurada tentativa em São Paulo e com a quase inexistência de
EMTU efetiva nas demais aglomerações. Para as outras capitais, previa-se a
criação da Superintendência de Transportes urbanos - sru, que teve acesso
limitado aos recursos canalizados pela EBTU, mais vortada pata as RegiÒes
Metropolitanas e os sistemas de massa. Por sua vezl na prâtrca, os órgãos
municipais, sem condições financeiras nem recursos humanos e com poder
político fortemente diminuído no período militar (note-se que os prefeitos das
principais capitais não eram eleitos, mas nomeados), passavam a tutela dos
transportes coletivos à união. Daí a série de projetos de corte tecnocrático
aceitos pelos governos locais - mais por interesse nos recursos envolvidos,
apesar de dissociados das realidades concretas. Embora expressassem propó-
sitos generosos e fossem otimisticamente futuristas, vários desses projetos não
tiveram maior impacto ou foram abandonados, deixando sempre frustrações
e conflitos entre os diferentes níveis de poder estatal. outros municípios,
porém, conseguiram tanto manter sua soberania quanto atrair recçrsos: foi o
famoso caso de curitiba, que, em particular sob direção da equipe reunida
pelo arquiteto Jaime Lerner em suas várias administrações, se destacou pelo
sucesso do modelo (vide capítulo XI).

Durante o regime milita¡ a união interyeio nos transportes por razões
secundárias e visando adequar a orerta, ainda l:aseada em viações de porte
pequeno e médio, ao processo de metropolização em curso. Na segunda
parte do período, o governo central teve de fazer face aos movimentos reivin-
dicatórios que pression vam por mais e melhores transportes - crrriosamente,
sua intervenção polarizou o confronto, expresso em quebra-quebras de carâ-
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ter espontâneo, e o politizou a ponto de transformar esse campo num dos
elementos que iriam contribuir para a redemocratízaçào do país.

Mantendo-se à margem da movimentação sócio-política, o setor privado
foi beneficiado pela intervenção estatal e pela ampliação da demanda de ôni-
bus. As empresas fabricantes de chassis e carrocerias buscavam um mercado
nacional para seus veículos, cuja produção continuou aumentando (vide
Figura 11) graças às necessidades operacionais do setor de transportes coleti-
vos: afinal, as auto-viações precisavam sair definitivamente da operação aÍtesa-
nal e reestruturar-se. Querendo segurança para poderem investir na alividade,
elas contaram com a ajuda pública, que garantiu subsídios para compra de veí-
culos (abertura de linha de financiamento do FINAME, dependência especiali-
zada no BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

Quanto às viações, os resultados dessa política foram positivos incenti-
vos à reorganização do setor privado, à acumulação de ônibus e à criação de
sistemas locais de transportes mais eficientes (Brasileiro et al., 7998):

(i) verificou-se uma racionalização dos itinerários, das paradas e terminais e
implantou-se uma política de subsídios par^ a renovação da froâ;

(ii) incentivou-se a concentração empresarial através do reagrupamento dos
proprietários individuais em empresas de transportes;

(iii) desenvolveu-se a formação de profissionais em atuação nos organismos
públicos federais e locais, possibilitando intercâmbio técnico com o exte-
rior através de estágios, cursos e visitas técnicas;

(iv) consolidou-se a capacitação dos técnicos em planejamento e operação de
sistemas de transportes, ressaltando-se no processo a dimensão acadêmi-
ca, pois as universidades constituíram fortes programas de transportes.

Importa destacar ainda que, em nível Iocal, a elaboração pelo GEIpOT e
EBTU das Instruções Prâticas para o Cálculo das Tarifas de Ônibus lJrbanos
(7982) em muito contribuiu pan o surgimento de uma capacttação técnico-
profissional acompanhando, pela primeira vez, os custos dos insumos necessá-
rios ao cálculo das tarifas de ônibus urbanosze.

No entanto, salienta-se que estas intervenções estatais não foram nem
planificadas nem espontâneas: ao contrârio, provieram de uma difusa mas
constante pressão exercida pela sociedade civil. Nessa época verifica-se, por
exemplo, a criação da Associação Nacional de Transportes Públicos - ANTP,
entidade não governamenlal que agrupa preferencialmente os órgãos gesto-
res locais encarregados da coordenação dos transportes. A ANTP atua até hoje
em prol dos transportes coletivos, mostrando-se ainda capàz de articular e
propor diretrizes para as políticas de transportes urbanos no país, com extra-
polação para a América Latina.

No seu conjunto, estas ações federais permiiiram, por um lado, a reor-
ganizaçào da oferta de transportes, impulsionando o processo de concentra-
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ção e modernização das empresas privadas de ônibus (vide Capítulos IV e
M). De outro lado, favoreceram a estruturação de organismos públicos capa-
citados para o exercício da coordenação dos transportes nas cidades, em
especial nas capitais dos estados.

Deste breve desenho da política federal pata os transportes urbanos no
Brasil, importa destacar dois elementos que guardam forte convergência entre si.
Primeiro: a incorporação da dimensão urbana na poIíttca nacional de transportes
do governo federal, da segunda metade da década de I97O até meados dos anos
80, não foi incompatível com o crescimento do setor privado que operava as
viações urbanas. Ao contrário, as intervenções públicas constituíram-se em
suporte e condição indispensável para a passagem do modelo de pequena
empresa artesanal e afomizada, para a grande empresa moderna e concentrada,
que viria a se consolidar da segunda metade dessa década em diante.

Em segundo lugar, mesmo inserindo os transportes coletivos na política
nacional de transportes (destacando claramente o Brasil dos demais países do
continente), ao privilegiar o transporte sobre pneus operado por um setor pri-
vado de ônibus organizado em forma empresarial e favorecendo a circulação
do automóvel nas cidades, a união manteve consolidada em nível urbano a
Iógica rodoviarista posta em prâtica no transporte de cargas e passageiros, em
consonância com o desenvolvimento da indústria automobilística nacional.

A ênfase dada aqui à única política de transporte urbano jamais desen-
volvida no Brasil não substitui seu lugar derivado de outros obietivos nem seu
carâter efêmero, posto que, já no governo Figueiredo, a recessão e o retorno
avma política econômica ortodoxa selou o "esgotamento do padrão de finan-
ciamento do transporte urbano".

A panir de 1979, com o agraL)ótmento da crise mundial decorrente do segundo cbo-
que do petroleo, a questão energérica passa ø ter importância ainda maior na estra-
tégia þolítica e econômica d.o gouerno. uma noua tenta.tiua de inflexao na nxatriz
dos transpones procura ajustala aos objetiuos estratégicos da potítica econômica:
nesse sentido, acentua-se mais a suborclinaçao da política de transpoñes à questao
energética /.. / Ganham m.tior espaço, no âmbito da política gouernamental, o
transporte coleriuo de passageíros, em detrimento do indiuidual. lporém), ocolTe, em
primeiro lugar, o completo esuaziótmento das receitas uinculadas à política fec,terat
de transpoTtes [desviadas para programas como proálcool3o, outras metas do plano

de Desenvolvimento ou colocadas à disposição do Tesouro Nacionall, implicando
a perda da capacidade de.financiamento autônomo d.o setor. Em segundo lugar,
sem recursos fiscais uinculados e com dotações orçamentórias limitadas e insufí-
cientes, não resta às empresas federais do setor d,e transportes outra alternatiua 6
não ser contrair empréstimos, sobrefudo externos, prtttica. aliás incentiuada pelas
autoridades gouernamentais Em decorrência, acentua-se enormenxente a pressão
dos recursos disponíueis, comprometendo ainda mais a. capacidade de inuestimen-
ro31 . (F^gîan| ibidem: 43).
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Figura 14
Distr¡bu¡ção quilométrica e s¡tuação da rodovia brasileira em 1995:

importância da rede municipal e das vias sem pavimentar

Estadua I

Federal
4o/o

I Federal pavimentada I Estadual pavimentada

I Federal não pavimentada I Estadual não pavimentada

Fonte: TURMA, Dados: GElpOT, Anuário Estatístico 1995

I Municipal pavimentada

I Municipal não pavimentada

2.2. Companhias p(tblicas e "resquícios"

As duas dimensões interligadas de consolidaç^o daviação urbana e de
imposição da lógica rodoviarista estão presentes na apariçã.o e ocaso da em-
presa pública de ônibus no Brasil. A maioria delas surgiu¡z no final dos anos
40 e por Íoda a década d" 50, quando as municipalidades tiveram que assu-
mir os transportes pelo fato de os capitais estrangeiros ou mistos estarem
fugindo das companhias de transporte coletivo. Além do exemplo dado aos
outros pelo município de são Paulo, que manteve a GMTC durante cinco
décadas, esse legado não foi o único possível: vârias cidades optaram sim-
plesmente por abandonar as redes (curitiba), enquanto outras montaram
companhias municipais sem ter conhecido nem capitais estrangeiros nem
bondes (BrasíIia). Qualquer que seja sua origem, na êpoca do modernismo e
do Estado Previdência, a companhia Municipal de ônibus (ou de Trolebus,
como no bem-sucedido caso de Araraquara) pretendia marcat a pauta do
"Serviço Público" - sempre na lógica rodoviâria dominante, com escassos
recursos e sem grande capacidade de resistir à emergência parulela de peque-
nos capitais privados investindo-se nos mercados criados pelo intenso proces-
so de urbanização. certamente, foi bandeira e glória da "secretaria Municipal
de viação" quando certos governos locais tentaram, assim, assentar sua base
popular, particularmente nos períodos eleitorais.

A dupla dimensão ideológica e política da companhia pública, ligada a
sua grande dependência de múltiplas variáveis externas - como orÇamentos
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municipais, indústria privada de veículos e peças (face à incapacidade do
Estado de montar uma indústria totalmente nacional), dificuldades de importa-
ção, expansão espacial das cidades, etc. - limitou o alcance dessas numerosas
experiências, inspiradas no modelo francês da regie de transporls en commun
(quando a RATP mantém o estatuto de uma autarquia com concessão de
monopólio público). Em cinco décadas, bem ou mal sucedidas, passando por
repentinas conjunturas de auge e crise, geralmente incapazes de cobrir seus
custos de operação com recursos autônomos, as companhias públicas rodoviá-
rias (a cujo setor não pertencem, obviamente, as ferroviárias), não resistiram
ao desmonte do Estado Previdência. Das que não desapareceram na última
década, quando se impôs o modelo neoliberal, um grancle número está hoje
em processo de extinção (e não de privatização, como erroneamente se costu-
ma dizer, numa literal¡1233 eue reproduz o que acontece com outros setores
econômicos produtivos) - sendo a carris Porto-Alegrense a exceçào que con-
rirma a regra (vide capítulo IX). No entanro, dificilmente se poderia reduzir a
experiência da empresa pública a "resquícios" (visão à qual se opõem, por
exemplo, Morales er aL, \993.4), pois sua trajetória marcou fortemente o desti-
no dos sistemas de transportes coletivos e das viações privadas no país.

o surgimento de empresas municipais (e estaduais) de ônibus urbanos
relaciona-se com o processo de extinção dos bondes (Tabela 2), quando as
municipalidades se víram na obrigação de oferecer, elas próprias e de imedia-
to, os serviços de transportes a uma população em forte crescimento. Tanto é
verdade que começam sua atividade operando os trolebus, ou ônibus elétri-
cos, aproveitando as infra-estruturas, a cultura e a tecnologia ferroviârias das
companhias estrangeiras de transportes urbanos. Herdando os espólios dos
sucatados bondes elétricos, a empresa pírblica já nasceu com problemas estru-
turais, que perduraram ao longo de sua trajetória e contribuíram para criar,
perante a opinião pública, uma imagem de empresa deficiente. o que, reco-
nheça-se, nem sempre se confirmou na realidade, pois algumas delas chega-
ram a posições destacadas no ranking anual das empresas de transpofier5.

Os problemas da gmpresa pública, podendo desembocar em má pres-
tação dos serviços à população, explicam-se pelo fato de eIa não ter surgido
dentro de uma política clara de prioridade ao transporte coletivo. Ao contrá-
rio, desde o início, a empresa pública exerceu papel coadjuvante nas políticas
locais de transportes, sempre paufadas pela lógica rodoviarista e pela priori-
dade ao automóvel. Assim, ela serviu sobretudo como suporte pata o crescl-
mento do setor privado, na medida em que foi geralmente destinada a operar
as 'âreas e linhas deficitárias (o que também não constitui regra absoluta). Mas
os desvios registrados na atuação geral da gestão pública atingiram-na dura-
mente - sempre submetida à descontinuidade e às políticas clientelistas de
cada prefeito ou servindo como "cabide de emprego" -, dificultando ou
impossibilitando a adoção de um gerenciamento profissional e empresarial
perene que lhe permitisse atuar nos mesmos moldes das empresas Drivadas.
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Tabela 2

Do bonde ao ônibus, do capital estrangeiro à municipalização e extinção:
origem e destino das principais companhias públicas do Brasil

Cidade Estado ln¡c¡al ou

Ano CaD¡tal fecnologia Ano Ìecnolog¡a Fim
'I Rio de Janeiro

2 Salvador

3 Manaus

4 5ão Paulo

5 Belo Horizonte

6 Niterói

7 Ju¡z de Fora

8 Belém

9 Porto Alegre

l0 Santos

1l São Gonçalo

f2 vitória
13 Caxambu

f4 Lavras

l5 Natal

16 Rio Grande

17 Vila Velha

18 Mendes

19 Petrópolis

20 Campinas

21 Curit¡bâ

22 Forï.aleza

23 Nova L¡ma - Raposo

24 Guaratinguetá

25 Sacramento

26 Recife

27 Guârat¡nguetá

28 João Pessoa

29 São Carlos

30 Maceió

3l Pelotas

32 P¡râju

33 Sorocaba

34 Campos

35 Piracicaba

36 Campo Grande (RJ)

37 Votorantim

38 Cachoeiro do ltapemirim

39 Campos de Jordão

40 São Lu¡z

41 Além Paraíba

42 Guarujá

43 Aracaiu

RI

BA

AM

SP

MG

RJ

MG

PA

K)

5P

RJ

E5

MG

MG

RN

R5

5P

5P

RJ

5P

PR

CE

MG

SP

MG

PE

5P

PB

5P

AL

ñ5

5P

5P

R'

SP

RJ

5P

ES

5P

MA

MG

5P

SE

1 892

r897

1899

1900

1902

1 906

1 906

1907

î 908

1 909

1910

191 1

191 1

'191 
1

191 1

191 1

1912

1912

1912

1912

1913

1913

1913

1913

19't3

'1914

1914

1914

1914

1914

191 5

191 5

1915

1916

t 916

1917

1922

1924

1924

1924

1925

1925

1 926

Estrange¡ro

Êstrange¡ro

Estrange¡ro

Estrange¡ro

Estrange¡ro

Estrange¡ro

Privado

Estrangeiro

Estrangeiro

Estra ngei ro

Privado

Públ ico

Pr¡vado

Privado

Privado

Estrange¡ro

Privado

Privado

Privado

Estrangeiro

Estrangeiro

Estrangeiro

Estrangeiro

Privado

Público

Estrangeiro

Estrangei ro

Estrangei ro

Privado

Privado

Estra nge i ro

Estrangeiro

Estrângeiro

Pr¡vado

Estrangeiro

Privado

Privado

Privado

Estrangeiro

Estrangeiro

Privado

Privado

Privado

Bonde

Bonde

Bonde

Bonde

Bonde

Bonde

Bonde

Eonde

Bonde

Bonde

Bonde

Bonde

Bonde

Bonde

Bonde

Bonde

Bonde

Bonde

Bonde

Bonde

Bonde

Bonde

Bonde

Bonde

Bonde

Bonde

Bonde

Bonde

Bonde

Bonde

Bonde

Bonde

Bonde

Bonde

Bonde

Bonde

Bonde

Bonde

Bonde

Bonde

Bonde

1965

1 955

'1959

1947

1 9s9

1 959

Não

1947

1 954

1 952

1957

r 940

I 953

Não

1957

Não

1 954

Não

1947

1 960

1 953

1 954

1937

Não

1924

Não

Não

1 933

1 939

Ônibus

Ônibus

Não

Ôn¡b./Trol.

Trolebus

Ônibus

Não

Ônibus

Tro I ebus

Ônibus

Ônibus

Não

Não

Não

Ônibus

Não

0nibus

Não

Não

Não

Não

0nib./Trol.

Ônibus

Ônibus

Não

Não

Não

Não

Não

Ônib.Ærol.

Atual

1 961

1 957

1 996

1 965

't964

r 969

Atual

1 996

1957

> 1920

1967

1 960

1 938

1963

1 939

1 993

tt)2

Atual

> 1970

1937

Atual

> 1950

> 1950

1962

1 993

> 1950

1937

1 959

1928

1 969

1 930

1 938

Atual

1 966

>1 930

1 956

1 955
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c¡dade Estado ln¡c¡al ou

Ano CaD¡tal lecnoloqia Ano Tecnoloqia F¡m

44 Bom Sucesso

45 Brasília

46 Santo André

47 São Bernãrdo

48 Diadema

49 Araraquara

50 R¡be¡rão Preto

51 Franca

52 Go¡ân¡a

MG

DF

SP

5P

SP

5P

SP

5P

GO

1 930 Pr¡vado Bonde

Ônibus

Ônibus

ónibus

Ônibus

Trólebus

Onibus

Onibus

Ônibus

1 965

1 991

1 991

1991

Önibus

Ônibus

Ônibus

Onibus

Trolebus

Önibus

Önibus

Ônibus

1

Atual

1997

Atual

Atual

Atual

Atual

Atual

Fonte: TURMA; Dados: Stiel

Por outro lado, suas dificuldades têm também a ver com o fato de que,
em muitas cidades e por muito tempo, a companhia pública foi ao mesmo
tempo operadora e órgão gestor - sempre seguindo o exemplo de São Paulo,
imbuído de pretensões modernistas e da lógica automobilística. Em Recife,
durante mais de viñte anos (atê a criação da EMTU, como se vê no Capítulo
III), a empresa pública atuou precariamente como poder concedente e órgão
gestor, sem possuir os recursos materiais, humanos e financeiros mínimos
parabem regulamentar e fiscalizar uma oferta privada em contínua ascensão.
A ponto de a necessidade de separar coordenação e regulamentação dos ser-
viços da operação ter virado um consenso na experiência brasileira. Mas por
muito tempo, o exercício da dupla função foi prejudicial também p^ra o
desempenho eficiente da tutela pública (caso típico do monopólio frustrado
em Brasília, analisado no Capítulo )il).

O papel secundário atribuído à empresa pública pelas políticas locais de
transpoftes perdurou durante décadas. Até que, no final dos anos 70, no bojo
das ações federais em defesa dos transportes urbanos, tentou-se dar à compa-
nhia municipal o papel de aferidora, responsável pelo conhecimento dos custos
das empresas privadas. Na época, caracfenzada pela busca da "verdade tanfâ-
ria", acreditava-se que os valores contábeis verificados na operadora príblica
poderiam servir de referência para estimar os custos das empresas privadas - e,

portanto, para defrrljr tailas ajustadas ao poder aquisitivo da demanda, majort-
tariamente popular. Esse objetivo foi raramente alcançado, tanto por causa dos
problemas estruturais jâ apontados quanto porque os custos operacionais do
setor público são bastante díferentes daqueles presumidos para o privado. A
singularidade da empresa pública sempre foi notória no que diz respeito à
remuneração dos funcionários, muito superior à do pessoal das companhias
particulares; mas o mesmo -vale pan o material rodante, item em que as admi-
nistrações municipais mal tiveram acesso aos preços de compra negociados
com os empresários privados. Apesar de tais limites, a companhia pública cum-
priu muitas vezes um importante papel como instrumento de pressão, do qual
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lançou mào a prefeilura quando confrontada com a má prestação dos serviços
pelo setor privado de ônibus (inclusive nos momentos de intervenção temporá-
ria em São Paulo e de encampaçâo de viações no Rio de Janeiro).

Nos anos 80, sob pressão da demartda crescente e dos conselhos popula-
res para aumento de oferta e maior fiscalizaçào dos transportes coletivos, foram
realizadas algumas experiências novas de criação de empresas públicas (o prin-
cipal exemplo foi o de Santo André, em 1989, acompanhado de outros também
da rcg1ão do ABC paulistar6). Se essas iniciativas públicas tiveram certo êxito, foi
porque a criaçào da empresa municipal estava inserida em um projeto maior de
prioridade ao transporte coletivo. Tanto isso é verdade que em Santo André,
quando a gestão seguinte mudou o eixo da política de transporte, a empresa
passou a incorporar e apresentar problemas semelhantes aos registrados em
outras cidades, perdendo seu atrativo. Desse modo, ao vencer as eleições
seguintes e reassumir a prefeitura, Celso Daniel, que a havia criado, viu-se na
obrigação de extinguir sua função de operadora de transporte. Sob esta óptica
de maior fiscalização, várias empresas privadas foram encampadas no Rio de
Janeiro pelo governador Leonel BrizoIa.

Na presente década, o país assiste a um processo generalizado de
extinção de empresas públicas (e não de privafização, como no caso de ferro-
vias, estradas e metrôs) - salvo no caso de Porto Alegre, analisado no
Capítulo IX -, em um conrextò de redefinição do papel do Estado, que se
desobriga progressivamente da organização e do financiamento dos transpor-
tes públicos. Contudo, o mau desempenho da companhia municipal frente à
operação privada não parece ser devido ao fato de ser pública, decorrendo,
antes, da própria função para a qual foi criada - isto é, servir como supofte
ao setor privado em crescimento. No momento em que este se consolida, ela
perde essa função e, em meio a uma cultura onde predomina a lógica liberal,
sua extinção torna-se uma decoffência do próprio processo de evolução dos
transportes no Brasil.

A despeito disso, a experiência de intervenção direta do poder público
na operação do transporte coletivo rodoviário urbano apresentou três méritos
que vale destacar - no que diz respeito ao progresso tecnológico, ao fortaleci-
mento da tutela e à regulamentação monopolística do serviço público. Quanto
ao primeiro, é preciso reconhecer que experimentações importantes - não
imediatamente geradoras de produtividade financeira ou comportando sérios
riscos de operação, como trolebus, ônibus a gâs, articulados, portas bilaterais,
corredores exclusivos - foram realizadas pelo setor público. Embora não
exclusivamente, conforme demonstrado pelo exemplo de Curitiba, onde o
setor privado foi fortemente incitado a inovações, como o biarticulado e as

estações-tubos (vide Capítulo )C). Aliás, a experiência histórica, resenhada na
Tabela 2, mostra também certa involução tecnológica com a mudança de pro-
priedade e razão social quando o setor público abandonou o bonde. Se a tute-
la pública saiu fofialecida da intervenção direta na oferta é pergunta difícil de
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responder genericamente. os casos do Rio de Janeiro (capítulo IX) e de cam-
pinas (capítulo X) parecem indicar o contrário, enquanto a ausência de com-
panhia pública em cidades como cuririba e Belo Horizonte não impediu o
exercício forte do poder de tutela. BrasíIia e olltra cidades, por sua vez, regls-
tram um exacerbado poder trabalhísta nas companhias públicas, consolidando
a lorça sindical no setor e alé derivando em contradição relativamente aos
interesses populares de barateamento das larlfas.

Isso leva ao terceiro mérito da empresa pública, que foi uma ferramenta
para a defesa do serviço público de transporte, útil para montar empresas
como as de metrôs, de reconhecida produtividade interna. A promoção do
transpofie como "dever do Estado" em resposta ao lema que o qualificava de
"direito do cidadão" pôde racllitar tanto o acompanhamento das reivindicações
populares (particularmente nos quebra-quebras do regime militar) quanto a
afirmação do monopólio, ideologicamente associado a certa visão igualitarista.
Porém, conduziu também a que esse objetivo monopolista fosse comparrllha-
do pelo setor privado, com maior razão à medida que este se ia concentrando.
Daí uma bateria de medidas regulamentares que servlram ao setor privado
bem mais do que ao público. Pode-se até ver efeitos pewersos desse enfoque
monopolista no apoio dado à formação de oligopólios, por natureza adversos
à livre concorrência no mercaclo.

Se qualque¡ um desses méritos é ambivalente, assim como é válido
considerar o vice-versa - que nenhum defeito é irreversível nesse regime de
propriedade -, nào resta dúvida de que o monopólio foi possante ferramenta
para as tutelas municipais se afirmarem sobre o transporte, com apoio da
mobilização popular. Isso veio assentando o poder municipal na sua disputa
com as autoridades estaduais ou federais, verticais e tecnocráticas, no sentido
de conquistar autonomia (claramente estatuída na Constituição de 19gg) e
organizâ-Ia pragmaÍicamente na "municipalização,, do transporte, que bem
poderia mudar as regras do jogo rodoviarista brasileiro se colocasse a preocu-
pação com a mobilidade acima dos objetivos de varorrzação do capital.
Efetivamente, o sistema de transporte revela-se um importante iogo de atores
(Figueroa & Henry, 1987).

2.3. A viação perante a mobilização social

Outro ator que costuma se manifestar no cenário dos transportes latino-
americanos são os populares, quando não mais suportam ser reduzidos ao
simples papel de usuários cativos de sisternas de transporte que os deslocam
em condições que vão piorando, quer sob ângulo da distância, do tempo, da
pontualidade, da acessibilidade, da segurança, do conforto ou da rarlfa.
Desde sempre, o Brasil registrou modos de intervenção dos usuários - na
época dos bondes, dos trens ou dos lotações. Mas, desde os anos 70, a rorma
veloz, precâtia e excludente da urbanização de massa, gerando grandes con-
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glomerados populacionais em espaços periféricos de difícil acesso e trânsito
sob a égide da industrialização da economia, da modernizaçào da sociedade
e do autoritarismo tecnocrático e populista, conduziram a repetidas ações de
massas revoltadas contra suas condições de deslocamento quotidiano.

Provocadas pela superlotação dos trens suburbanos das Regiões
Metropolitanas, com seus "pingentes" e acidentes deixando mortos e feridos,
as inicialmente isoladas reações de indisciplina ou emoção coletiva transfor_

transporte contra as quais se dirigia a insatisfação imediata das turbas urba-
nas." (Moisés & Martinez-AIier, 7978), a ponto de as manifestações passarem
da arçada burocrática para o âmbito da lamigerada seguranç a nacional.

Os autores que analisaram essas mobilizações nos molcles da teoria dos
movimentos sociais urbanos vigente na época produziram algumas explica-
ções sociológico-políticas que merecem ser lembradas:

Algumas bipoteses podem ser leuantaclas quanto ao significaclo dessas repentinas
exþlosões de furor popular contra os freqüentes atrasos dos trens suburbanos, os
numerosos acidentes mortais que ameaçam seus usuários e a eleuação dos preços
das passage?xs que leuaram, nesses três anos, parcelóts sigrtificatiuas clas massas urba-
nas das regiões do grande Rio (Baixada Fluminense), da grande Sao paulo e das
"cidades-satélites" de Brasília a se maniþstarpelo uso de uiolência. /. ./Aprimeira
refere-se aos exemplos clássicos de "explosões esþontâ.neas" de massas populares sub-
metidas a condições dernasiadamente aduersas þa.rzl a mctnutenção de um níuel,
quando menos, "aceüauel", segundo os þadrões socialmente sanciona.dos, þara a
sua reprocluçao. /. / Outra bipótese importanþ diz respeito às condiçoes políticas em
que tais irntpções ocon'em /.../ A nossa bipotese reiuindica uma dinâmica þropria
para as "explosoes seluagens" das massas urbanas que, na aparência, irromþeriam
espontaneamente - a pattir de condições externas a ela, como o agrauamento de
suas condições de existência-, mas que, em realidade, redefine essct esþontaneid.a¿.e
no þroprio crtrso do seu desenuoluimento. /.. / Lrma aþlicação distorcida de recurcos
ldo Ministério de Transpoftes) aponta para uma contradíção a maß Enquanto um
dos setores-cbaue da grande industria, o setor automobilístico, alimenta as suas
necessidatdes de mão-de-obra mas áreas suburbanas, este abastecimento,é ameaçado
por uma política de trtrnsportes que orienta o desenuoluimento ut"bano em.função do
mercado para os seus produtos, em detrimento das necessidades do conjunro da
populaçã.o. [Enrre 1960 e r97/+], o transpofte indiuidual, þroprio dos gntpos abasta-
dos, multiplicou-se por noue, enquanto que o tr¿tnsporte coletiuo se estLtncou
obuiamente, os lucros decoryentes do uolume de uendas deue suþerar em nxuito o
ctumento de custos de produção resuhctnte da perda de horas de trabalbo causada
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pela precariedade dos seruiços de transporte coletiuo, penalizand.o-se os Próprios
usuarios por tenxpo perdido e até demßsao/.../, o que exa.rcebø os ânimos dos opera-

rios e os leua. à reuoltct.. /. / Finalmente, a próprin qualidad.e dos transþortes subur-

banos os torna a.ntieconômicos para. a empresa loperadoraì /. ./ Como explicar que,

reþentinamentq um problema tão uellso como é o dos trens de suburbio se transfor-
mq pelo menos por urn curto período de tempo, em uma questã.o nacional? Seria pos-

síuel pensar em uma especificidade propria para a problematica dos transportes cole-

tiuos no quadro dos gra.ndes centros brasileiros? Trata.-se de uma questão isolada
que, leuadas as precariedades dos serviços a. um limite extremo, teria prouocado uma
reaçã.o momentânea das massas suburbanas? (Martinez-Alier & Moisés, 1978).

Todavia, estas ações acompanharam as formas de mobilização social que
marcaram os últimos anos do regime militq quando Sociedades de Amigos de
Bairros, liberadas de traços populistas, passaram para o lado das pugnazes
Comunidades Eclesiais de Base; quando se manifestaram os Comitês coírtÍa a

Carestia da Vida e os "sem teto" se mobllizaram por habitação; quando se levan-
taram reivindicações por creches populares e centros de saúde e se generaliza-
ram as lutas dos sindicatos operários e outros grupos sociais contra a degrada-

ção da situação econômica. Embora se diga que mobilizaçÒes populares em
torno de problemas de transporte tendem a expressar-se esporadicamente nos
cenários locais e/ou nacionais, conforme interpretação proposta por Nunes
(7984), estas surpreenderam as análises reducionistas. Pois o fato é que a onda
de protestos violentos espalhou-se, chegando até Salvador (quando um drástico
aumento tarlfârro levou à queima da metade da frota de ônibus em 1982).
Manifestações populares de índoles diversas continuariam sacudindo os trans-
portes coletivos pelo menos até 7983, ano da constituição orgãrrica, embora dis-
persa e descontínua, do Movimento Reivindicativo de Transportes Coletivos:

Para defender seus interesses, os MRTC fazem abaixo-assinad.os, pesquisas, fiscali-
za.m o funcionamento dos transporte' uão às portas das prefeituras e empres¿ls

públicas, utilizam os órgãos de imprensa, uão às câmaras municip¿tis e à assembléia

legßlatiua e se solidarizam com cls lutas dos tr¿zbalbadores do transþoñe. nIas, no seu

confronto com o gouerno, munindo-se das experiências clas lutas þolíticóts dos traba-
lbad.ores, os MRTC uao exigindo também r¿ participaçóto direta nas d.ecisões e questio-

nando a legitimid.ad.e das esttuturas de poder do F:çrad.o Os MRTC questionam tam-
bém o seruiço e os aumentos tarifarios expressando-se de .forma uiolenta e

espontânea, quebrando trens e ônibus, raptando ônibus, þulando catraca, nã.o

pagand.o passagenx, imped.indo a circulação dos ônibus. /.../ A atomização dos

MRTC [em 7982] þela cídadefica expressa nas reiuindicações que se concentraram
sobre as melborías locais e imediatas das condições de transporte nos bairros popula-
res: mais ônibus na linha; ônibus até o centro; mudança d.e itinerario; concorrência
entre empresas d.e ônibus; linbas até areas de emprego /. ./ A resposta concreta do
gouerno aos MRTC, a níuelfederal, foi transferir, para as preþitur¿ts, a atribuição do
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Conselbo Interminßterial de Preços de aprouaçao das tarifas dos ônibus municipais
e defender uma política de os a.umentos das passagens não ultrapassarem o Índice
cle Preços ao Consumidor- INPC-, buscando, ctssim, junto à populaçao, nào apare-
cer como agente central na questão da definição da tarifa (Affonso, I9g7,l: IZ, BÐ.

saliente-se que o crescimento descontrolado das cidades, das autovias
e das frotas ligadas ao rodoviarismo dominante a partir de 7970 gerou mobili-
zação socíal também com respeito às questões do trânsito e da segurança
(vasconcellos, 1987). Assim, na trilha dos movimentos habitacionais, numero-
sas comunidades populares, comovidas pelo crescente número de vitimas nas
artérias abertas para melhorar a fTuidez da circulação, intervieram em defesa
dos vizinhos, das crianças e dos pedestres e em resposta à invasão da cidade
pelo automóvel, repetindo ações como abertura de valetas nas novas vias de
grande velocidade atravessando seus bairros, construção espontânea de que-
bra-molas (o que reduz significativamente a velocidade comercial dos ôni-
bus), imrpção coletiva em "avenidas assassinas", etc. Importa observar ainda
que até setores das classes altas e médias, beneficiados pelo modelo rodovia-
rista, mas desiludidos pelo impacto desse modal em seus setores residenciais,
começaram a mobllizarse também - embora com maior civilidade e buscan-
do formas de negociação com os poderes de tutela sobre a circulação. A ver-
dade, portanto, é que o movimento policlassista acabou suprindo diretamente
mais uma deficiência da Secretaria deYraçã,o, apesar dos esforços dos depar-
tamentos técnicos para enfrentar os efeitos negativos da violenta entrada do
automóvel em cidades mal pteparadas para esse modernismo.

Outras mobilizações contra projetos tecnocráticos, contra integração
modal imposta ou de apoio as lutas sindicais dos rodoviários continuaram a
acontecer, até que diversas forças de oposição leîtaram darlhes um perfil
político. Foi o caso da Articulação Nacional das Lutas de Transportes -
ANLUT, que representou o esforço máximo de centralização dos movimentos
de usuários e comunidades cidadãs. Na década de 80, o objetivo político de
confronto com poderes estatais pouco democráticos prevalecia sobre a busca
de soluçöes adequadas e inovadores. Tanto é assim que, apesar de a vindicta
popular estar simbólica e emotivamente dirigida contra companhias ou admi-
nistrações do Estado na maíoria das vezes, a alternativa que aparecia nas pla-
taformas de luta era em prol de maior estatização do transporte.

Essa rápida evocação dos intensos movimentos sociais nos último anos
do regime attorifâtio no país leva o estudioso a perguntar-se em retrospecto
sobre as relações entre autoridades públicas e sociedade civil como atores dos
sistemas de transporte urbano numa abrangência mais ampla - incluindo
Curitiba e Salvador, casos analisados por Brasileiro (7994) e Orrico (1992), res-
pectivamente - embora o foco interpretativo seja geralmente dirigido sobre Rio
de Janeiro e São Paulo, cujos exemplos servem à construção de observações
gerais sobre a maféna. A sabe¡ que as ações diretas e espontâneas:
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(i) Íecaíam mais sobre as condições do serviço oferecido (não apenas quan-
to ao seu custo para a população) do que sobre as formas da sua produ-
ção, independentemente do modal ou do operador e sem questionar o
principio da concessão, a organizaçào ínferna das empresas ou a divisão
modal da oferta;

(ii) dirigiam-se mais - e com claro conteúdo simbólico - contra os órgãos de
planejamenlo, fiscalização e controle do transporte do que contra seus
produtores diretos;

(iii) revelavam existir certa conivência entre usuários e funcionários das
empresas vindicadas, evidenciando relaçöes pelo menos intuitivas entre
reivindicações populares e sindicais, cujos interesses etam arüficialmente
ligados, dada a divergência entre objetivos de aumento salarial e de con-
tenção da tarfa;

(iv) ganhavam maior visibilidade quando atìngiam as ferrovias suburbanas -
modal em que se apresenta o mais alto nível de inadequação à grande
demanda - do que quando afetavam as empresas de ônibus, sem nunca
voltar-se contra as companhias de metrôs.

Isso remete à congruência entre o trem suburbano, meio de trânsporte
dos mais pobres, e a exacerbação das condições de vida nos assentamentos
multitudinários e sem infra-estrutura que crescem nas periferias das novas
metrópoles. Yale dizer que a questão desses movimentos ia além da sua
expressão direta, tanto no que diz respeito a sua inscrição conjuntural quanto
no que taîge ao conteúdo dos problemas habitacionais envolvidos. Final-
mente, à diferença de outros movimentos sociais, estes podem alcançar resul-
tados imediatos - embora não tenha sido sempre o caso -, sem esgorar-se
neles o amplo espectro de reivindicações setoriais.

Essas e outras anotações remetem a Ltma grande gama de dímensões
que reverberatam duradouramente na manifestação desse atot, para além de
sua expressão na conjuntura referida. Pois não hâ dúvida de que, se as mobi-
lizações não se repetiram com tal densidade ou intensidade nas décadas
seguintes - sem que, no entanto, deixassem de acontecel chegando até a
quebra-quebras, como no Rio de Janeiro em 1990 e em São paulo em lgg6 -,
elas incidiram nas políticas de transporte aplicadas jâ não pelo governo fede-
ral, mas pelos municípios. Modernização dos trens, aumento da oferta, segu-
rança nos transportes e Íra Írfa, contenção tarlfâria, fiscalização social e des-
centrarização das decisões, sem que fossem definitivamente alcançados,
figuram entre os principais objetivos das ulteriores intervenções dos governos
locais, mais sensíveis à reivindicação social. Assim sendo, pode-se dizer que
foi esse o ator que virou definitivamente a página da secretaria de yiação,
pouco inclinada à dimensão social dos transportes urbanos.

Neste contexto, criou-se em 1984 a Companhia Braslleira de Trens Urba-
nos - GBTU. que passaria a exercer a tutela sobre os trens em operaçào nas
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cidades. vale lembrar que, na proposta original, era justamente sobre o sistema
férreo que deveria se basear loda a montagem da rede integrada cle transporte,
coordenada nas aglomerações pelas EMTU e no plano nacional pela EBTU.
ora, a presença de um terceiro organismo não apenas contribuiu para o enfra-
quecimento da primeira como também constituiu uma das razões para a débil
integração modal, que perdura até os dias atuais. cla¡o está que o setor priva-
do de ônibus sempre reagiu à idéia da integraçào, desconfiando que 

^carreÍa-ria perda de demanda; enquanto, para os usuários, ela represenfa a penariza-
ção dos transbordos, sem os desejáveis ganhos em termos de tempo de
viagem e redução das tarlfas.

Quanto e como a mobrlização social impactou as viações privadas de
ônibus são questôes a serem esclarecidas. Pode-se dizer que de forma aberta-
mente negativa quando, nos setores mais empobrecidos, foram destruídos 40
ônibus em Brasília em 7982; a metade da frota municipal de Salvador no ano
seguinte; um lote importante no Rio de Janeiro em 1990. No entanto, mesmo
nesses casos, o ator interpelado era sempre mais o Estado (responsável pelas
altas de tarifas) do que o empresariado. No entanto, se o questionamento das
condiçöes em que o setor público presta diretamente um serviço de transpor-
te não desfavoreceu os interesses privados, a destruição, o roubo dos seus
veículos e o insistente clamor por esfatização da atividade levaram os empre-
sários a certo temor, ou maior cautela, em sua política de investimento -
reserva esta que, somada a outros fatores ligados à situação econômica nacio-
nal, contribui para explicar parcialmente ao menos a queda que se observa
nesses anos na curva histórica de fabricação nacional de ônibus da Figura !.
Poder-se-ia então argumentar que a própria mobilização social, ao revelar a
crise do transporte urbano, aprofundou-a, provocarrdo a retirada dos recursos
privados e púrblicos necessários para enfrentá-la? Nesse aspecto, avistou-se a
ruptura do entendimento entre governo fede¡ai e empresariado de transporte,
o que iría Ievar a modificações substantivas na regra do jogo entre atores dos
sistemas locais - e aí, sim, incidindo diretamente sobre o modo de interven-
çào das viaçòes e sua organiztçào.

Uma ilustração dessa mudança é dada pela nova modalidade de organi-
zaçào social em torno dos transportes nos anos seguintes, em particular em
regiões de residência operâria, como nos municípios do ABC paulista.
Premonitória redefinição da organização popular se deu em particular em santo
André, que virou uma espécie de laboratório de experimentação e inovaçào no
que diz respeito às relações entre sociedade civil, govemo local e capital do
transpofie. Pois nela coincidiam tradição organizativa aporr2.da pelos sinclicatos
trabalhistas, consciência popular nos complexos assentamentos habitacionais,
forças progressistas oriundas da classe média e um importante setor de acumu-
Iação capitalista no transporte - elementos todos definidores da nova alquimia
da administração dos transportes coletivos nas últimas décadas, quando as
rédeas da tutela passariam para as mãos das prefeituras. ljm dos mentores
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dessa organizativa - depois eleito por duas vezes prefeito de
Santo como prolongamento de sua militância no úansporte _
titava, ns ensinamentos dessa experiência em curso:

Formou-se assim lem resposta ao exagerado aumento de novembro l9g2l a
comissão de usuarios cle Transpor"te coletiuo e a tarifa, graçrls à mouimentação,
baixou, mesmo após recurso judicial dos empreseirios de ônibus, que afinal nào pre-
ualeceu' Desde o início, alguns membros þerceberam que serict importanrc, pótra o
crescimento do mouimento, atingir o pontofrctco d,o processo de d.efinição das tari_
fas: seu carãterfecbado, sem (. transmissão de informações e sem a particiþação da
comuni¿lade. Daí que, além da distribuição de boletins informatiuos a população e
das concentrações na preþitura, resolueu-se formar, dentro da c,omissão d.e
usuarios, uma comissão Técnica seu objetiuo era, e continua sendo, o de conse-
guir trabalbar toclcts as informações, técnicas e legais, do processo cle fixação de
tarifas e do sistema de ônibus em geral. /.../ o fato é que, no meio de muitos núme-
ros, os usuãrios descobriram algumcts coisóts imþortantes.

(Ð as planilbas, quando existiam, na época eram elaboradas pelos próprios
empresãrios, e não pela prefeitura;

(ä,) nã.o bauia comprouação alguma de que os detdos apresentados fossem uerda-
deiros;

(äi) o pror"tto de cálculo era feito ao contrãrío: na þratica, fixaua-se pnmeiro a
tarifa, pela negociação fecbada e depois, só para const(rr, estimauam-se os cus-
tos e decluzia-se um IPKfalseado, sem relaçao com ¿z realidade.

/. / Foi.ficando claro que a elaboração e a democratização das ínformações reais,

þelo mouimento, tornauzTm possíuel um processo em direçã.o ao controle e à fiscali-
zação da gestão do sistema de tra.nsporte coletiuo por parte do próþrio þouo, organi-
zctdo de modo independente da própria prefeitura. Atra,ues dessa orientação geral, o
mouimentofoi tenclo sltc¿ continuid(¿de. Assume-se, por conseguinte, que o elemento
específico presente na atiuid.crde cla Associaçao dos tlsuarios de Santo André consis-
te na constante busca de umct articul2tçao concreta entre a mobilizaçã,o da poputa_
çao e a produção e democratizaçao de informações que externam o þonto de uista
dos diretamente enuoluidos. /. / coerentemente com a uisão desenuoluida até aqui,
cabe tentar deslocar o eixo da polêmica, centrado na oþosição entre sistema, pr¡ua_
do x sístema estatizado de transportes coletiuos. Isto porque, se a garantia de um sis_
tema que xnteresse aos usuãrios suþõe sua participação, a questão cenlral uenT a ser
a de se criar condições para um þrocesso de fiscalizaçao e conrrole popular que
aponte, no limite, þara formas de gesTão popular sobre o sistema d.e transportes
ora, esse processo ti uiá.uel, num þrimeiro momento, sejam os seruiços de transpor-tes
estailzados ou não Isso não significa que, para os usuarios, gestão estc¿t¿tl ou priua-
da sejam indiferentes. Mas significa assumir que a estatizaçao do sistema que nào
seja subordinada aþrmas de participação popular direta e organizada não confe-
re garantict de que preualeçam os interesses da maioria dos usuórios. Boct par-te derc
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experiências de esta.tizaçã.o têm sido criticadas por desperdícios, clientelismo, en"fim,

ineficiências apontadas. /.../ Nesse contexto, uma euenlua.l esrafiz¿tção dos trans-

Portes poderia cumprir muito mLzis o papel de meio d.o que umfim em sí, ou o cen-

tro das preocupações. (Daniel, 1987).

Sem permanecer única, essa experiência das municipalidades do ABC
(incluindo Diadema, cuio secretário de Transportes também iria logo se ele-
ger prefeito) pontuava tanto os novos temas que seriam importantes numa
redefinição das relações entre operadores e tutela,/usuários quanto uma meto-
dologia de confronto de interesses com vistas à busca de soluçòes comuns.
Assim como em outras cidades, onde processos semelhantes aconteceram
com diversas orientações, pareceu evidente a necessidade de enfrentar esses
problemas em nível local e desde a base, como único caminho capaz de evi-
tar Íanto imposiçöes verticais quanto reações violentas, evidenciando-se a

presença de um ator pouco considerado até então: as viações privadas.

2.4. As secretarias municipais diante das viações

Degradação das condições da mobilidade urbana e mobilização social
por um lado e, por outro, esgotamento da intervenção estatal nas instâncias
federais e nas companhias municipais definiram um contexto de crise nos pri-
meiros anos da década de 80 - e não apenas no setot dado que o quadro geral
era o dos problemas decorrentes da crise energética. "Pressionadas pela crise
financetra da União - agravada com os dispositivos aprovados na Constituição
de 1988 -, as coalizões políticas que se sucederam no poder central têm inter-
pretado de forma ndical e'pragmâtica o princípio da competência municipal
no transporte público." (Fagnani, 7995).Uma leitura mais atenta dos processos
de base, sem desmentir semelhante crítica econômico-política, pode levar a

uma interpretação mais positiva. Levantados pelos atores diretos, os problemas
do transporte adquiriram cefia importância no restabelecimento democrâfico -
após a campanha das "Diretas jâ1" e o drama da ascensão e morte do presiden-
te Tancredo Neves em 1985 -, com o governo deJosé Sarney (1985-1990). E as

novas autoridades municipais tiveram que cuidar deles, quisessem ou nào
enfrentar suas manifestações sociais, otganizativas, financeiras e políticas. Crise
e democracia vieram a ser, então, os parâmetros de um confronto entre pode-
res locais e viações privadas: fenômeno inédito que deveria pemitir a emer-
gência, a parlir dabase, de uma política de transporte urbano, apesar de a rea-
lidade se apresentar dispersa e variada de uma cidade ou região a outra.

A concentração dos veículos rodoviários conflrma-se na Figura 15, que
mostra o Brasil das 17:40. Quer seja no indicador de domicílios dotados de
automóvel (recenseados em 1991), quer no rateio de ônibus por habitante
(Onibulis, 7997), os ponteiros do relógio formado pela figura passam por
cima dos numerosos estados do norte e do nordeste sem que pareça ter acon-
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tecido nada, enquanto o tempo se acelera quando eles chegam aos estressa-
dos estados do centro e do sul... Restam 20 minutos para se chegar a umà
média nacional de 2oo/o de lares equipados com auto e de 12 ônibus urbanos
por 10 mil habitantes.

Figura 15

concentração geográfica das frotas de ônibus e automóveis por estados do Brasil

D¡stritoFederal BRASIL

Goiás

Mato Grosso
Amazonas

Mato Grosso do Sul

Rìo Grande do Sul

Santa Catarina

Tocantins

Maranhão

Rio de Janeiro

Espírito Santo

Mìnas Gerais
Rio Grande do Norte

Paraíba
Sergipe Pernambuco

Alagoas

I % Domicílios com auto I 99,l | ônibull 0.000 habitantes urbanos I 996

Fonte: TURMA Dados: OnibuLis & IBGE (exploração Credal)

Em termos de receitas financeiras, herdou-se uma situação negativa, na
qual o regime militar havia "esgotado o padrào de financiamento da política
federal", via tributos ou qrìdividamento extemo, e deixado os govemos locais
sem as alíquotas de impostos de que precisavam, mediante ,,uso de mecanis-
mos 'disfarçados' para builar gar^ntias e direitos legalmente adquiridos por
estados e municípios" (Fagnani, 1985: 44). Em plena crise, restava às autorjdz_
des locais tentar afirmar seu poder frente ao govemo central no que diz respei-
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to a orçamentos, sem muita perspectiva de sucesso e com certa brusquidão
frente aos operadores privados. Controlando com órgãos gestores ainda iracos,
fiscalizando através de companhias públicas de duvido sa eficâcia, retomando
com vigor a bandeira da participação, os novos edis tiveram que atuar no meio
de um profundo impasse financeiro. Tais determinantes - e a intenção de
revantar o serviço público - levaram ora à intervenção nas empresas, ora à revi-
são das permissões, à areriçào de planilhas de custos e às tentativas de reorga-
nização das redes e dos sistemas urbanos de transporte coletivo. eue não con-
seguiram nem conter as tarfas, nem aumentar substancialmente a orerta.

De fato, a reaçã"o dos empresários foi manter as frotas "no estado", sem
fazer investimentos para baixar os níveis de superlotação. Desconsiderando
fórmulas que haviam sido impostas pelas instâncias federais, os municípios e
as viações rotam abandonando integração, corredores e planejamento metro-
politano. Neste momento, que foi o pior da crise do transporte urbano, apare-
ceram, não obstante, os elementos de convergência que permitiriam sair dela
com o setor transformado. Voltou-se a pensar na intrínseca relação entre ser-
viço público e monopólio e a dar atenção à continuidade entre o carâfer
público e privado do mesmo, à reorganização espacial da oferta com base nas
microdemandas, aos termos de uma necessária regulamentação e aos meca-
nismos que possibilitariam aumentar a produtividade medianfe a moderniza-
ção empresarial. Dois elementos foram essenciais na procura de uma saída
para a crise: o vale transpofte e a municipalização.

Para enfrentar o déficit financeiro de um setor que não podia nem se
autofinanciar, nem aumentar as tarlfas, nem receber maiores subsídios, o
governo federal criou e impôs o vale transporte (VT) em 19g6. Tratava_se de
lazet os empregadores de mão-de-obra, beneficiârios indiretos dos sistemas
de transporte, suprir pafte substancial dos custos do deslocamento Dendular
de seus funcionários. Assim, as empresas industriais e terciárias p^rr rn 

^sufragar parte de seus gastos individuais e coletivos. pelo mecanismo, o assa-
lariado recebe do patrão, sob forma de vr, 94o/o da sua despesa mensal em
transporte (base de 26 dias), custeando ele mesmo o percentual restante dos
deslocamentos entre domicílio e local de trabalho.

Saliente-se, por um lado, que esse adicional nã,o é integrado ao sarârio,
nem significa aumento da remuneração do trabalho, pois é pago sob forma
de um bilhete especial - que, no auge da espiral inflacionâria, chegou a circu-
lar quase como moeda. observe-se também que, à diferença do uersement
transpot't francês, o vT brasileiro não é revertido ao órgão gestor (impossibili-
tando seu uso para investimentos em infra-estruturas de transpone/, nem ao
operado¡ ao contrário dos clássicos subsídios a este agente (embora esteja
indiretamente destinado aos custos operacionais da oferta existente).

Dadas essas características, pode-se perguntar se o vr representava uma
medida de carâter social (beneficiando metade da população atjva e deixando
de fora as pequenas empresas e os camelôs): de fato, ele não suscitou qrande

97



Viação llimitad,a

interesse nos primeiros anos e (por resistência de empregadores, operadores e

órgãos gestores mais do que dos assalariados) nem ultrapassou 35% dos bene-
ficiários virtuais. Ou, pergunta allernaliva, se ele não seria um mecanismo para
dar novo impulso à oferta, reduzir a queda da demanda e incentivar uma reto-
mada dos investimentos privados, visto que alcançou, nos últimos tempos,
percentuais acima de 650/o, a partir da queda absoluta da demanda por trans-
porte coletivo. O que ficou claro foi a desconfiança do legislador federal fren-
te aos poderes municipais: nem sequer ficou especificado que a eles corres-
ponderia a emissão do VT e o controle dos fluxos financeiros entre empresas e
operadores. Afirmando o princípio dareceiÍa públíca (a exemplo de Curitiba),
vârias municipalidades usaram o Y-| para afiançar o seu poder fiscalizador,
enquanto outras (como o Rio de Janeiro) deixaram o produto financeiro,
durante duas semanas por mês, nas mãos dos operadores, agrupados em sin-
dicatos patronais. AIém dos benefícios indiretos que a comercialização dessa

quase moeda criou, em momentos de inflação em ritmo de 400/o por mês, esta-

va em jogo o domínio de uma possante ferramenta de reestruturação do setor.
Pois, aliado à caixa de compensação entre diferentes operadores, o

fundo gerado pelo VT - junto com outros apoios ao financiamento de investi-
mentos em veículos ou gamgens - permitiu ora a permanência ociosa ou cor-
poratla dos operadores mais atrasados, ora a modernizaçào dos mais pode-
rosos e produtivos, conforme costuma acontecer com subvençöes cruzadas.
Toda crise é uma oportunidade de reestmturação. Além de seus objetivos
enunciados, o vale transporte proporcionou, então, uma oportunidade para
que se começasse a discutir as bases de uma política local de transporte urba-
no, às vezes com pugnacidade, mas sempre com argumentos técnicos e von-
tade de racionalização e modernização. Essa dinâmica de negociação tute-
la/viaçöes permanece até hoje, quando se discute a eliminação da forma
superada ou perversa do VT, via implantação de calracas eletrônicas - mais
um nó de disputa ou campo de parceria.

O segundo fator de saída da crise proveio da intensa mobllizaçào que se

deu com a promulgação da nova Carta Magna do país, restabelecendo sua
Írarrreza federativa, quando forças progressistas, assimilando retorno à demo-
cracia e p^fücipaÇão popula¡ deram forte impulso à descentralização e à redis-
tribuição de competências. Poderes locais e setores sociais, questionando a

anterior intervenção do regime autocrático nas políticas públicas, pressionaram
para que fosse explicitamente inscrita a autonomia municipal em suas atribui-

ções relativas ao transporte urbano. Assim, restabeleceu-se na Constituição de
1988, com muito mais divisão de responsabilidades que em anteriores - ahâs
pouco respeitadas na época das Secretarias de Yiação -, a soberania de cada
cidade sobre a organização dos deslocamentos dos seus cidadãos:;.

No entanto, nem dessa vez foi reconhecida a instância metropolitana,
supramunicipal, de organização de algumas políticas setoriais. No transporte,
dificultou lanto a concertação entre municípios conurbados quanto a harmoni-
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do transporte municipal e estadual do intermunicipal.
stituição parece regressiva com relação às Regiôes
podiam receber apoios diretos do Estado centralista.

Assim, em Belo Horizon i_
tafia na década anterior, o
substituiu pela BHTrans, o
ao feito pelo sindicato dos empresários, o SETRANSP, e ao do desenho das
redes, que se foram desenvolvendo até o nível metropolitano, conforme a cída-
de e a mobilidade foram crescendo. Nessa brecha, desatou-se outra estratégia
de recuperação econômica por parte dos empresários, duplicando suas bases
de oferta, deslocando capital rodante e investimentos de um setor para outro e
apoiando-se nos resultados operacionais de um para justificar demandas de
aumentos larlfârios em outro. As reivindicações de soberania dos municípios
entre si, e de todos frente aos estados, cancelou a possibilidade de eles se posi-
cionarem frente a tal recomposição da orerta, assim como de empreenderem
ações coordenadas de planejamento estratégico.

o maior mérito dessa nova legislação federal foi abrir a porta à legitima-
ção de processos que vinham acontecendo desde a época dos movimentos
sociais, como a assim chamada "municipalização do transporte", que, generica-
mente, pretendia atribuir a tarefa de organizar e coordenar os transpoftes à pre-
feitura e nela concentrar os recursos normativos, humanos, técnicos e financei-
ros necessários. Consistiu em um processo estendido de emergência do ator
institucional local, no qual muitas experiências se revelaram ricas em idéias e
soluções. Assim, por ocasião das eleições muni
do transporte virou bandeira polítíca, com c
cidades e as forças políticas em disputa. As
sociais para estudantes, idosos e setores desfavorecidos (que em salvador che-
g ram a representar mais da metade da clientela) a complexos mecanismos de
relacionamento entre operação dos transportes e outros serviços urbanos (como
a "compra do lixo" em curitiba); da exigência de orçamento pafücipativo (lança-
da em Porto Alegre) à procura de solução para problemas habitacionais (caso de
Diadema) - e até casos em que a municipalizaçào foi entendida como esfatiza-
ção (experiência de Santos, onde se decretou o monopólio exclusivo).

o mais importante foi que - a parrir de experiências anteriores de remu-
neração das viações por serviço produzido, e jâ não segundo a demanda; con-
trole municipal da receita e formas de contratação diferentes da clássica e ino-
perante planilha custo/Íarifa - se deu uma substantiva e duradoura modificação
dos termos de relacionamento entre operadores e prefeitura. Além das transitó-
rias tentativas de montar empresas públicas, deslocou-se o centro dessa relação
da tañfa e da simples fiscarização pera a organização de um serviço que com-
partilha os diferentes componentes de uma oferta, quer pública quer privada.

A partir de então, pôde-se começar a diferenciar as rarefas de adminis-
traçào de um sistema, ou de sua rede, e as de gerenciamento de uma empre-
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sa, incitando sua modernízação e o crescimento de sua eficiência. É claro que

esses avanços rumo a uma política de transporte municipal passaram pelo
estabelecimento de negociações ou pelo confronto entre os atores - ora em
mesas de discussão, ora na Íua ou na garagem. Transcendendo tais aconteci-
mentos, essa dimensão da municipalizaçào permitiu, enfim, uma retomada do
investimento no setor, lrazendo evidentes benefícios em termos de quantida-
de, regularidade e qualidade de oferta, que eram esperados há uma década.
Sob esses aspectos, as experiências dos municípios da reglão do ABC e de
São Paulo tiveram o maior impacto, valorizado pelos próprios empresários.

Apesar de serem mecanismos de saída de crise e de reestruturação do
setor, o ambivalente vale transporte e a polissêmica municipalizaçào não defi-
niram uma clara e única política de transporte. A consistência da Secretaria

Municipal espalhou-se em vârias experimentações bem ou mal sucedidas nos
três últimos exercícios municipais (alternados, até hoje, pelo curto prazo de
quatro anos e pela não reelegibilidade). Não foram apenas forças políticas
adversárias que puderam rapidamente se suceder nos poderes executivos e

nas bancadas de vereadores. Aconteceu também certa instabilidade por causa
de mudanças de rumo das pessoas eleitas, remoção de secretários e as res-
pectivas equipes técnicas. No entanto, as viações, bem mais perenes, se

foram consolidando e desempenharam sua necessária faculdade de adapta-

ção aos regimes municipais de turno.
Houve perdas nessa trajetória, devido ao desaparecimento de uma dire-

frtz nacional e de instituições ou instrumentos federais de coordenação dos
transportes que possibilltariam justamente a extrapolação dos aportes locais
para o plano nacional, em um país imenso e com grandes desequilíbrios eco-
nômicos e sociais. Pois é de lembrar também que os anos 80 se caraclerizatam
pelo desengajamento da União da organização e do financiamento dos trans-
portes coletivos urbanos. As diversas reformas administrativas experimentadas
na segunda metade dessa década, que viu o transporte urbano ser transferido
do Ministério dos Transportes para o novo e logo extinto Ministério do
Desenvolvimento Urbano, Habitaçáo e Urbanismo, e a limitada presença do
governo federal no setor38 nos primeiros anos da década de 90 são claros teste-
munhos deste processo de desengajamento. Além do recesso do FDTU, cita-se
sempre, não sem saudade, a extinção da EBTU que, prevista pelo governo
Sarney, constituiu uma das primeiras medidas do govemo de Fernando Collor
(1990-9Ðts. Esse decreto lazia parte da "radical política de desmonte formulada
e efetivamente posta em prâtica para o sefot / .../ A partk de 1990, o governo
federal adoÍa uma eslralégia de progressivo afasÍamento em relaçâo ao setot
tentando suprimir as questões ligadas ao transporte coletivo urbano de sua
agenda decisória" (CadavaI, 1992), exemplificada por: drâsficos cortes orçamen-
tários em todos os projetos de investimento em curso (que afetaram até progra-
mas compromissados e financiados pelo Banco Mundial); substituição do
ministério por uma Secretaria Nacional de Transportes; supressão de qualquer
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divisão administrativa comprometida com intervenções no transporte urbano.
"Esse posicionamento do governo federal no início dos anos 90 representa vma
nova e radical inflexão quanto à percepção do papel do Estado e da divisão de
competências entre níveis de governo na gestão do transporte público. Após
quase duas décadas de excessiva centralização, o govemo federal deixou de
m neîa abrupla de ter qualquer responsabilidade sobre o problema. Mais uma
vez, de forma abrupta, /.../ passort-se para o extremo oposto, no qual só ao
município cabe a responsabilidade gigantesca de enfrentar a complexa proble-
mâtica do setor", segundo importante crítica de Fagnani (799), que conclui:
"Ambos os extremos parecem equivocados. É preciso buscar um meio termo."

A essa tarefa sempre se dedicou a ANTP, cujo papel passou a ser de
destaque na conjuntura do desmanche da política nacional, à qual conseguiu
se contrapor nào apenas com suas concorridas reuniões bianuais de adminis-
tradores, técnicos e empresários do setor, mas também com assídua parficipa-
ção em instâncias internacionais, ativa presença nacional descentralizadaao e
constante promoção de pesquisas e estudos técnicos. A ela juntou-se depois a

ârea acadêmica, com a Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em
Transportes - ANPET, cujos congressos reúnem anualmente a comunidade
científica brasileira especializada no setor. Apesar de ter contribuído para a

tentativa de voltar a definir uma instância federal de diretrizes de transporte
urbano, não teve eco a demanda de recomposição de um dispositivo nacio-
nal: seria preciso ter um poder institucional e recursos financeiros muito
superiores aos que decorrem do estatuto de ONG, organização não governa-
mental, para poder se contrapor ao "desengajamento" ou "desmanche".

Do primeiro requisito - poder institucional -, dispõe outra entidade, nas-
cida da base e que abriu para si um espaço de representatividade e expressäo
nacional e regional: o Fórum dos Secretários de Transporte, que junta titulares
das pastas estaduais e municipais pelo menos quatro vezes ao ano para discutir:

(i) questões técnicas, como as planilhas de custos ou os veículos de trans-
porte escolar;

(ii) matérias de confronto comum a determinantes externos, como preços
reais de compra e venda de ônibus;

(iii) questões políticas, desde as gratuidades até o novo Código de Trânsito.

Produto de um movimento nascido hâ dez anos4l, as reuniões dos
Fóruns Nacional e Regionais de Secretários de Transportes conseguiram a ins-
falação de uma Comissão Nacional de Transporte, sentando à mesma mesa os
técnicos do transporte urbano, os seus provedores e as administrações envol-
vidas. Efêmera, a comissão existiu enquanto durou o governo transitório de
Itamar Franco Q993-799 4).

Saliente-se, porém, que essa instância é estrategicamente promissora da
recomposição de uma direção nacional do transporte urbano, embora se
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preocupe também, e muito, em preservar a autonomia dos executivos e legis-
lativos locais. Apesar da base técnica ainda fraca, o Fórum Nacional, apoiado
pela ANTP, dotou-se democraticamente de regras rudimentares de direção
rotativa, sendo considerado não apenas como a instância reivindicatória que
agtupa o conjunto das plataformas de interesse municipais, mas também
como uma ferramenta de formação e continuidade das instâncias locais de
poder, apta a suprir as deficiências de uma experiência ou de um confronto
quando restrito às limitações localistas. Assim, ele dir,-ulga em nível nacional
as múltiplas realidades locais, sendo um lugar de aprendizado mútuo, e aspi-
rx a representar as prefeituras e os usuários nas negociaçòes com sindicatos
patronais, fabricantes de veículos e autopeças e pastas ministeriais com envol-
vimento na problemâtica. Agrupando os órgãos gestores, volta, enfim, a ser
uma instância de negociaçào à altura da dimensão nacional de estruturação
econômica e organizaçào política das viações e dos seus provedores, assim
como dos marcos nacionais das políticas econômica e sociais.

Se, por um lado, as experiências recentes apontam para limites que
precisam ser superados - decorrentes da própria lalta de continuidade das
políticas locais e da pequena interação entre cidades -, de outro, ao estar vin-
culado diretamente aos prefeitos e governadores, o Fórum tem um potencial
para exercer o poder e decidir sobre políticas de transporte. A constituição de
um corpo técnico atuando de forma perene e prestando assessoria profissio-
nal aos órgãos gestores, tanto no plano local quanto na esfera nacional, é sua
tarefa prioritária hoje.

2.5. Da viação em si à viação por si

Além das numerosas mudanças acontecidas no transcurso do século
no que diz respeito à tecnologia do transporte coletivo urbano, às condições
do trânsito e inserção nas cidades, às distâncias percorridas e lamanho da
demanda atendida, uma tem maior importância e tende a explicar as demais.
É a que concerne à forma organizafiva e propriedade patrimonial das via-
ções. Aí, sim, se pode falar de metamorfose, pelo tipo e tamanho do capital
investido, que deu ao setor uma incompatâvel força como elemento de pro-
gresso e intervenção econômica. Quaisquer que sejam a forma jurídica e o
relacionamento com as tutelas, a transformação dos antigos operadores sim-
ples em organizações empresariais complexas deve-se ao impulso desses
capitais, que se desenvolveram junto com o novo tipo de entidade de trans-
porte coletivo. Constituindo-se em ente em si, aviaçào voltou a ser ente para
si, querendo assim responder aos interesses gerais da cidade.

A viação desenvolveu sua forrra corporativa e ganhou uma colocação
dominante na orierÍação dos sistemas de transpofte urbano e no atendimento
de amplas demandas sociais. O relegado artesão clandestino que evoluía nas
margens deixadas pelos bondes, hoje empresário de viação e dominando as

702



Secretaria d.e Viacão

ruas com r,ultosa frota de ônibus, voltou a ser o principal ator do cenário. seu
rosto leva as marcas das vâias elapas da travessia, na qual pequenos artesãos se
uniram, sócios se juntaram e se posicionaram frente aos trabalhadores que con-
fratafam, empresas se constiluíram nos mercados e dividiram passageiros e
locais onde apanhálos, sindicatos regularam as relações entre diferentes seg-
mentos dos mercados, e grupos foram formados para diversificar as atividades.
Verdadeira metamorfose de uma forma social é o crescimento da viação, que
troca o lotação do qual provém pela empresa que pretende ser - e que, por
causa do rígido comportamento da grande empresa num mercado fortemente
regulamentado em nome do interesse coletivo, não vai suportar o ressurgimento
dos informais e nem se reconhecer nele nahora de enfrentar sua concorrência.

Essa evolução não foi espontânea nem isolada. É frebito reclamar do ôni-
bus na rua, mas as pessoas esquecem que, além das funções sociais que
desempenha, ele é. apenas a parfe emergente do complexo rodoviário que pro-
duz outros modais (de transporte individual ou de carga). Todos juntos, eles
constituem uma fonte de riqueza e de emprego no Brasil atual. A partir de esta-
tísticas parciais, agregadas e que consideram apenas as atividades registradas e
estáveis, pode-se tentar avaliar o peso desse setor. No limiar de 7995, o cadastro
econômico mostrava que a atividade de transportes coletivos, com todos os
modais confundidos, respondia por 3,50/o da receita bruta do país, produzida
em 33.700 empresas e empregando diretamente 1.115.500 pessoas - ou seja
7,70/o da população ocupada, cifra equivalente à quinta parte dos assalariados
industriais registrados nesse cadastro. Quanto aos empregos e valores indiretos,
são bem mais difíceis de contabilizar, devido à grande gama de atividades rela-
cionadas. A partir desses dados, foi possível produzir a Figura 16, com informa-
ções decerto incompletas e que mereceriam maior tratamento econômico.

Da figwa deduz-se o primeiro marco da importância no setor do transpor-
te urbano de passageiros: com 36 mII assalariados, ele jâ supera o de cargas em
temos de empregos diretos em 2.259 empresas (número semelhante ao obtido
no cadastramento direto, conforme se vê no Capítulo fV). O interurbano é mais
reduzido, tanto em termos de empresas quanto de funcionários - 1.500 e 14 mll,
respectivamente. Ou seja,9 por empresa, contra 16 no urbano, mais concentra-
do nesse item. Deve-se ainda somar uma quota indefinida de "transporte não
regular", categoria que inclui os serviços de f¡etamento para transporte de pes-
soal, na qual são cadaslradas 2.600 empresas, dez vezes menos do que no trans-
porte de cargas. Juntando-se as três categorias de transporte de passageiros, os
totais são de 52 mlI pessoas ocupadas em mais de 6.600 empresas cadastradas,
enquanto o setor de carga ocupa 34 mil pessoas em mais de 26 mil empresas
(de tamanho médio de 1,3). Isso evidencia a diferença em relaçào ao transporte
de passageiros, que se modernizou e concentrou muito mais do que o de car-
gas: em 7950, ambos apresentavam posições bastante parecidas. Observa-se
também uma remuneração média equivalente a 4,8 salânos mínimos no setor de
passageiros, contra 3,4 no setor de carg s, aparentemente menos qualificado.
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Figura 16

lmportância estrutural dos transportes rodoviários no díspositivo brasileiro de 1995
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O transporte rodoviário repousa sobre uma indústria em que predomi-
na o automóvel, mas que oferece salários atrativos para uns 11.300 opeÍários,
sendo a remuneração média particularmente alta no ramo de caminhões e
ônibus. O encarroçamento não requer mão-de-obra tão especializada (6,4
salários mensais contra uma média de I4,7 nas fábricas de automóveis). No
outro extremo, a manutenção é ainda muito fragmenlada e extensiva no uso
de uma mão-de-obra, pois, com 47 mil empresas, mal chega a 74500 traba-
thadores. Igual dispersão aparece nas atividades de venda e revenda de
peças, em número superior alé ao das concessionâtias, que vendem veículos.
Finalmente, o ramo de venda de combustíveis ainda oferece 18 mil empregos,
em mais de 20 mil postos de gasolina. Sublinhe-se a hererogeneidade do
setor rodoviârio em termos de produtividade financeira de cada um de seus
componentes, da qual se destaca a produção de automóveis e a receita dela
proveniente. Nesse aspecto, o transporte urbano de passageiros nào parece
ser tão rentável como outros, o que pode ter sido um dos fatores de seu rápi-
do processo de concentnção nas últimas décadas. A Tabela 3 mostra esse
ordenamento dos ramos do setor em cifras relativas.

Confirma-se que, apesar de 3Oo/o da receita corresponder à comerciali-
zação de veículos, o transporte urbano obtém a maior porcentagem de fonte
de emprego, com 340/o do setor. Essas cifras não são projetáveis, mas indica-
dores mais toscos como são o do pessoal do setor transporte e o das comuni-
cações dão uma idéia da distribuição regional.

Na Tabela 4, mais uma vez se destaca o estado de São Paulo, cujas
empresas rodoviárias e de produção e comerciahzação de veículos, junto com
outras de comunicações, absorvem quase 30o/o da receita dessa divisão do
cadastro. Aos três estados do sudeste junta-se o Distrito Federal, sede de gran-
de número de empresas estatais (incluindo a dos correios, contabilizada na
divisão da tabela). Assim, a viação e seu substrato industrial vieram seguindo
o padrão brasileiro de localização nos estados mais ricos. Estes são alguns
elementos da radiografia de um setor que claramente se apoiou na opção ro-
doviâria e coloca hoje o capiÍal privado em posição hegemônica.

Em paralelo ao seu progresso econômico, o setor se foi constituindo
como ator, com complexas relações internas. Fora das atividades industriais
(lideradas pela ANFA\IEA e pela FABUS) e frente à possante seção sindical dos
rodoviários (na Central Única de Trabalhadores - CUT, na Confederação GeraI
dos Trabalhadores - CGT e na Força Sindical, assim como a organismos nacio-
nais mais ligados ao poder público (ANTP, ANPET e, depois, Fórum de
Secretários), os empresários do setor privado carreg vam ainda, no final da
década de 80, os traços de sua trajetória disseminada tanto geogrâfíca quanto
setorialmente. Pouco inclinada a uma união profissional que não se baseasse
em relações de corte corporativo para objetivos imediatos - tarifas, obtenção
de linhas operacionais ou de crédito -, acostumado ao exercício pessoal do
ofício e dividido frente ao sucesso de uns e ocaso de outros, o empresário ro-
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doviário manteve independência. Não é segredo que pugnas internas por
liderança (vide Cola, op. cit.: 275 sq) prevaleciam na composição e direção de
entidades setoriais4z. As federações de categorias da profissão ou de regiões
ou cidades, por sua vez, agflfpavam numerosas entidades estaduais ou muni-
cipais e uma variedade de sindicatos locais.

Tabela 3

D¡str¡bu¡ção de receita, pessoal e empresas l¡gadas ao transporte rodov¡ár¡o individual
e coletivo de passageiros e cargas cadastradas em 1995

+ (12t94)

Fonte: TURMA; Dados: IBGE, Censo Cadastro

Dominada pelo único setor que precisava de represenlação nacional, o
de cargas, a Confederação Nacional de Transportes Terrestres - CNTT começou
a mudar sob o impulso da Rodonal (Associação Nacional das Empresas de
Transportes Rodoviários Interestaduais e Internacionais de passageiros). A
depuração dos traços corporativos tradicionais e setoriais começou sob o man-
dato de Camilo Cola, entre 7987 e 1990 (que declarou: "Minha eleição foi um
divisor de águas na história da cNTT. Mobilizou a classe, fomentou o debate.
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Rece¡ta bruta
lRs r_oooì

Pessoal Empresas

câdastradas
Comércio a varejo e por atacado de veículos automotores

Fabricação de automóveis, cam¡onetas e utilitár¡os

Comércio a varejo de combustíveis

Comércio a varejo e por atacado de peças e acessórios

oara veículos

Transporte rodoviário de cargas, em geral

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores

Transporte rodoviário de passageiros, regular, urbano
Fabricação de caminhões e ônibus

Transporte rodoviário de passageiros, regular, não urbano

Atividades auxiliares aos transportes terrestres

Manutenção, reparação de veículos automotores

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques

Transporte rodoviário de produtos perigosos

Comércio, manutenção e reparação de motocicletas,

peças e acessofloS

Transporte rodoviário de passageiros, não regular

Recondicionamento ou recuperação de motores

oara veículos

Transporte rodoviário de mudanças

29,76%

19,210/o

18,720/.

'13,6'lo/o

't2,04%

9,51o/o

5,55o/o

4,470/o

2,530/o

2,010/o

1,840/o

1,7 40/o

o,81%

0,66%

o,600/o

0,50%

0,10%

18,240/o

a,65%

17,O9%

20,71%

30,36%

14,69%

34,O20/o

2,O2%

'13,160/o

2,04%

11,72%

3,620/o

1,31%

't,34%

2,47%

1,91%

o.43%

8,6Qo/o

0,03%

15,30o/o

34,85%

'18,620/o

't,00%

1,700/o

o,o10/o

1,160/o

2,550/o

33,920/o

0,96%

0,630/o

3,87 0/o

2,O7%

1,460/o

0,37 0/o

Total setor rodoviário no cadastro IBGE Eras¡l 1994 11,O10/o 6,sOVo 8,1Oolo
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Tabela 4
Transporte. armazenagem e comunicações (divisão cadastral):

estabelecimentos, pessoal, remunerações e receita por estado do B¡asil em 1995

Estado sede Empregas Pessoal

ocuoado

Salários

e þensões **
Receita

total **
>ao tsauto

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Distrito Federal

Rio Grande do Sul

Paraná

Ba h¡a

Santa Catarina

Espírito 5anto

Pernambuco

G oiás

Ceará

Pará

Mato Grosso do 5ul

Mato Grosso

Maranhão

Amazonas

Rio Grande do Norte

Para iba

Alagoas

Serg ipe

Piauí

Rondônia

Acre

Toca nti ns

Amapá

Roraima

I 6 855

3.755

5.604

383

6.672

4.430

1 .195

4.144

976

581

1.098

629

564

498

666

208

287

137

164

169

tbv

201

110

51

118

24

26

401.288

240.176

126.946

1 16.806

1 1 2.505

81.033

39.947

39.207

38.669

31.701

26.521

20.045

'16.878

9 673

8 903

8 476

4.124

7.648

6.645

6.563

6.513

4.144

3.431

1.732

't.278

845

329

2.244.172

1.538.028

4't5.657

709.004

635.372

274.843

126.748

1 1 5.200

1 53.61 1

116.072

77.922

65.303

78 199

34.267

23 394

34 807

35.787

38.227

29.961

16.963

22.61s

10.341

13.272

4.564

2.249

4.272

2.092

1 0.1 69.398

6.577.274

2.328.11s

3.503.1 95

s 025.839

't 782.131

529.344

799.428

735.649

545.53 1

473.595

409 319

360.812

¿ to 55)

141.342

I Ov OÞö

240.999

163 107

114.700

9 I -ó2ó

116.423

68.848

64.956

22.303

10.179

17.964

7.784

Bras¡l 49.714 1.366.066 6.422.942 34.726.066

* (em 31.12.94)

"* (x R$1.000)

Fonte: IBGE, Censo Cadastro.

Pois nunca um empresário de representatividade nacionalhavia assumido seus
destinos. O presidente da República, José Sarney, teria dito gue eu era um
candidato de respeito, 'com muita tonelagem"'). Aconteceu, então, uma reor-
g t:ização interna, com junção de 20 sindicatos setoriais e locais, para "a clas-
se" tornar-se um ator reconhecido no mesmo nível e título dos industriais
(organizados na Confederaçào Nacional da Indústria - CNI e na possante
Federação da Indústria do Estado de São Paulo - FIESP), dos comerciantes da
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Confederação Nacional do Comércio - CNC ou dos agricultores da
Confederação Nacional da Agricultura - CNA. E também para fazer frente à

carência de uma política nacional de transporte. Apesar de ter lutado durante a

constiluinte para o restabelecimento do imposto sobre combustíveis, o IULCLG,

que T¿lnto imþulso dera no passa.clo à construçã.o e manutençã.o da infra-eshtttura
rod.ouiaria nacional. Em 19B8, as estradas brasileiras ja se encontra.ua.m em cond.i-

çoes muito precarias e se acelerøua o processo de dilapidação desse patrimônio a
muito custo construído com os recuTsos de tod.os os bra.sileiros. Mesmo assim, preua-

leceu a opinião dos que combateram aquele tributo e sua uinculaçã.o aos tra,nsþor-

tes, preferindo-se fundir os impostos unicos no ICCS, tributo de comþetência dos

estados [e no ICMS, no tocante aos municípiod Imped,ind.o, assim, que se restabele-

cesse a.quele círculo uirtuoso de progresso para os transþortes nacionais, quefuncio-
nara no p;tís por mais de duas décadas" (Cola, ibidem).

O sucessor de Cola, Thiers Fattori Costa, acabou a montagem desse
arcabouço, transformando a confedetação, jâ ampliada aos demais modais de
transporte, na Confederação Nacional dos Transportes - CNT, que deixava de
ser apenas "terrestre", como a CNTT que lhe fora entregue

com as finctnças equilibradas, o patrimônio multiplicetdo. Presente, atua.nte, em

todas as frentes. Prestctndo imþortanþs seruiços aos transporles nacionaß: na for-
maçao e qualificação de pessoal; na melhoria de seus seruiços, em especial no que

concerne à sua segurança; na defesa permanente dos interesses d,a entid,ade
Alentado documento, íntitulado "Sugestões para uma política de desenuoluimento

dos transportes rodouiários no Brasil" (198Ð, foi entregue ao presidente eleito: ana-
lisaua-se a siTuação dos transportes no Brasil e, considerados os objetiuos nacionais
globøis d.e crescimento coÍn mais cornpetitiuidade e melbor distribuiçã.o social d,e

seus resultados, se defínia uma þolítica nacional de transþoftes. Formulaua-se um
nouo modelo institucional þara a atiuidade, com crescente þa.rticiþa.çã,o da inicia,ti-
ua. Priuada, e se detalhauam os mecanismos e instrumentos, inclusiue financeiros,
uisa.nd.o a suct execução Não creio que o documento, ainda boje de grande atuali-
dade, tenba recebido a deuida atenção d.o gouerno. (ibidem)

Não é casual que o presidente seguinte (e atual) da CNT, Clésio
Andrade, seja oriundo do sindicato de Belo Horizonte e tenha pafücipado da
fundação da NTU em 1988, sindicato nacional dos empresários de transporte
urbano criado no seio da CNTT, após profunda reestruturaçào da corporação
rodoviâria. O curioso é que uma entidade nacional representativa desse setor
profissional urbano, amplamente majoritârio no ramo, não tenha existido
antes. Prescindível na hora de uma política nacional definida nos finais dos
anos 70, indesejável nos momentos de forte mobilização social dos anos ante-
riores, a corporação nacional emergiu nahrora de uma necessária presença do
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ator empresarial, agora submetido ao maior controle social e político das tute-
Ias locais.

Desde o início, a NTU procurou ganhar adesão de federaçòes regionais
e sindicatos locais, montando um dispositivo de formação profissional -
importante para a estabilidade e produtividade do setor - via SESI e SENAI e
assessorando os organismos empresariais nas discussÕes acerca dos aumentos
taúfârros. Hoje com cerca de 600 empresas indiretamente filiadas através de
19 federações regionais, a NTU implementa uma visão mais profissional e téc-
nica dos problemas dos transportes, contratando estudos específicos, aproxi-
mando-se da ANTP, do Fórum e da ANPET; ao mesmo tempo, ela assume um
lugar próprio no cenário nacional, através de publicações e serviço de
imprensa, seminários e eventos públicos, com o propósito de definir diretri-
zes gerais paru o setor. A modernização é lema prioritário do segundo presi-
dente da NTU, Otávio da Cunha, também de origem mineira, que, por exem-
plo, escreveu no balanço de 7997-98:

Nouos seruiços foram críados em urtrias cidad.es - oferecend.o maior quølidade aos

usuários -, diuersas empresas implanta.ram programas d.e qualidade interna., os

projetos de bilhetagem arutomática. estã.o saindo do papel e se tornando uma reali-
dad,e /. ./ e nunca a.s ernpres¿ts derctm tanto imþortância a.o aumento da produtiui-
d.ad,e quanto agor¿t. - já que deste esforço depende a sustentatbilidade do negócio.

/.../ Toclas as mud.anças só têm uma razão de ser: a.tender às expecta.tiua.s d.o clíen-

te d.o tra.nsporte urbano na era do usuario. (NTU, 1988)

Constituída a classe em atot a viação pôde pretender à representação
dos interesses em transporte da sociedade. Seu fortalecimento reflete avanços
nos níveis de organização e modernrzação dos sistemas de transporte no plano
local. De fato, desde o início dos anos 80, o traço marcanle no setor tem sido o
processo de modernização empresarial, impulsionado tanto pela tutela pública
quanto pelo próprio acúmulo capitalista por ele registrado. A articulação entre
ambos não é necessariamente equilibrada, pela nafureza dos mercados urbano-
metropolitanos de transportes. No entanto, a heterogeneidade se mantém nos
diversos tipos de vração presentes nas cidades brasileiras, em elementos como
formas de organização, caracferísticas de infra-estrutura, material rodante e pes-

soal, ditames da ação pública no interior das empresas, processo de trabalho,
mecanismos de regulação de conflitos e contexto urbanístico. Nesses parãme-
tros discutem-se conceitos em voga, como eficiência, modemidade, produtivi-
dade; sem que se esqueçam, entretanto, os clássicos fatores de produção de

custos e lartfa de transporte - preocupaçòes aumentadas por novas ameaças,

como mudanças nas concessões ou transportadores clandestinos.
Nos últimos cinco anos, coerentemente com sua refkada do setor, o

governo federal (Fernando Henrique Cardoso, desde 7995) põe em prâlica uma
política global de privatízação da operação das infra-estruturas de transportes.
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Para isso, o Ministério dos Transportes lançou o programa de desestatizaçào do
setot compondo um novo quadro jurídico+:. Vale lembrar que a Constituição de
1988 extinguiu as fontes de recursos vinculadas, sendo que, hoje, a única fonte
de financiamento para os transportes é o orçamento geral da lJnião. Assim, no
setor ferroviârio, o GEIPOT realizou em 1995 o estudo de "estruturação do setor
ferroviârio"41, enquanto se reestrutulava no Ministério dos Transportes o
Departamento de Transportes Ferroviários, com o objetivo de controlar e acom-
panhar o programa de concessÒes das operações lerroviârias ao setor privado.
Em 1993,lançou-se o Programa de Concessões de Rodovias, que pretende con-
ceder a exploração ao setor privado de cerca de 8.500 quilômetros de estradas
federais. Programas similares vêm sendo aplicados nos estados da federação.
Mas é nos transpoftes coletivos urbanos que se deve enfatizar a desobrigação
do governo federal expressa afravés do processo de estadualização dos trens
metropolitanos de São Paulo e Belo Horizonte, bem como das recentes privati-
zações (1998) dos trens de subúrbio e do merrô do Rio de Janeiro. Conforme
sua nova colocação ideopolítica e suas capacidades econômicas, o setor de
empresários rodoviários, por ocasião das licitações, vai tentar aproveitar essas
oportunidades de aumentar sua presença nos transportes.

Conforme o artigo 775 da nova Constituição, o governo põe também
em prática todo um arcabouço regulatório baseado nas chamadas leis de lici-
tações e concessões de obras e serviços públicos - em consonància com o
contexto mundial e nacional de redefinição das relações entre os setores pú-
blico e privado e a onda de desburocralizaçào e privatização, que visam à
introdução de elementos de competitividade nos mercados de transportes. só
no setor rodoviário interurbano de passageiros, de competência federal, aca-
bando com as "permissões a título precârio" perenes e monopolistas, o gover-
no tenta impor o princípio de um mínimo de duas empresas competindo para
a mesma linha. Isso provoca remoção e atritos no setor desde 1993.

Em seguida, os estados, e sobretudo vários municípios, tentam aplicar
os mesmos princípios aos transportes urbanos e metropolitanos. para não vol-
tar à predatória concorrência dentro do mercado, os modelos propostos con-
sistem em licitar linhas ou setores entre várias empresas por períodos que
mantenham a aÍraÍividade dos investimentos (geralmente de 5 a 7 anos).
superando os efeitos negativos de ociosidade ou descuido em relação aos
usuários, aos quais poderiam ter levado fórmulas como câmara de compensa-
ção ou remuneração por quilômetro, essas propostas pretendem fambém ace-
7erat, via concorrência, a modernizaçã.o das empresas. No entanto, elas inter-
vêm num contexto de degradação das condições de administração do
negócio transporte, com a establlização monetária, a queda da demanda e a
concorrência acrescída de transportadores alternativos. Assim, o setor está
passando por um momento delicado no final da presente década, o que
Ievanta a possibilidade de alguns agentes poderem enlrar em conflito com
cefios segmentos (não precisamente os mais modernos e desenvolvidos).
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Desentendimentos sacodem então as boas relações entre gestores e ope-
radores, tanto em nível local (caso de Belo Horizonte, onde a licitaçào provoca
um confronto entre o órgâo municipal BHTrans e o sindicato empresarial
metropolitano, Setransp) quanto nacional: em 1996, quando levado ao
Parlamento um projeto de lei visando à prorrogação (por dez anos e sem licita-
ção) das permissões ainda vigentes, houve polêmica em praça pública. Outros
conflitos aparecem também com os sindicatos trabalhistas na eventualidade de
substituição de cobradores por ca!Íacas eletrônicas. Essas e outras manifesta-

ções refletem também uma modernização das relações entre operadores e
poderes de tutela, substituindo o tradicional locaute na flfa pela mesa de nego-
ciações. Enfim, podem aparecff agências reguladoras em nível nacional e nas
instâncias metropolitana e municipal de organização dos sistemas de transporte.

No entanto, a profissão se enconta ainda espalhada e desigualmente
distribuída nas grandes regiões do país, como mostra a Frgura 17, na qual
aparece também um novo desafio para o setor: o crescimento desmesurado e
desequilibrante da frota de veículos de transporte individual.

Figura 17

Distribuição desigual das frotas de veículos automotores nas regiöes do Brasil

Norte Nordeste sudeste sul Centro

I Onibus/total Bras¡l I População urbana/total ! Autoltotal Brasil 1980 I Autos/total Bras¡l 1991
Brasil 1996

Fonte: TURMA; Dados: Onibulis & IBGE (censos: exploração Credal)

Além da viação e do ônibus

Dessa longa trajetória do rodoviarismo imposto à sociedade brasileira
para fins econômicos em boa parte alheios ao próprio setot a viaçào privada
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de ônibus patece sair como ator principal - protagonista que se veio consti-
tuindo ao longo do processo histórico e entre sistemas submetidos a fortes
tensões. Concentração e modernizaçào, suscitadas pelo beneplácito da tutela
estatal e acompanhadas de perto pela indústria automobilística, parecem ser
as principais chaves explicativas do milagre que transformou um tradicional
artes nalo corporativo em possante empresariado, otganizado em grupos
econômicos e instâncias representativas da classe.

Esse balanço histórico não pode levar a subestimar os aspectos que tra-
varam sua trajetória. Em primeiro lugar, o apogeu daviação brasileira foi tam-
bém o da imposição do ônibus - jâ não simples chassis de caminhão, encar-
roçado e tecnologicamente adaptado às condições imperantes de um
processo de urbanização violento e tumultuado -, tanto sob os ângulos de
sua capacidade e das exigências básicas da clientela, popular ou de classe
média, quanto sob o das empresas produtivas, quando ficaram preocupadas
com os deslocamentos da sua mão-de-obra.

Em contrapartída, aIém de ter crescido em cima das cinzas do bonde, que
ajudou a eliminar, o ônibus moveu-se a sós dentro de sistemas de transpofie
urbano que, abrindo pouco espaço para metrôs, trens modernos ou modalida-
des intermediârias, ficaram atrâs das demandas emergentes e das funções sociais
que lhe competiriam. Com grande criatividade pública ou privada, o modal
sobre pneus e sem trilhos, embora às vezes trafegando em canaletas exclusivas,
veio sendo usado até alcançar recordes mundiais de capacidade e suscitar as
geniais estaçÕes-tubos, na vangtarda mundial (ANTI, 7997). Tudo isso pôde
levar à ilusão de que se tinha inventado uma nova modalidade técnico-organiza-
tiva de transporte de massa. Mas de um balanço mais frio, feito na hora dos con-
gestionamentos-monstros e da insuportável poluição atmosférica, emerge o arre-
pendimento por se ter desmantelado a rede de bondes ou por não se ter
desenvolvido o suficiente a do metrô - sem falar em outros tipos de transportes
elevados, elétricos ou aquáticos. Esses e outros temas vêm interessando jâ não
apenas ilustres engenheiros ou administradores, mas também empresários
conhecedores dos limites dos seus veículos e que também estão entrando numa
metamorfose, querendo sair da sua imagem de simples "donos de ônibus".

Um segundo obstáculo com o qual se defrontou a viaçào é o próprio
concorrente que deu origem a seu crescimento: o automóvel, que começou a
atrapalhar seriamente as condições de circulação urbana (embora não faltem
automobilistas para culpar os ônibus pelos engarrafamentos). Agora, está se
acabando a soberba de quem dirige 1á no alto, seguro de que sempre haverâ
demanda cativa para encher o "bumba". Contida pela inflação e pelos altos
custos de produção do fusca e de outros carros da indústria nacional, a moto-
rizaçào própria atrai quem não pode andar de metrô nem quer (mais) subir no
ônibus e alcança quem procura um modo de locomoção mais coerente com o
crescimento de sua renda em moeda estável. Tal comportamento, junto com
os desequilíbrios que o acompanham, estão em parte ilustrados na Figura 18.
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Figura 18

População, motorização indívidual e coletiva por regiöes brasileiras

Ônibul10.000
habitantes

urbanos 1996

Autol100
domicílios 1991

Autos/ 1 00
domicílios 1980

I Brasil I Centro I Sul ! Sudeste

Fonte: TURMA; Dados: OnibuLis & IBGE (censos: exploração Credal)

I Nordeste I Norte

Na década de 80, segundo informações do Censo, a posse de veículos
cresceu em todas as regiões - e de 7) para 23 domicílios equipados de autos.
Mais forte nos estados do sudeste, jâ com uma cifra de 26 em 1980, essa posi-
ção foi alcançada pelos do sul em 1991. Nesse ano, ambas as regiões registra-
vam 3oo/o de lares equipados com automóvel - três vezes mais do que os esta-
dos ao norte e nordeste, repisando aíndauma vez os contrastes nacionais na
maÍc}ra para a modernidade. O contraste permanece, mas é menos drástico
no que diz respeito à disponibilidade relativa de ônibus , para a qual, lamenta-
velmente, não se dispõe de séries estatísticas diacrônicas. Se é possível esti-
mar hoje 12,4 ônibus por 1.000 habitantes em nível nacional, a clfra ainda
chega a quase 16 no Sudeste e cai pxa 8,5 no Nordeste. Como explicar a

menor diferença observada nesse modal se, como demonstrado nas figuras
anteriormente apfesentadas, não se registra um maior número relativo de via-
ções nos estados menos favorecidos? Não seria, então, pela queda de atrativo
do modal nas regiões mais desenvolvidas?

As cifras da Figura 78 jâ sâo para historiadores, visto que uma das prin-
cipais medidas tomadas pelo atual governo no que se refere a transporte
urbano (matêria que não é de sua competência, aliâs, como acabou de recor-
dâ-lo a longa batalha dos prefeitos e do Fórum em torno do novo Código de
Trânsito) foi a liberalizaçtro das importações de veículos - e a consecutiva
implantação local de novas fâbricas e marcas automobilísticas internacionais.
De fato, as vendas de automóveis passaram de 776 mil em 1992 para 7,809
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milhão em 7977 (segundo dados da ANFAVEA). sendo esse crescimento muito
mais veloz do que o da população e considerando-se que a marcha a pé estâ
conhecendo recordes dignos de um povo de desportistas, nào hâ dúvida de
que parte dos novos automobilistas são ex-clientes de ônibus.

Em terceiro lugar, observou-se que, junto com os carïos, foram importa-
das grandes quantidades de veículos utilitários ou comercias leves, em maioria
"bestas" asiâticas.Ilm indicador do ritmo de injeção desses veículos no rranspor-
te "semicolefivo"as pode ser tomado a partr do setor nacional de produção de
microônibus, que passou de 209 unidades em 1994 para 1.74J em 7997 (jbi-
dem). Graças à mesma abertura de fronteiras, se quer-se buscar explicação pelo
lado da oferta (flexíveis e confortáveis veículos de pequeno porte dirigidos por
assalariados desempregados pela recessão), cresceram então de forma inespera_
da modalidades alternativas de transporte bairro-a-bairro, de vizinhança, escolar,
periférico ou simplesmente alternativo nas âreas centrais. Lbiqüidade e ambigùi-
dade das formas informais: um (ou vários) fenômeno multifacetado, conjuntural
segundo a teoria dos ciclos (Figueroa, 1991) ou est¡utural segundo preceitos
dualistas (Brasileiro, 7994)? Mais do que aumentar a mobilidade motorizada, o
que esse crescimento fez foi, com cefieza, retirar parcelas da clientela do ônibus,
por razões explicáveis também a partir de comportamentos da demanda de
transporte coletivo. Embora não em todas as Regiões Metropolitanas (o que tam-
bém dâ razão a um raciocínio voltado para a regulamentação como fator expli-
cativo do fenômeno), esses transpoÍes semi-coletivos teriam reaparecido com
força (N:|u & ANTP, 7997), precisamente naquelas cidades ou zonas onde a cir-
culação estâ cada vez mais difícil. vieram complicar a vida dos motoristas, dos
cobradores e dos contadores das viações e parlicipar das deseconomias urbanas
e da insustentabilidade do desenvolvimento. Alguns empresários, embora tendo
começado sua vida profissional no transporte urbano usando esse tipo de veícu-
Ios, não se ufanaram ao ter que combater o agora novo concorrente, que des-
graçadamente questiona o progresso profissional. Mesmo sabendo que, após a
metamorfose, a borboleta não pode voltar ao estado de larva.

Esses três obstáculos, mais outros ligados à queda da mobilidade urbana,
à extensão das distâncias, ao aumento das motocicletas e do fretamento ou ao
descontrole dos custos operacionais, poriam hoje a viação numa situação crítj-
ca, observada na queda da demanda por viagem de ônibus (cadaval,199s).
Assim, muito se fala afualmente em crise do transporte brasileiro. Sob vários
pontos de vista, nos âmbitos profissionais, acadêmicos, técnicos ou políticos, tal
diagnóstico repousa em uma análise da viaçào. pode-se até responsal:ilizâ-la
por uma série de defeitos que lhe são dificilmente imputáveis. A leitura dos
próximos capítulos de viação llimitada poderia relativizar esse pessimismo - e
até o próprio diagnóstico de crise. ora, não parece imaginável que, ao cabo de
mais de cinqüenta anos de teimosa construção de uma forma inédita de trans-
porte urbano, aviaçào de ônibus urbanos, por mais imperfeita que seja, volte à
situação original da qual partiram, engenhosamente, os seus pioneiros.
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Origem dos bondes elétricos em 41 cidades brasileiras

O Brasilfoi um dos primeiros paßes (dqoß de Fstados uni.dos, França, Cbile e México)
a contar com sßtemas organizados de transporte priblico operados por empresas con-
cessionârias de bondes. Antes, uárias cidades possuíam trarsþorte coletiuo operado por
diligências, não necessariamente orga.nizad.as como emþresas. o primeiro seruiço de
bondes, aind.a puxados por bun'oq entrou em, operaçào regular em 1859 no Rio de

Janeiro. A emþresa pertencia a. um bomeopata escocã e no a.no seguinte seria adquiri-
da þelo Barão de Maua. outros sßtemas similøres seriam implantados no país por ini-
ciatíua de estrangeiros: franceses em Porto Alegre (1864); americanos em saluacJor
(1866), Rio deJaneiro (1868) e Belém (187O); ingleses etn Reclfe (186Ð. Vórias outras
cidades também possuíram taß sistemas; em muitas delas, implantados por empresas
de capital brasileiro. uma das rnaioresfoi a cia. viação Paulista, que obteue o tnono-
pólio em São Paulo, além de operar ern Santos e São Vicente.

O aduet¿to da eletrícidade causaria. uma profunda transfonnação no perfil d.essas

companbias. A inxplantação dø noua tecnologia no transporte þúblico requeria gnt-
þos emPresaríais com mais l.astrofinanceiro, comþatíuel com. os inuestimentos exigi-
clos þelos nouos equipamentos de geração e distribuição cle energia elétrica. E as
antigas companhias, sobretudc¡ as nacionaß, þram incapazes de eletrificar seus
sisþmas. Issct possibilitou a aqußiçã.o das concessões por outros grupos - na uerd.a-

de, maß interessados nos seruiços públicos de geração e distribuição de energia elé-
trica e, freqüentemente, também de iluminaçã.o ptiblica, telefonia e gás; a operaçã.o

de bondes elétricos elxtraua como negõcio secundã.rio para eles.

Implantada no Brasil em 1892, a noua tecnologia difundiu-se a partir de capitais
atnericantos (1899 em Manaus), alemães (1897, Saluador e 1899, Rio cle Janeiro),
canadenses (São Paulo 1899, Rio de.faneiro 19O4 e Sorocaba 1915), ingleses
(Belém 1907, Porlo Alegre 19O8, Santos 1909, Fortaleza 1913, ReciÍe 1914, pelotas

1915, Noua lima-Raposo 1913, Manaus 1909 e Niteroi 1911) e franceses (Rio
Grande 1911, Curitiba 1913 e Piraju 191Ð. Vale destacar que alguns sistenxas

eram operados por grupos de caþital nacional. O tnaß importantu era o dafamília
Guinle, que exploraua seruiços þriblicos em uárias cidades, incluindo a geração e

distribuição de energia elétrica, e passou a operar bondes em Saluad.or, Juiz de Fora,
Petropolis, Guaratinguetá, Maceió e Campos do Rio.

Esse quadro sofreriø mudança apartír da década de 2O, com a entrada em oþera-

ção no Brasil das Empresas Elétricas Brasileiras, razão social da American ê Foreign
Potae4 subsidiaria para a América latina do grupo americano Electric Bond 6
Sbare. Criada em 1923 para a aqußição de sßtemas de geração e dßtribuição de
energia elëtrica - sendo a operação dos sßtemas de bondes mero cornponente de unt

þacote maior-, a AMFORP adquiriu seruþos de infra-estnttura ern 1.1J4 rnunicípios
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da América latina, sendo 333 deles localizados no Brasil: Vitória, Vila Velba,

Petróþolis, Porto Alegre, Campinas, Piracicaba, Curitiba, Recife; Belo Horizonte,
Saluador, Pelotas, Maceió e terminando por Natal em 1930. Assim, naquele ano,
cøpitaß estratxgeiros dominauam 85o/o dos sßtemas de bondes elétricos em operøção

no Brasil, destacando-se as com,panbias canadenses em São Paulo e Rio d.e Janeiro,
as inglesas em Niterci, Belérn, Fortaleza e Manaus; as brasileiras no Rio d.e Janeiro,
Joã.o Pessoa, Aracaiu, Juiz cle Fora, São Carlas e Rio Grande e gruþos americanos nas
outras ciclades. Obserua-se ainda que, entre as 41 cidades ondeforam recenseados

sßtemas de bondes construídos na Qoca, 11 þertenciam ao estado de São Paulo, I
ao de Minas Geraß e 6 ao Rio de Janeiro. Ao todo eram 31 localizadas no sul do paß.

A partir de então, þor cax4sa de obsolescência dos equiþamentos em operação, dificul-
dades para obter peç6ß de manutøzção, an,tmentos dos custos operacionaß pelo agraua-
nxento de problemÃs trabalbßtas e concortêncíø das prímeiras linbas de ônibus, as

ernþresas estrangeiras preferem, redirecionar seus inuestimøxtos para as ãreas de gera-

çAo e dßttibuição de energia. elérrica, desatiuando seus sßtemas de bonde ou entregan-
do-os às municipalidades. A AMFORP começou a se retirar da ã.rea com a desatiuação
do sßtema de Petropolis em 1939 e terminou o processo com Recife em 1960 (na uerda-
de, paralisa"do desde 1954). Em 1952, seria a uez dos canadenses de entregar à preþ-
tura de Santos o sistemø daquela localid.ade e, em 1959, os íngleses passariam adiønte
os sistemas até então opera.dos em, Manaus e Niterci. Apos 1959, o único grande sßte-
mr¿ a pelnwnecer sob controle estrangeiro era o operado pela Ligbt no Rio deJaneiro.

Os primeiros sßtetnas d.e bondes ekitricos a serem etctintos no Brasilforam os de Piraju
e Sacramento em 1937, Petrópolß e Além-Paraíba em 1939 - todos per"tencentes a
pequenas empresats operadoras de energia elétrica. Jã na década de 2O, alguns pequ,e-

nos sßtemas corneçaram a, pntssar par6t. as municipalidades. Em Campos ßso oconeu
em 1924, n'¿as nouo repasse ocomeria em 1928 para a ernpresa dßtribuidora de ener-
gia eletrica. Em Cachoeiro do ltapemirim, o sisterna reuerteriø à prefeiturø em 1933,
sendo desatiuado cinco anos dqoß. Em 1940, o sßtema de Lawasþi reuertid.o para a
Prefeitura Municipal, que o manteue atiuo até 1967, quando se retirou da operøção
de transporte público. Os primeiros grandes sistema.s a þassar para o pod.er þúblico
þram os de Sòo Paulo e Fortaleza (194D. Em Sòo Paulo, a prefeitura teue a. preocu-
paçã.o de constituir uma companhia pública, que se dedicou em seguid.a à oþeração
de ônibus e à implantação da n.oua tecnologia de trolebus. Fortaleza, ao contnirio,
extinguiria o sßtenxa no mesmo ano, seln tentar a Øçperiênci,a de São Paulo. Aþenas
em Santos 0951), Saluador (195Ð e Belo Horizonte (1959) as prefeituras criaram
autarquias municipaß para assumir a operação dos sistemas de bot,¿des, bem como
para estruturar os transþortes, inchsiue atraués da implantação de nouos sßtemag
cotno o trolebus. Em Campinas, o sßtema reoerteu para o município em 1953, m¿s
sua operaçã.ofoi arrendada no ano seguinte a urn gntpo priuado, que o manteue ah|
1968. Em Manaus, o sisterna þassou para a empresa municipal de energia elétrica
em1956, que o d.esatiuou no anos seguinte. Em Curitiba e Sorocaba, onde os sistemas

reuerteram à prefeitura respectiuarnente em 195O e 1951, os sßtemas forarn etctintos
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Tabela 5
Origem des bondes elétricos em 41 cidades braäeiras, inaugurados entre 1892 e 1930

c¡dlde

Rio de Janeiro - RJ

crpitd ¡nlc¡.|

Bras¡leiro

Canadense

Era3ileiro

Alemåo

Alemåo

Bradle¡ro

Norte-Amer¡@no

Canadenæ

Brasile¡ro

Alemåo

Erasileiro

lnglè5

lnglês

lnglês

Bras¡leiro

Francês

Brasileiro

Anglo-Francès

lnglês

lnglès

Brasileiro

Erasileiro

lnglès

Alemã

Brôs¡le¡ro

lnglès

Francês

canâdense

Bras¡le¡ro

lnglês

Eraslle¡ro

Norte-Americano

Brasileiro

Bras¡le¡ro

Bras¡le¡ro

ln.ugur.ç!o
1892

1896

1 904

1905

1897

1905

1899

1900

1902

1906

I 906

1907

r90s

1909

1910

191 I

191 1

191 1

191 I

I 912

1912

1912

1912

1913

1913

191 3

1913

loll

1914

1914

1 914

19't4

1915

1915

1915

1916

1916

1917

1924

1924

r925

1925

1926

1930

Salv¿dor - BA

Manâu5 - AM

São Paulo - SP

Belo Horizonte - MG

N¡terói - RJ

Ju¡z de Fora - MG

8elén - PA

Porto AlegrÈ Rs

Santos - 5P

São Gonçalo - RJ

Vitória - ES

Lavras - MG

Natal - RN

Rio Grande . RS

V¡la Velha - SP

Mend6 - 5P

Petrópolis - R

campinas - SP

Cqrit¡ba

Fortaleza

Nova Lima - Raposo - MG

Guarat¡nguetá - SP

Sacramento - MG

ße<ife - PE

João Pesroa - PB

São Carlos - 5P

Mace¡ó - AL

Pelotas - Rs

Plraju - SP

Soro<aba - SP

Campos - RJ

P¡racicaba - 5P

Campo Grande - Rl

Votorant¡m - SP

Cachoe¡ro do ltapem¡rim - ES

Såo Lulz - MA

Além Paralba - MG

Guaru¡á - SP

Ara@¡u - SE

Bom Sucess - MG

op.rrdon ln¡d.l
Ferro-carril do Jardim 8otân¡co

Ferro<arril Cario@

The Rio de Janeiro TÊmway L¡ght and Pder Co.

Vila lzabel

Cia. de Cårr¡s ElécÙ¡cos

Cia. Linha cîrolar câftls

Maña6 Ra¡lway Co.

The São Pâulo Tramwy L¡ght and Power Co. Ltd.

C¡¿. Ferrocarril de Belo Hor¡zonte

Cia. Cantareira e V¡açåo Fluminense

C¡a. Mineira de Eletr¡c¡dade

Parå Electric Rà¡lway and LÍght¡ng Co.

C¡a. Força e Luz Porto Alegrens

The C¡ty of Sant6 lmprdements Co. !td.

Cia. Cantareira e Viação Flum¡nense

Banco do Estado do Espfrito Santo

E, F. Oeste de Minas

Empreza de Melhorament6 de Natal

C¡e. Françai* du Port de Rio Grande do Sul

c¡a. Bondes de Vila Velha

C¡a. lndustrial de Papéis e Cartonagem

C¡a. gras¡leira de Energ¡a Elétrica

Cia. Camp¡neira de Tracção, Luz e Força

South Erazilian Ra¡lways

The Ceará Tramwây L¡ght and Power co. Ltd.

The Morro Velho Rallway Co.

C¡a, Luz e Força de Guaratinguetá

Empreza Elétrica Munic¡pal

The Pernambuco Trêmways and Power co. Ltd.

Ferrecarrll Paraybanâ

Ciè. Paul¡la de Eletrlcldôde

Cia. Alagoana de Tr¡lhs Urbanos

The R¡o Grêndense L¡ght and Power synd¡cãte Ltd.

The Tramway Electr¡co Municipal

5ão Paulo Elecùic

C¡a. gras¡leirå dê TrarñwaÞ, Luz e Força

Southern Braz¡l Ele(trlc co.

C¡a. de Bonds Elétr¡cos de Cãmpo Grande

€. F. Elétr¡ca de VotoEntim

C¡a. de Seruiços Reunidos do ltapem¡rim

Ulen & Company

Adão Pere¡ra de Araú¡o

Cla. Guarujá

Empresa de Tracçåo Electrica

Ê. F. Oeste de M¡nas
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em 1952 e 1959 sem quefossem criadas estruh)ras rnunicipaß. por outro lado, cid,a-
des comoJuiz de Fora, Piracicaba, catnpo Grande (RÐ e Ria Grande oþeraratt dire-
tamqnte seus sistemas de bondes por reqndiuarnente 15, 19, 23 e 27 anos.

obserua-se que, no processo de municiþalizøção dos sßternas, sua transferênciafoi
feita para estruturas municiþaß inadequadas para reuerter o quadro de dlficulda-
des em que eles iá se encontrauam. Essa característica parece ser uálida tanro para
os municíþios que extinguiram a operação ett curto þrazo (Fortaleza, curitiba,
cacboeiro do Itaþemirím, Manants, sorocaba, vita vetba), como þara os que manti-
uerótm a operaçòo pr períados maß longos (Rio Grande, piracicaba, Juíz de Fora)
Em ambas as situações, obserua-se incapacidade ou desinteresse do rnunicípio, que
não eshatura orgãos gestores caþacitados þara aþrmulação de políticas de circu-
lação de longo prazo e mesrno para a criação de empresas opera,doras públicas de
tra.nsþorte coletiuo a panir da aqußição de redes de bondes. A impressão é que a
ertinção d.o sistema operado diretamente pela prefeitura era umaforrna de se liurar
do problema de uma rede sucatada ou ern þrocesso de deterioração, e não uma
oþortunidade de reestruturáJo.

Exceções a esse quadroþraín os casos de são paulo, Belo Horizonte, saluadoq santos e
Porto Alegre, onde a rnunicipalização do sistema de bond.æ se deu anøués da criação
de empresa mÙnicipal de transporte p,úblico (salao em porto Alegre, onde se rnanrgue a
mesrnl empresa operadora, anteriorrnente priuada), criadas com o oQjetiuo de propor
altematiuas à degradaçã.o do transþorte þúblico, inclltsiue com a imþlantøçã.o de nows
sßtemas (ônibu.s di.esel e trolebns). Em Rec(fe, o quadro de deterioração que apresenra.-
ua o transþortepúblíco, agrauadopela extinção dos bondes em 1954, teoou. o municíþo
a cri¿tr uma emþresa þública nos moldes da GMTC de são paulo, sendo ela a res;þrtsa-
uel pela operação de ônibus diesel e þela introdução do sistema de trolÊbtls no municí-
pio. com a mesma missão de inxpløntar e operar trolehs, outros casos de criação d.e
companbia pública de trønw'te ocolrera.rn em Araraquara, Fortaleza, Rio cl.aro e
campinas- onde o programa trolebts acabou cancelado, indo a enxpresa dedicar-se à
operação de ônibus diesel. As Regiões Metropolitanas de são paulo e Belo Horizonte
também imþlantaran sistemas de trolebus, oþera¿os por eruþresas þibticas estartuøis -
na segunda, o projetofoi cancelado sem que a elnÞresa gestora se tornasse operadora.

Ayrton Camargo e Silva
Secretário Executivo da ANTp
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Mapa 1

São Paulo megalópole: urbanização em 199f e adensamento populacional

lndice de crescimento População em 1996
da população entre 91/96

I r+o

I rzo

I roo

Ie3

6 - Diadema
7 - Mauá
8 - Ferraz de Vasconcelos
9 - Suzano

10- Itaquaquecetuba

Fonte: TURMA; Elaboração: Leca De Biaggi; Dados: CREDAUSamba 1998, IBGE

da Região Metropol¡tana até 1996
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Mapa 2

Espaço regional e territór¡os de confluência da Grande São paulo

Area urbanizada

zona inabitada

Rio e lagoa

Mangues

Rizicu ltura

Dunas

Localidade

Ferrovia

Rodovia

Estrada principal

Auto-estrada

Prefixo de rodovia

Limite de estado

EstadoRS

Fonte: TURMA; Elaboração: Jean-Paul Hubert; Dados: Esri DCW, 1993
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Transporte na desafiante metrópole

Maior capital da região Sudeste e dominante no panorama brasileiro
das viações de ônibus (ver capítulo IY: 6.2.): que outra metrópole latino-ame-
ricana representa melhor do que São Paulo o desafiante confronto entre hipe-
rurbanização e sociotecnologia do transporter ? Graças à possante iniciativa
privada, o Rio de Janeiro enfrentou as contingências físicas: construiu uma
das mais extensas redes de bondes no mundo, reduztda agora a uma linha de
lembrança à medida que a cidade se submete a uma descontrolada hegemo-
nia privada sobre o sistema de transportes. Paralelamente, a Cidade do
México, optando por uma compulsiva intervenção pública, muniu-se em três
décadas da quinta rede metroviâria do mundo em extensão, mas não conse-
guiu desenvolvêla ao ritmo das necessidades decorrentes de uma url¡aniza-
ção desenfreadaz. Pois o transporte representa um dos maiores desafios de
tão gigantescas metrópoles. São Paulo tentou, a duras penas, aïtícuIar diversas
iniciativas, privadas e públicas, para responder às exigências nascidas de um
processo de urbanização que transformou a capital paulista (vide seu raio de
influência regional no Mapa 2) tanto no centro bancârio do Brasil e maior
parque industrial da América Latina quanto num pólo de afraçào populacio-
nal que iniciou o século com um quarto de milhão de habitantes e deverá sair
dele como regiào metropolitana com cerca de 20 milhões.

Nesse período, o carâter peculiar paulistano é o da opção preferencial-
mente todovíâria, marcada não apenas pelos cinqüenta anos de dominação de
uma grande companhia municipal de transportes coletivos, mas também pela
constituição de um empresariado local que tomou o lugar do capital estrangei-
ro responsável pela operação dos bondes desde fins do século passado. Esse
empresariado soube se acomodar às diversas políticas municipais de transpor-
te e aparece, ainda hoje, como o maior ator do sistema. Sem dúvida, essa
opção acompanhou o crescimento econômico e populacional e foi congruen-
te com o estilo empreendedor de desenvolvimento acelerado da cidade; mas
exibe também seus estigmas na atualidade: altos níveis de congestionamento
de trânsito, poluição atmosférica, insegurança viâria e desconforto tanto social
quanto individual. Que outra tecnologia teria sido capaz de aliviar aspectos
tão negativos do transporte urbano e se contrapor às crescentes deseconomias
de escala que caracterizam a "metrópole corporativa fragmentada" (Santos,
1990)? Sabe-se a que ponto São Paulo se encontra engolfada em um sistema
viário com capacidade de crescimento esgotada e constitui um sistema urbano
em crise - e não é por não ter assumido o desafio do seu crescimento e
expansão pelas mais variadas tentativas de organizar seus transportes.

Vale lembrar que a pequena cidade de 7872 deu origem, em menos de
um século, a um São Paulo com população 250 vezes maior, situando-a
entre as cinco maiores metrópoles do mundo (Tabela 1). Nesse processo, de
1900 em diante, a cidade cresceu em média 550/o ao ano, vivendo diferentes
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Tabela 1

1872

1 890

1 900

1920

1 930

1940

1 950

1 960

1970

1 980

1 991

1 996

* TGCA: Taxa Geométrica de Crescimento Anual
Desde 1950: RMSP; Dados: IBGE censos, EMPLASA (projeções¡
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rovia suburbaîa, às quais foram acrescentados outros 50 das três linhas do
metrô. Estas ferrovias, hoje integrando-se, aportaram alívios substanciais,
embora insuficientes, no último quarto do século.

A partir dos anos 60, os eixos rodoviários - ligando são paulo à Batxada
Santista, às novas auto-estradas em direção ao Rio de Janeiro (Dutra e
Trabalhadores/Senna) e às saídas para campinas e interior do estado, além das

TGCA*

2,7 0/o

14,0%

4,s%

4,5%

? qol-

7,2%

6,1%

5,4%

4,5%

2,0%

1,50/o

V¡olento processo de metropolização da Grande São paulo

4 79',t.245

5.924.615

12.5AA.725

1 5.s98.000

1 6.330.732
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estradas federais rumo a Minas Gerais e aos ricos estados sulistas (vide Mapa

2) - loram poderosos vetores de expansão da mancha, limttada apenas por
barreiras geogrâficas (quebradas e mananciais). Na estruturação do espaço

intra-urbano expandido:, principalmente nas direções leste, oeste e sudeste,

também aluatam poderosamente os rios Pinheiros e Tietê (de correnteza

revertida pela Light em começos do século), acomodados em principal supor-

le viârto em escala metropolitana. Hoje, esse anel rodoviário conecta as dife-
rentes partes do populoso e dinâmico mosaico de âreas residenciais, indus-
triais e terciâriais, sobrando problemas de trânsito, conflitos entre os

preponderantes modos de transporte individual e coletivo, junto às conhecidas

seqüelas em segurança e contaminação ambiental (até a necessidade de res-

tringir a circulação do automóvel mediante o'rodízio'de circulação alternada).

A Região Metropolitana de São Paulo - RI/ISP está configurada numa
área intensamente urbanizada de cerca de 2 mil quilômetros quadrados,

abrangendo 39 municípios, entfe os quais os Iocalizados em distantes regiões

das Zonas nordeste e oeste recebem hoje as maiores taxas de adensamento

populacional (conforme Mapa 1). Destes, São Paulo é o maior e o pólo cen-

tral da reglão, abrigando cerca de 60o/o da população. Outros J0% estão prin-
cipalmente concentrados nas regiões industriais do eeC (Santo André, São

Bernardo, São Caetano do Sul e municípios vizinhos), Guarulhos e Osasco. O

atual processo de desconcentração das atividades econômicas - especialmen-

te a industrial - induziu também o pfocesso de desconcenttaçào demogrâfica
a pafüf da capltal (a t^xa de crescimento demogf âfico da última década foi de

2o/o ao ano)4.

Tão acelerado crescimento de um conglomerado humano, que passou

por todos os patamares de formas urbanas conhecidas em tão pouco tempo,
deixou profundos traços na "cultura extâlica" (Sevcenko, 7992)5, na "verticali-

zação" predial (De Souza, 7989Ù, no "crescimento empobrecedor" (Kowarick

et al., 1980, 1988 & I99O), na segregação espacial (Sempla, 1990), populacio-
nal (diversos estudos por Farias, Pasternak, Singer, etc.) e habitacional
(Bonduki, Maricato, Rolnik, Sachs-Jeantet, Villaça e outros), assim como na

conflituosidade sócio-política (Nunes, Moisés, Sader). Em que medida tais

fenômenos foram influenciados pela forma como se enfrentou a organizaçào

dos transportes? Em vez dessa pergunta pouco respondida, formula-se aqur a

recíproca: quais facetas desse processo sócio-econômico estão presentes na

conformação do transporte urbano?
Não se pode esquecer a que ponto essa urbanização exigiu e travou o

desenvolvimento dos meios de deslocamento e de sistemas de transporte que

hoíe dificilmente se colocarão à altura das necessidades de Íamanha metrópole.

Desde 1930, os poderes públicos tenl^ram suscitar e dirigir a iniciafiva privada,

estimulando o crescimento de empresas de ônibus públicas ou privadas. Em

São Paulo, foram experimentadas fórmulas tais como a combinação entre admi-

nistração delegada e operação direta do transpofte, remuneração segundo a

r25



Viação llimitada

produção do serviço, cãmara de compensação como forma de subsídio cruza-
do, concessão por lotes geográficos, municiparizaçào e desvinculação entre tari-
fa e produtividade, privatrzação e entrada de novos atores no mercado, etc.

Nessa trajetória, pioneira no panorama nacional (Henry, lppJ), chegou_se
a constituir um original oligopólio relativamente fechado de grandes 

"-þr.rr.que acreditaram, no contexto de uma urbanização vertiginosaL de uma regula-
mentação fluruante, poder manter um serviço de transporte coerente com os
objetivos de desenvolvimento da principal base industiial e terciâria do oaís.
Enfim, o setor paulistano das empresas de ônibus teve que se compor nao ape-
nas com uma empresa tutelar e concorrente, mas também com um metrô tão
possante quanto pouco extenso, com trens de subúrbio heteróclitos, com formas
privativas de prestação do serviço de transporte fretado e com o automóvel cue.
só ele, absorve hoje mais da metade dos desrocamentos urbanos motorizados.

Na metrópole paulistana, ceÍca de70o/o das 72 milhões de viagens que
correspondem ao transporte coletivo são feitas, diariamente, envolvendo rnais
de 25 mil ônibus. Além dos serviços prestados por particulares e outros
exploradores, a frota está distribuída entre cinqüenta operadores privados
contratados pela prefeitura de são paulo e outros tantos nos demais municí-
pios da Região Metropolitana. Até os anos 50, essas empresas caracterizavam_
se como pequenas, sendo gerenciadas como organizações d.e carâter familiar;
hoje, são grandes e modernas.

Em que a intervenção do poder público ajudou ou limitou esse proces-
so de concentração e modernização empresarial? ou, vice-versa, em cue
medida o dinamismo do capital estrangeiro (de origem inglesa o., carradån-
se), de imigrantes italianos ou portugueses, de orrt.o, eitados (sobretudo
capitais mineiros) ou mesmo local alivrou ou agravou a responsabilidade do
Estado, que pôde se manter praticamente apenas no paper de poder conce-
dente? Quais os limites técnicos e, antes de mais nada, econômrcos e sociais,
que também asseguram essa articulação, no momento em que são paulo
chega ao paÍamar do colapso generalizado?

Para responder a essas perguntas, é preciso voltar no tempo e interpre-
tar acontecimentos quotidianamente polêmicos, numa visão retrospectiva do
processo histórico. Este enfoque transcende o simples interesse plla capital
paulista e pode trazer ensinamentos válidos ranÍo para outras cidades brasilei-
ras como pata a compreensão da relação entre metrópole e transporte.
Tentaremos seguir esse caminho, centrando a análise no uip".to institucional
da interpretaçào e privilegiando o setor rodoviário, com pleia consciência de
que um enfoque reducionista mal conseguiria abranger tòdos os aspecros aos
quais é preciso fazer referência.

As três partes deste capítulo referem-se à transição da concessão do
bonde pata a permissão do ônibus, ao percurso da companhia pública e à
c-onformação do empresariado de ônibus. Evidenciando convicçÕes e atritos
de atores reunidos no mesmo cenário, buscaremos lógicas reais, às vezes
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contraditórias com o discurso oficial, que determinama evolução do sistema.

Para simplificar, optamos por reduzir os debates a termos sociotécnicos ou à
combinatória entre tecnologias e operadores, o que permite a confrontação
entre interesses dos atores envolvidos.

1. Saudades do bonde, sucatado pela concessionária Light

A constituição do primeiro monopólio para operação do transporte
urbano surgiu com o bondee no começo do século )c(. Este primeiro momen-
to pode, portanto, ser definido a parlír de 1867, com o início de operação da

ferrovia. A organização original de serviços de transporte de carâter urbano
em São Paulo remonta até o momento em que a ftxação de trilhos e o calça-

mento das ruas configuraram uma concreta manifestação da urbanizaçâo na

virada do séculoz.
Se as três últimas décadas do século xIX assistiram ao despetfar da

cidade de São Paulo, foram também testemunhas da primeira interuenção do
poder público no setor privado de prestação de serviços de transportes.
Aquelas décadas marcaram definitivamente a forma de regulamentação domi-
nante, estendida depois ao setor de transporte urbano em outras partes do
Brasil. Já quando diversas empresas de bondes de tração animal entfavam em
concorrência ntJma cidade de 65 mil habitantes, a progressiva deterioração
dos serviços ajudou na unificação, através da Companhia Viação Paulista
(1389) e, em certo sentido, deu condições à constituição de um monopólio'

Dez anos depois, a companhia foi liquidada e transferida para a Sào

Paulo Tramway Light & Power Company Limited, que comprou suas conces-

sões (ganhando também o direito de exploração da Companhia de Luz e
Água) e se tornou-se uma complexa empresa de vbanização, fortemente
capitaltzada e de constituição empresarial bastante diferente das iniciativas
locais panicipantes da primeira concessão.

1.1. Bonde, luz e poder: sahedoria de um duplo monopólio privado

Ainda que o obletivo explícito fosse o de "explorar o serviço de viaçâo
por eletricidade" na cidade, os diretores e técnicos da Light eram experientes

no modelo anglo-saxão de exploração integrada de recursos de transporte e

energia hidrelétrica. A concessão outorgada pela prefeitura de São Paulo em

1887, com privilégio de quarenta 
^nos 

pafa estabelecer os serviços de viaÇão

por eletricidade, abriu a porta para a exploração de ambas as atividades. Qual
seria prioritâria, na sua lógica capitalista? Com rapidez, a compa:nhia foi capaz

de ampliar os 100 quilômetros de linhas de bondes de tração animal em uma

rede de 266 quilômetros, por onde circulavam quase 500 bondes elétricos. Ao
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viu, na coordenação e racionalização do sistema, a única saída para manter o
seu monopólio e rentabilidade no serviço. A rejeição do Plano da Light fez
com que a empresa suspendesse qualquer investimento no setor, o que pro-
vocou a degtadaçào quase total do serviço"12.

A duplicidade de monopólio da Light & Power leva também a ourro
tipo de explicação para o abandono do bonde. Sua participação no cenário
energético nacional alterou o peso que os transportes representaram nas ativi-
dades da empresa no decor¡er do período entre guerras: em 1!10, a Light res-
pondeu por J00/o de toda a energía disponível no Brasil e, em 1950, por 52o/o

do total nacional. A renda proveniente dos transportes, que era duas vezes
maior que a obtida no fornecimento de energia e iluminação em 1p10, já em
7924 se igualava à da energia elétrica, decrescendo até deixar de ser explora-
da, quando, com a criaçào da CMTC em 7947, a prestaçào deste serviço foi
devolvida à prefeitura.

O abandono do transporte urbano pelos capitais estrangeiros acontecerá
também no Rio de Janeiro, depois em Porto Alegre e outfas cidadesl3; a partír
daí, sucedem-se diferentes participações de capitais - públicos ou privados,
estrangeiros ou nacionais - na produção de serviços públicos. Cabe observar aí
uma primeira mudança na Iógica capitalista, na qual o trznsporte foi quiçá um
pretexto para a enfrada do capital estrangeiro na economia ttrasileira, em cujo
quadro nem a urbanízaçào nem os serviços faziam parte das atenções do Estado
ou dos capitais locais. Dessa observação deriva uma pergunta sobre as possíveis
lógicas sucessivas na assunção do transporte urbano por capitais de diversas ori-
gens, para os quais taI atlrdade poderia ser apenas transitória. EIa leva a pensar
também na imprescindível substituição do modal sobre trilhos e tração elétrica
pelo ônibus viârio operado por capitais públicos e, em seguida, privados, con-
forme vemos na Figura 7, cuja evolução serâ analisada ao longo deste capítulo.

Os urbanistas também se perguntam a respeito de qual teria sido o
impacto da relação entre bonde e empreendimentos imobiliários na forma de
expansão e estruturação da cidade, tanto na rede viária como nos loteamen-
tos ditos espontâneos. Certa pressão populacional jâ começava a se exercer;
porém, essa relação fica mais evidente nos períodos seguintes. A cidade pas-
sava a contar, cadavez mais, com os serviços autônomos de ônibus em ruas e
corredores de maior demanda, permitindo mais flexibilidade no atendimento
de loteamentos que começavam a se afastar das linhas dos bondes, criticados
como rígidos e fixos.

Explica-se a produção da cidade vertical pelo urbanismo modernista e

sua posterior expansão horízontal nestes termos: "O padrào de urbanismo
existente até os anos 20, correspondente ao predomínio do bonde como sis-
tema de transpofie municipal, é bastante denso. /.../ Com a implantação de
linhas de ônibus, a construção da casa própria em lotes periféricos, sem os
serviços e equipamentos urbanos, passa a ser a solução predominante pan
atender à demanda crescente por moradia " (Somekh, 1997:723).
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Figura 1

Retrospectiva da frota patr¡monial de ônibus (e trolebus) em são paulo entre 1936 e 1997
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Fonte: TURMA; Dados: COPLAN, CMTC, Onibulis, OnibuCad, SpTrans, ltacarambi, Morales

1.2. Novas periferias da cidade: ônibus emergente na metrópole

O surgimento do ônibus em São Paulo teve inicialmente um papel de
complementaridade e concoffência em rclação aos sistemas então estruturados.
Mecanismo bastante corriqueiro, uma nova tecnologia ou modo de transporte
ocupa parcera do mercado de transporte urbano, que se caractertza como em
constante processo de constituição. Porém, um grande impulso à proliferação do
uso do ônibus pode ser atribuído à seca de 1924, quando a Light suspendeu o
trâfego de várias linhas de bonde, e também ao bombardeio da cidade durante a
Revolução Tenentista:r4, que também afetou negativamente a rede de bondes.

Em 7926, o "Plano de Melhoria" da Light previa a integraçã,o e amftia-
ção de sistemas, implicando também a pafticipação dos ônibus. Estes já circu-
lavam em são Paulo desde 1911 e colaboraram para o excessivo espraiamen-
to da ârea urbana da cidade, que não era abrangida pela estratégia imoblriâria
da tight (Langenbuch, 1977). Além da seca de 1924, na sua Hßtória d,a Ligbt,
Souza (794Ð indica que o sucesso do ônibus foi favorecido por uma opção
pelos derivados do petróleo em detrimento de um maior desenvolvimento da
energia elétrica nos transportesls.

Assim, em 1926, o prefeito Pires do Rio se pronunciava sobre os bene-
fícios e vantagens do auto-ônibus, fundamentando-se em aspectos institucio-
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Ônibus na metrópole, São Paulo

nais e administrativos e dando início à era dos transportes coletivos sobre
pneus (cf. Figura 2), com forte interferência do Estado na sua administraçãoro.

Figura 2

Bonde vercus ônibus em São Paulo entre 1933 e 1940
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Fonte: TURMA; Dados: COPLAN, CMTC

Em 1930, os cerca de 400 proprietários de lotação passaram a se sujei-
tar a um regulamento que estabeleceu padrões de serviço, velocidade, pontos
de parada, etc. O que se iniciara como serviço complementar e periférico à
rede de bondes tornava-se logo alternativa concorrente. Cinco anos mais
tarde, o número de linhas de ônibus em operação chegou a ser quase igual
ao das linhas de bonde: 62 e 72, respectivamente.

Em L936, a mesma opção a favot de lotações em vias de concentração
levou o prefeito Fábio Prado a alterar disposições de 7)Q2v, que regulamenta-
vam os serviços de viação e distribuição de energia eIé1rr:ica, interferindo em
última instância no relacionamento entre o poder concedente e a "privilegia-
da" empresa concessionária dos serviços de bondes. O poder municipal pas-
sou a obrigar que tudo, dos projetos de frota às especificações de materiais e
até. itinerâLrios e horários de operação do serviço, fosse submetido a sua apro-
vaçã,o. E dispunha: que "e Companhia aumente os carros em linha, sempre
que o número de passageiros exceder 750/o, d.urante um mês, da lotação dos
seus carros em serviço". Fica então evidenciado o interesse da prefeitura na
"conveniência do trâfego em geral", como também em possíveis alterações
nas relações e de interferência na atividade da empresa.
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O surgimento da empresa de ônibus deveu-se também à disponibilida-
de de combustível e à escassez de energia elétrica: a lorte estiagem que limi-
tou a movimentação dos bondes e os baixos preços do petróleo pan abasle-
cer os proprietários de uma só linha de auto-ônibus, que, versáteis e flexíveis,
selaram o declínio dos bondes em São Paulo.

O regulamento do prefeito Fábio Prado foi o argumento e o pioneiro
incentivo para a formaçào da grande empresa transportadora em São Paulo e,

lalvez, para conformar sua tendência à concentração. Em apenas :urna década,
por força da exigência vantajosa de reserva técnica, o perfil típico do setor,
composto por 400 lotações de proprietários individuais, mudou sua configu-
ração para um modelo de empresa de tamanho médio, com ação decisiva na
expansão da urbanização paulistana.

No começo da década de 30, o crescimento da frota privada tinha sido
em média de 'J.00/o ao arro. A partir de 7936, o setor aumenta seu porte e seu
poder de attaçâo, passando a crescer enlre 'J.6o/o e 27o/o ao ano. Logo depois,
durante a gleffa enfrenta uma fase de estagnação e a frota é somente mantida.

Antes da Segunda Guerra Mundial, conforme mostra a Figura 3, existia
um universo de operadores de ônibus bastante atomizado - no qual 70o/o não
conseguiam operar mais de dez ônibus. Simples lotações eram enfaticamente
chamados de empresas, a metade superando o estágio da monopropriedade, à

medida que as parcelas de mercado onde operavam esses pequenos transpor-
tadores estavam estrategicamente situadas nos eixos do futuro crescimento
urbano. Uma porção desse mercado corespondeu a linhas recuperadas do sis-

tema bonde. Alguns empresários dessa época, entre os quais se destacarão imi-
grantes europeus, se mantiveram até hoje, enquanto a maioria não conseguiu
crescer, vendo-se obrigada a devolver as concessões para a opençâo pública
ou a ceder as linhas aos empresários mais agressivos que vinham da perJferia.

Figura 3
Pequena escala das empresas operadoras em São Paulo, 1939

mais de 16 ônibus
13%

Fonte: TURMA; Dados: PMSB 1943
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1.3. A intenção modernista e o fundamento ptiblico do transporte

No final dos anos 40, quando foi decretada a passagem do sistema de
transporte do monopólio privado pare- o monopólio público, o papel da
administração municipal vinha se modificando. Vivia-se um momento de
mudança no pensamento urbanístico em São Paulo, que conhecia a transição
de um modelo do Estado empresarial par^ o modelo em que ele se torna
provedor e árbitro. No entanto, essas duas visões e modelos conviveram
tanto na formulação do urbanismo como na constituição da própria adminis-
fração municipal.

Em 1947, emvez de renovar a concessão que nem o capital estrangeiro
queria mais, a Prefeitura criou a Companhia Municipal de Transportes
Coletivos - CMTC e determinou que para eIa fossem transferidos o patrimônio
relativo a transportes coletivos da Light e os encalhes de outras empresas
operadoras de serviços de auto-ônibusrs. O capital estrangeiro queria o mono-
pólio absoluto sobre o serviço de transporte. Este foi dado à nova companhia
municipal, que herdou também a má qualidade dos serviços de transporte
urbano da concessionâria anterior. Como concessionária exclusiva, a empresa
municipal implantou, dois anos depois, o sistema trolebus na cidade e intro-
duziu os primeiros abrigos para passaseiros nos pontos de parada.
Permaneceram em operação algumas viações privadas; porém, deviam estar
atuando somente em linhas de ônibus fora do perímetro urbano

A fundamenÍação para a crração da companhia pública inspirou-se nas
discussões travadas por Anhaia Mello, desde os anos 30, nos âmbitos munici-
pal e profissional. Expressando sua concepção de Estado e ressaltando signi-
ficado do conceito de interesse público, este professor abordava os aspectos
econômicos dos sistemas de serviços de utilidade pública, bem como a ques-
fão da regulamentação dos serviços de utilidade públic¿u. Além disso, deve-
se ressaltar que tais polêmicas ocorreram à época em que, no estado de São
Paulo, estavam sendo revistos os contratos de exploração da energía eIétrica
concedidos ao monopólio da Light & Power.

Dez anos depois, a concorrência entre ônibus e bondes estava quase
equilibrada. Afrota, de cerca de 700 ônibus, captava quase metade do núrme-
ro de passageiros que os 570 bondes transportavam, evidenciando o desinte-
resse da Light pela sua atividade no transporte no momento em que ocorria a
reestruturação nacional do setor energético2o e, ao mesmo tempo, seu interes-
se por esse mercado, com menos riscos e concorrência e, poraanto, mais
a1faenfe do que o de transporte urbano.

A guerra mundial veio comprometer a ampliaçio da frota de ônibus,
vma vez que os chassis eram importados e o consumo de combustíveis pas-
sou a sofrer restrições. Esse quadro se alferaria somente nos anos 50, espe-
cialmente com o apoio dos planos de ajuda econômica e de desenvolvimento
industrial do governo norte-americano (AID). Seja com o predomínio dos
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bondes ou não, o poder público manteve o privilégio de monopóIio para a
Light ao longo das primeiras décadas do século, ao mesmo tempo em que,
ainda a título precáio, dava permissão de operação a pequenos empresários
de ônibus. Com a criaçào da CMTC, todos esses serviços foram absorvidos.
Manifestação de um autoritarismo modernista e de uma desconsideração pelo
produtor autônomo de serviço, a empresa municipal passa a concessionária
única de transporte coletivo urbano, por bonde ou por ônibus, como aparece
no ínício da curva da Figva 4.

Figura 4
Evolução diferencial das frotas de ônibus regulamentados em São paulo de 1949 a 1997
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Apenas uma brecha estava mantida: as linhas rurais poderiam ser ope-
radas pelos empresários de ônibus, mediante permissão da CMTC. Isso iria
possibilitar a imediata entada no sistema municipal, relativamente frâgtJ,, das
energias privadas acumuladas no crescimento periférico da cidade (para a
qual o pensamento modernista não tinha maior preocupação nem previsão).
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2. Desilusão, ou ¡ncent¡vo público às empresas de ônibus

Cinco décadas de existência da companhia municipal (criada em 7947 e
desativada em 1.994) revelam a dificuldade de manter os objetivos que justifi-
caram explicitamente sua implantação frente a grandes desafios urbanísticos,
tecnológicos, financeiros e institucionais. Chegou a abrigar uma frota de 3.500
veículos, empregar 30 mil funcionários, ocupar nove garagens, deter o duplo
poder de tutela e operação e contar com uma quinta parte do orçamento
municipal: recursos respeitáveis, embora insuficientes. A consideração dessas
dificuldades poderia Ievar a pensar que o resultado da experiência não esteve
à altura das esperanças intervencionistas: foram perdidas as ilusões modernis-
tas. Uma outra hipótese, no oposto, diria que o fortalecimento do setor priva-
do nos transportes coletivos em São Paulo se desenvolveu, precisamente, gra-

ças à atuação do poder público. As medidas de administração e as políticas
setoriais e locais, como por reflexo da política econômica nacional, teriam
comprometido assim o sucesso da empresa pública.

Sem reduzir o debate a simples argumentos quantitativos, importa ten-
tar deslindar a questão colocando ambas as hipóteses em confronto com as

cifras: estas I para além dos discursos, dizem algo sobre a prâtica efetiva de
dotação de recursos em favor do crescimento de um ou de outro setor. Na
Tabela 2, que serâ detalhada em seguida no relacionamento entre programas
e resultados, jâ se pode observar que a evolução do transporte por ônibus,
nas cinco décadas, mal acompanhou o crescimento da demanda oriunda da
pressão populacional. O número de ônibus para cada 70 mil habitantes osci-
lou entre um valor mínimo de 4,3 em 1950 e um máximo de7,5 em 1970.
Mais errático ainda foi o comportamento da taxa de crescimento anual da
frota pública, que revela variações de concepção da política em relação ao
serviço público. O mesmo se vê no setor privado, que exibiu até valores
negativos, refletindo os efeitos da regulamentaçào como intermediação de
sua relação com o mercado.

A CMTC se organizou, no início de 1948, com o encalhe dos bondes da
Light e com a absorção de 17 viações particulares e de seus sessenta ônibus.
Mas o setor das operadoras privadas continuou a desenvolver-se nas áreas
periféricas. Ertre 7948 e 7952, a lrota privada cresceu cerca de 2700/0. Enquanto
isso, a concessão outorgada à CMTC era bastante desfavorável: além de cobrir
todos os custos de operação e investimento, a tarlfa devia remunerar o capifal
privado investido na composição acionâria, da ordem de 720/o ao ano.

Apenas constituída, a empresa pública teve que decretar um substan-
cial aumento da larlfa, que estivera congelada durante 30 anos! Um quebra-
quebra instigado em 1947 pela duplicação da tarifa inutilizou um terço da
frota municipal. Foi razào e argumento para justificar um imediato investi-
mento do setor privado, revelando também a incapacidade da companhia
pala, îaqrtele momento, dispor de recursos locais. Os investimentos públicos
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limitaram-se à reposição da ftota danficada e à extensão da rede, que passou
de 453 a 782 qullõmetros entre 7947 e 7956. A partir daí, o setor público
começou a ser desativado por falta de veículos e passou a fazer apenas refor-
ma e manutenção do material rodante. Posteriormente, implantou o sistema
de trolebus. Paralelamente, percebendo a existência de uma certa reserva de
mercado, o setor privado soube aproveitar a ocasião. o incremento de frota
ocorrido no período (vide Tabela 4) indica certa diversificação surgida no
setor, com a ampliação de mercados para outras cidades e para o transporte
rodoviário, sob o clamor da criação da empresa pública monopolista do
[ransporte de passageiros em São Paulo.

Tabela 2
crescimento populacional e evolução das empresas operadoras de ônibus de 1940 a 1995

Taxas de cresc¡mento populacional e de ônibus yo TGCA+ Anos ônibus/

10.O00 hab.
Períodos Hab¡tantes Iotal ôn¡bus Empfesas CMTC 1 940

I 950

1950

1970

1 980

1 991

1994

4,5

¿.7

6,4

4,9

o. l

1 940-50

1950-60

1960-70

1970-80

1980-91

1991-94

7,2

6,1

5,4

4,5

2,0

1.5

6,7

8,3

9,2

2,8

-0,4

9,2

-8,5

17,7

14,7

1,7

-1,7

27,4

100

3,6

-o,7

6,4

2,4

- 100

* TGCA: Taxa geométrica de crescimento anual
Fonte: TURMA; Dados: tBGE, EMPLASA, COPLAN, CMTC, SpTrans

A convivência de empresas pública e prívada na operação do transpor-
te coletivo urbano por ônibus caracterizou alguns momentos de expansão e
franco fortalecimento dos operadores privados no setor:

ao longo dos anos 50, grande expansão do setor privado, desenvolvendo
atividade complementar à GMTC, ainda que informal e desregulamentada;
de 1960 até. 7975, uma fase de reconhecimento e estruturação orgãnica,
em que a escala de atuação das empresas passa a ser parcialmente fruto
da administração pública e da organizaçào imposta pelos regulamentos
institucionalizados;
a partir da segunda metade dos anos 70, um período de reorganização, de
formação de grupos e novos mercados, de experiência regulamentadora e
novo caráter da administração pública, resultado da redemocratizaçào;
a redefinição das regras e dos limites dos sistemas de transporte, e o fim
da empresa operadora pública, o que vai ocorrer nos anos 90.
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2.1. Monopólio ptiblico e operação privada: herança ambígua

Apesar de a CMTC ter sido crtada sob o conceito do monopólio natural
da rede de transporte, a permanente operação de ônibus por empresas priva-
das desde os anos 20 indica a convivência da empresa municipal com o capi-
tal privado e com o reconhecimento de agentes pouco regulamentados no
transporte urbano paulista. Essa característica vai permanecer ao longo de
toda a existência da companhia municipal.

O monopólio estatal nos transportes públicos caracterizou mais intensa-
mente uma década, entre 7945 e 7957, na qual se sucederam dez prefeitos.
Ora entenderam que a participação direta do poder municipal era necessária
para defender o interesse público e garanfir a prestação de serviços de utilida-
de pública, entre eles o transporte urbano; ora, também, que a empresa
pública poderia ser um instrumento político de apelo populista. As novas
condições econômicas, que davam vantagem ao consumo de petróleo e
incentivavam a indústria automobilíslica, ajudaram a transformar o cenário
dos transportes urbanos em São Paulo. O monopólio público do transporte
coletivo por ônibus, e não apenas a CMTC, durou o tempo suficiente para a
superação efefiva do sistema bonde e a estruturação do mercado em função
dos interesses das empresas particulares de ônibus. Por trás do trânsito tecno-
Iógico, impunha-se uma busca institucional, até a plena recomposição da
concessào monopolista.

A passagem do monopólio privado ao público acarretou um grande
ônus para a companhia municipal. À empresa pública coube o gerenciamento
de uma froÍa antiga de bondes, uma rede insuficiente para atender à expansão
urbana e um serviço remunerado com uma tarlfa de exploração da energia
elétrica mantida por força. Quando quis reequilibrar as contas com aumentos
tarlfâtios, a prefeitura enfrentou o quebra-quebra de usuários descontentes.
Com a substituição de tecnologia, confirmando o ônibus como meio de trans-
porte urbano, a prestaçào passou a ser mais efetiva, com a vantagem de não
exigir o monopólio nalural pan 

^ 
administração do serviço de interesse públi-

co. A concessão do serviço público à empresa municipalzt também lhe confe-
ria a incumbência de coordenar os vários sistemas e tecnologias de transporte
e integrar, na medida do possível, as propriedades e os recursos disponíveis.
Os documentos legais asseguravam a soberania e exclusividade da CMTC na
prestação e exploração do serviço público. Porém, prestar-se-ia o serviço pelo
regime de custo, admitindo-se uma remuneração anual do capital não superior
a l0o/o. Essa foi a grande ilusão modernista.

lJma vez restrita e delimitada a allaçào das empresas privadas na zona
ruraIzz, a af'taçào da companhia concedente era favorecida: estavam reservadas
as linhas mais rentáveis e a coordenação de todo o sistema de transporte urba-
no. Portanto, a CMTC definia o limite do mercado paîa as empresas de ônibus.
Essa situação contradiz a idéia usual de reservar para o Estado a responsabilida-
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de pelos serviços públicos de alta capltalização ebaixarentabilidade. No enran-
to, o investimento municipal em transporte público não foi volumoso. Nos dois
primeiros anos, quando a companhia chegou a fransportar diretamente g4o/o

dos passageiros do sistema, foram acrescentados 75 bondes usados e 30 trole-
bus, além dos bondes reformados (já quase cinqùentenários) e de ônibus trans_
feridos das companhias particulares ou danificados no quebra-quebra. A inter-
venção direta na operação foi ocasionalmente forçada pela necessidade do
poder público de melhorar as condições técnicas do serviço. Não era nenhuma
opção em prol de transformar essa atitude em característica definitiva de um
sistema que fosse baseado na hegemonia pública na prestação do serviço.

É importante destacar que a CMTC não investíu efetivamenre no slsrema
sobre trilhos: passada à tutela municipal, a frota de bondes nunca foi incre-
mentada (Figura 5), mas desinteresse pelo sistema
não foi prerrogativa da tarifa sempre se manteve
inferior à do ônibus. Em onfisco cambial dificultou
ainda mais a manutenção e substituição da frota importada. por um lado, deu
incentivo para a tadição de "garagem e engenharia" da cMTC e seu desenvol-
vimento tecnológico; mas, por outro lado, comprometia, com o patrímônio da
empresa, suas condições de concorrência num mercado que cada vez mais
ampliava as opções e perspectivas do setor automotivo.

Figura 5

Ônibus e trolebus versus bonde em São paulo de 1947 a l96l
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Corroborando a hipótese inicial aqui levantada, Itacarambi (1985) con-
clui assim a anâlise do desenvolvimento da companhia paulistana nos anos
50: "À exploração privada cabia, portanto, um papel complementar na políti-
ca de transporte adotada. A raha de investimento na ampriação dos serviços
da CMTC era compensada, em parte, pelos investimentos reahzados pelas em-
presas particulares. Enquanto a CMTC se ocupava de recuperar (renovando)
sua desgastada frota, as empresas pafticulares ampliavam seus serwiços".

No pós-guerra, a intensificação das relações comerciais e políticas com
os Estados unidos significou uma oferta importante de combustível e de
novos ônibus americanos de maior capacidade e velocidade. O fim da presi-
dência de Getúlio Yargas, ao conferir maior importância ao voto popular na
orientação política dos governantes, trouxe paîa a pauta dos problemas urba-
nos as questões que afetavam a população de baixa renda ou moradora da
periferia da cidade, clientes preferenciais dos serviços de consumo coletivo.
Dentre esses problemas, o transporte urbano se destaca como fundamental
para os trabalhadores e como estratégico para o sistema econômico urbano.

Esses argumentos ilustram uma mudança na orientaçào da empresa
durante as administrações municipais populistas de Jânio Quadros (1953-56)
e Adhemar de Barros (7957-67), quando a CMTC enfrenta duas campanhas:
pela melhoria da empresa e pela sua exrinção. O apoio populista à explora-
ção pública de transporte coletivo - empreendida pelo prefeito Jânio Quadros
- expôs a CMTC, principal instrumento desta política, a ingerências partidárias
e crises administrativas. Ifacarambi associa a essas crises indícios de mudan-
ças na política de transporte urbano no sentido do fim do monopólio estatal,
que tem lugar ao longo da gestão de Adhemar de Barros na Prefeitura23. Isso
foi possível pelas alterações introduzidas na legislação municipal a favor das
empresas privadas - cujo mercado foí liberado: o limite de anecadação das
linhas rurais passava a 490/o da receita das linhas exploradas pela CMTC24.

Entre 7957 e 7960, vigorou uma certa "privatização desregulamentada",
que viu uma multiplicação de contratos precários e irregulares com as empre-
sas operadoras e fez a participação da CMTC despencar de 870/o paru 22o/o da
oferta de viagens em transporte coletivo (Figura 5). São causas importantes
disso a desativação do sistema bonde, o não incremento do sistema ônibus
ou a incapacidade administrativa. No entanto, o manejo político da empresa,
os procedimentos "clientelistas" e o favorecimento nos processos de conces-
são de linhas a grupos privados não podem ser desconsiderados.

A CMTC não dispondo de suficiente capital social e não podendo contar
com ajuda financeira dos governos estadual e federal, o prefeito Adhemar de
Barros entendia que devia aceitar a colaboração do setor privado. Assim, 54
concessões, ditas "precárias e revogâveis" , foram concedidas em um único dia
e sem concorrência prTlllica. O mercado de transporte urbano se transformou
pela inclusão de mais 16 empresas às 29 anteriores, que passaram a operar
200 linhas com uma frota de mais de 1.000 ônibus.
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Em 1967, 352 empresas privadas operavam 1.800 ônibus, enquanto a
CMTC somava 600. Cada vez com mais força era apregoado o fim do sistema
bonde, enquanto se adiava a propalada construção do metrô. O incentivo
adhemarista ao setor privado de transportes foi efetivoi a frota operada por
empresas particulares cresceu 4500/o entre 1957 e 1967. O acréscimo de quase
2 mil veículos à frota em São Paulo representava o equivalente a 330/o da pro-
dução nacional de ônibus.

A Figura 6 mostra uma relação mais direta entre essa indústria de ôni-
bus, cuja venda de veículos acompanha a grosso modo o crescimento da rrofa
paulistana no período mais pelas compras dos empresários do que pela pre-
feitura. O ajuste à demanda, originada pelo dinamismo da curva superior da
figura expressando aumento das frotas, se observa na curva exponencial das
vendas pelos fabricantes nacionais. Salienta-se que, na época, tanto chassis
quanto veículos eram produzidos no estado de São Paulo - respectivamente,
pela Mercedes-Benz do Brasil em situação monopólica e pela Caio. Essa
indústria se desenvolveu junto ao investimento na operação privada, estimu-
lado pelo setor público. No controle exercido sobre uma tecnologia em
expansão e na relação entre operadores e fabricantes de veículos e autope-
ças, em um quadro de fortalecimento de uma indústria regional com preten-
sões a expansão nacional, residiria mais uma explicaçào, pouco estudada, da
perenidade do ônibus na metrópole.

Autor do 'Plano de Avenidas' que desde os anos 30 marcou o desenho
da rede viâria de São Paulo, Prestes Maia foi eleito prefeito em 1961, aceitou
as denúncias dos sindicatos de trabalhadores e instalou uma comissão de sin-
dicância relativa ao período de administração entre 1956 e 1960. Apesar de
afirmar "obediência a norma universalmente consagrada, qual seja a da
manutenção de todo o seruiço de transporte por uma só entidade',, prestes
Maia reconheceu a impossibilidade de retornar ao monopólio da CMTC, por
não dispor de capital, uma vez que "os investimentos eram poucos até
mesmo para as obras essenciais da cidade". A política de transporte coletivo
estava assim relegada a segundo plano, acabando com tantas outras ilusões.

A política nacional de transporte era congruente com o plano de Metas
com o qual o presidente Juscelino Kubitschek capitaneou a mudança da estru-
tura produtiva, favotecendo o "padrão automobilístico-rodoviário" (Agune &
Braga, 7979). 1Jém de incentivos à instalação dessa indústria, foram preclomi-
nantes nas diretrizes para o transporte urbano os investimentos no sistema viá-
rio urbano, que diretamente beneficravam os modos de transporte individual, e
a desatenção àqueles coletivos sobre trilhos e elétricos. segundo Eduardo
Fagnani (1985), o transporte coletivo urbano, mesmo mantendo um lugar
subordinado no âmbito da política nacional de transporte, acoplou-se clara-
mente aos requisitos do padrão da industrialtzação então instaurado no Brasilzi

No entanto, ao longo desses anos, muita polêmica houve em tomo do
projeto do metrô. Desde 7920, tm sistema de alta capacidade para São paulo
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era desenhado e rechaçado, Tendo como pano de fundo um serviço de trans-
porte de passageiros precário e uma inoperância (ou limitação financeira) em
ampliar os sistemas e redes de transporte de massa, assistiu-se à proliferação do
transporle urbano por empresas privadas de ônibus e lotações, praticado com
tarfas mais caras, enquanto o metrô de São Paulo permanecia em projeto.

Figura 6

Produção brasileira de ônibus relacionada ao aumento das frotas paulistanas entre 1957 e '1959
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Fonte: TURMA; Dados: ANFAVEA, ltacarambi

2.2. Ônibus privado: na filiação do bonde

O vertiginoso crescimento populacional de São Paulo (cuja regiâo jâ
alcançava 5 milhões de habitantes e conhecia Íaxas de crescimento de 7o/o na
década de 70) exigiu que a cidade se qualificasse para apoiar o fenômeno da
metropolização, acompanhado pela perspectiva de mototiza.ção da população
e pelo crescimento econômico que se ansiava. A partir dos anos 60, assistiu-
se à modernizaçào da estrutura do Estado, para organizat e planejar o desen-
volvimento, a economia e as cidades. Junto às capitais e grandes cidades, São

Paulo passou a dispor de mais recursos administrativos e financeiros para
investir em obras, planos e novas tecnologias de transporte.

Durante os anos de monopólio da empresa pública, oficial e de fato, o
crescimento da população foi bastante superior ao do número de passageiros
transportados pelo sistema público. O equilíbrio entre oferta e demanda pare-
ce ter sido conseguido apenas durante o período de "privatização desregula-
merttadz", em particular entre 1954 e 1959 (Morales, 1986). A partir de 1960,

quando 
^paÍece 

um brusco acréscimo dafrota de ônibus (com720/o por inves-

ræooNo<'6@roohhbo@@oao@ae@ooooooooooooo

141



Viação llimiîada

timento privado), o número médio de passageiros por linha cai na proporção
do crescimento da oferta de linhas e da frota. Esse momento de maior oferta
foi oportuno para o poder público intervir, arravês de regulamentação e
imposição de disciplina às permissões, na organização e no dimensionamento
do mercado de transportes.

A Figura 7 permite estabelecer relações entre o que aconteceu com as
variações das frotas pública e privada nos períodos próximos às sucessivas
administrações municipais. Assim, entre 196I e 7964, ocorreu um aumento
médio anual de 55o/o no total de ônibus operando na cidade de são paulo
(que corresponde à incorporação de áreas cobertas por linhas ditas rurais à
região metropolitana). Note-se, todavia, que foi de 25oo/o o acréscimo anual
da rrota das empresas privadas, enquanto a da empresa pública decresceu
200/0. Essa primeira inversão de tendência dâ um outro sentido à tutela do
poder público sobre a iniciativa privada num contexto favorâvel às demandas
de consumo.

Figura 7
Evolução diferencial das frotas de ônibus regulamentados em são paulo de 1949 a 1997
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Logo, a consolidação do Estado tecnoburocrático no regime militar e o
centralismo fiscal e de controle de recursos são argumentos importarÍes para
se compreender a política de investimentos do município de São Paulo e a
administração dos transportes públicos: as grandes obras viârias e a constru-
ção do metrô eram os principais projetos da prefeitura naquele período. A
CMTC viu então ser reduzida a sua participação na operação do serviço, para-
lelamente ao aumento da participação de empresas privadas, autorízadas,
regulamentadas e devidamente reconhecidas pela prefeitura.

Admitindo a dificuldade de reaver o monopólio estatal, a municipalida-
de legislou iuntando à intenção de disciplinar a preferência pelas empresas
que já operavam e a exclusão dos operadores que realizavam serviços de
transportes coletivos intermunicipaiszø. A partir desse decreto, são estabeleci-
dos o regulamento de sanções e multas e as diretrizes para extensão e criação
de linhas de ônibuszz. Ou seja, admite-se a necessidade e perceLre-se a conve-
niência de disciplinar a siluação dos transportes coletivos de passageiros no
município da capital paulista naquele momento. O prazo da permissão é limi-
tado a cinco anos, a tarlfa é definida em função do custo do serviço e garaî-
te-se uma laxa de lucro para a empresa. No entanto, não ocorreu interferên-
cia mais efetiva ou que pudesse alterar a organização do sistema ônibuszs

A empresa pública passou a ser responsável especialmente pela opera-

ção de ônibus e trolebus nos serviços de menor rentabilidade e por projetos
especiais. Jâ que se contava com um setor de transporte estruturado em um
conjunto de numerosos empresários e viações privadas de ônibus, restava tã.o

somente organizar o setor. O modelo de concessão por linha, que a lei esta-
beleceuze para permitir que as empresas privadas operassem os serwiços de
transporte urbano, institucionalizou em parte a situação já existente, marcada
até meados da década de 70 por uma proliferação da iniciativa prívada em75
viações operando sob forma de livre concorrência no mercado e com poucos
controles do poder municipal.

2.3. Público versus privado: rearticulação das forças

Conforme a Tabela 3, que mostra uma sucessão de quadriênios (lapso
que corresponde em geral a um mandato na administração municipal), a
maior concentração de frota e serviços nas mãos do setor privado de transpor-
te coletivo ocorreu no período 7973-7977. Foi quando o poder público tentou
ampliar a atuaÇão da empresa municipal e impor medidas de organizaçào para
regulamentar ou disciplinar a operação privada. "Com o estabelecimento de
um novo contrato entre a CMTC e as empresas privadas, as medidas regulado-
ras são então implementadas. O conteúdo de tais medidas tem por fundamen-
to a racionalização empresarial; seus objetivos são a diminuição do número de
empresas (favorecendo a fusão e a continuidade das maiores empresas já exis-
tentes), a eliminação de situações de concorrência (através da definição de se-
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tores de operação exclusiva) e a redução das diferenças quanto aos custos
operacionais /.../ num momento em que havia perspectiva de queda de renta-
bilidade no setor /.../ em decorrência da alta dos preços dos combustíveis (e)
paralelamente (de uma redução substantiva do) poder aquisitivo das camadas
assalariadas." (Pacheco, 1988). Estas tentativas iriam reorganizar o mercado das
empresas operadoras, tendo como declaraçào de intenções a garantia de van-
tagens ou benefícios em prol do interesse públicaao.

Tabela 3
Ônibus públicos versus privados em São paulo por quadriênio de 1949 a 1992 *

Quadriênios Empresas CMTC Total 7o Frota
1949-52

1 953-56

1957-60

1 961-64

1965-58

1969-72

1973-76

1977-AO

I 98f -84

1985-88

f989-92

305

887

2.83 5

4.106

5.04s

5.954

o.tt+

5.396

5.309

5.477

467

1.255

1.403

1.072

1.048

1.206

1.182

¿ t¿)

¿-zõ3

2.714

2.807

1.172

1.731

2.290

3.907

5.1 54

6.251

7.136

8.299

7.659

8.023

8.284

25,980/o

27,47%

38,730/o

72,560/o

79,66o/o

80,710/o

43,43%

74,390/o

70,460/o

66,170/o

100o/o

* Média anual
Fonte: TURMA; Dados: COpLAN, CMTC, OnibuLis

A Figura 8 ilustra a evolução da parricipação do setor privado em rela-
ção ao setor público no transcurso da existência da empresa municipal. Nas
duas primeiras décadas, o público gartha do privado, mais claramente em ter-
mos de proporção da demanda (ainda parcialmente absorvida pelos bondes)
do que em frota de ônibus. Logo, a tendência inverte-se definitivamente a
lauor das empresas privadas, com certo equilíbrio entre partícipaçào em frota
e freqüentações respectivas de ambos os setores da oferla.

Após um pico no ano de 7976, no qual a participação do setor público é
muito reduzida, dada a carência da GMTC frente a uma demanda pujante, vai
ocorrer certa recuperação do investimento municipal em frota (vide também
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Figura I
Disputa pela párticipação relativa das frotas privada e pública de ônibus em São paulo de 1949 a 1995
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Fonte: TURMA; Dados: CMTC, OnibuLis, OnibuCad, SPTrâns, ltacarambi, Morales

É frente a essa degradação que o poder concedente se verá obrigado a
intervir - inicialmente, aumentando o número de ônibus da empresa pública
e modificando as relações contrahlais com as concessionârias; depois, rctiran-
do-se da operação direta do serviço e deixando o mercado para o setor priva-
do. No momento dessa reorg^nizaçáo do mercado, surge também em São
Paulo o planejamento de transporte: a elevação da laxa de motorização da
população foi acompanhadapela estruturação de vários órgãos técnicos, pela
produção de importantes e pioneiros estudos e pela institucionallzaçào do
transporte urbano como área da administração públicarr.

Sob a inspiração do planejamento urbano e de transportes? surge o
conceito da concessão de ârea na administração do sistema3z. Mantida a
exclusividade da concessionária pública:r, as empresas particulares poderiam
ser contratadas para a prestação de serviço por linha, por ârea de operação
ou até mesmo por locação de veículos ou arrendamento. Se alógica de orga-
rizaçâo do setor não estava ainda claramente definida, o modelo de conces-
são não deveria representar empecilho algum ao estabelecimento do negócio
entre o operador privado e o poder concedente. Portanto, deveria conservar a
flexibilidade dessas relações.

O modelo de concessão por ârea passa a vigorat com o final dos contra-
tos de permissão34. É ocasião propícia para intewtr no mercado e tentar reor-
ganizar o sistema de transporte através da definição de âreas ou setores de
exploração exclusiva de uma empresa ou grupo de empresas. À cutc cabeia
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operar as linhas circulares, diametrais, especiais e, certamente, as de menor

estaría presente tão somente na redistribuição desses 23 mercados entre mais
de 60 empresas que operavam no município (explicitamente, restringiu-se o
mercado para essas empresas locais):s.

vas com outras mais deficitârias, de forma a manter um maior nível de renta_
bilidade, face às condições datarfa única,,.

ção da política de administração da cidade (estratégia que incluía a GMTC) do
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nal de transportes, baseado na íntegração do transporte de massa com ônibus
e trem, colaboraram no fortalecimento do setor público na otganização do
transporte na metrópole (Fagnani, 7985): "A partir de 1974, houve inegável
alferuçáo na correlaçã.o de forças entre o poder público e os segmentos priva-
dos que operam o sistema de ônibus em São Paulo, em favor do primeiro".

Em certo sentido, o metrô representou um papel de indutor da raciona-
IiZação e concentração empresarial do transporte por ônibus, umavez que a
concessão geogrâÎica, que buscava estruturar o mercado em âteas de opera-
ção, também otganizava a ofeÍta de viagens e garantia a alimenlação do
metrô por linhas alimentadoras de ônibus. A participação da empresa pública
na produção e operação do transporte coletivo aumentou e a exploração pas-
sou a contar com uma base mais profissional e técnica. Mesmo assim, a orga-
nizaçio e a regulamentação do serviço não davam conta de garantír o merca-
do para os empresários nem de assegurar a qualidade para os passageiros3o.

2.4. Privado versus público: redefinem-se as regras do jogo

Os anos 80, conhecidos como a "década perdida", encerram o ciclo da
presença dos militares no governo brasileiro e esgotam o "milagre desenvolvi-
mentista". São anos caracterizados pela crise, cujas marcas foram a queda dos
investimentos e a desorganização financeira (que quase chega à hiperinflação);
pela redução da açã.o do Estado nas várias instâncias de regulação das deman-
das sociais e dos serviços urbanos; e pelo violento empobrecimento das cama-
das populares. Esses elementos afetaram diretamente a metrópole paulista e
seus transportes. Enfrentando o perigo de desinvestimento efetivo, o transporte
por ônibus apresentou dificuldades inquietantes (Figura 3 e TabeIa 3) que leva-
ram a diversas tentativas de reordenação do setor em São Paulo, etapa que se
estende até hoje. Nessa fase de redefinição das relaçÒes entre o poder público
e o setor privado no trato das questões relativas à produção do transporte cole-
tivo urbano, teve que se reconhecer um papel decisivo à iniciativa parlicular
sobre a base de um poder público enfraquecido. Essa fase jâ consumiu uma
década e ainda não assume contornos muito definidos.

Cabe recolocar o caso paulistano na definição das macropolíticas eco-
nômica, industrial e tecnológica, e frente à produção de veículos e energia.
Enquanto o governo federal redtzia sua participação e interferência na ofga-
nização e financiamento do transporte coletivo urbano, verificaram-se o forta-
lecimento e a estruturação da representatividade do setor empresarial em
seus ramos respectivos: o da produção (construtores de veículos), reunido
nas associações patronais ANFAVEA e FABUS; e o da operação, agrupado no
sindicato paulistano TRANSURB, em sindicatos metropolitanos, como o da
região do ABC, e no SETESP do Estado de São Paulo.

Ao se modificar o sistema financeiro dos transportes (criação do vale
transporte como subsídio tarifário), chegou-se a reconhecer a presença de
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outros agentes sociais - aIém do passageiro - na organizaçào e articulação de
interesses entre operador e poder concedente. Os beneficiários indiretos
poderiam, 

^ 
pafür de então, ser chamados a participar das discissões do ônus

e dos custos de transportes3T.

2.4.1. lntervenção, ou reorientação do capital privado
Apesar da concordância político païtídâria entre os governos estadual e

municipal, ambos não podiam esperar resultados mágicos da tentativa de
superação dos problemas de transpofte. A metrópole jâ ultrapassava os 10
milhÒes de habitantes e era preciso fazer frente aos baixos investimentos em
transportes e na rede de metrô, que vinha sendo construída em ritmo lento
(menor mesmo do que o desejado desde 7969), os efeitos dificilmente pode-
riam se manifestar no curto ptazo.

A administração do prefeito Mário Covas promoveu, em I9g4, uma
"intervenção" nas empresas permissionárias, passando a abordar ao mesmo
tempo tanto as questÕes de rentabilidade e eficiência na produção do transpor-
te quanto a necessidade da oferta de um serviço a preços módicos e com qua-
lidade adequada aos interesses da coletividade. Até aquele momento, as em-
presas haviam superado o estágio de um conjunto atomizado de operadores,
de cunho anfesanal, para se apresentar como oligopólio - em cuja estrutura
ainda existiam empresas de patrimônio familiar relativamente pouco submissas
ao poder público. Mantendo-se numa expectativa prudente, essas empresas
não investiam muito na renovação da frota e menos ainda rø sua ampliação.

com o poder público afirmando: "Transporte, dever do Estado, direito
do cidadão" (Bussinger,7996), a Prefeitura assumiu a função de as empresas
operadoras e dar-lhes sustentação na prestação do serviço; ou seja, de organi-
zar o merc do. Nesse sentido, a GMTC vinha assumindo a operação de linhas
deficitárias de atendimento exclusivamente social, que não interessavam à ini-
cialiva privada, em conformidade com uma visão da função do setor público
reduzida a essa forma de subsídio indireto. Além disso, buscou-se uma forma
de equilibrar a diferenciação de rentabilidade das empresas, através da
implantação da compensação setorial dos custos e tarlfa.

A "intervenção" promovida nas operadoras (13 empresas sofreram audito_
ria e transitóia encampação) deveu-se principalmente à ocorrência de irregulari-
dades e à constante pressão dos empresários por aumento de tarlfa, sem que
eles investissem na frofa. rJma fiscalizaçào mais rigorosa por pafie do poder con-
cedente consistiu na implantação da prâtica da compensação de tarfa, aIém de
passar a havet um maior profissionalismo na administração da GMTC. A ,,inter-

venção" repercutiu indiretamente na organização do setor das auto-viações de
ônibus, ao induzir também a concentração empresari al, tanto como unidades de
produção quanto como força de representação de interesses3s.

o contrato vigente entre a prefeitura e os empresários delineou para
estes últimos um mercado estável, com garantias de continuidade do negócio
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em prazo superior a cinco anos e de monopólio nos lotes de operação, agora
divididos em 23 setores (menos de um por empresa). Isso lhes assegurava
oportunidade de investimento e incentivava à ampliação e modernização
empresarial. Estabelecendo condições de fortalecimento e concentração das
viações, o Plano Municipal de Transporte Coletivo de 1985 lança luz sobre
como o poder público e sua empresa se responsabilizam de forma comple-
mentar tanto na regulação quanto na sustentação do mercado3e. A configura-
ção da rede de linhas ou as características do serviço deveriam buscar o aten-
dimento econômico e racional do sistema. Mas quaisquer disfunções ou
dificuldades que o sistema apresentasse, fossem operacionais ou decorrentes
de deseconomias, seriam absorvidas pela companhia pública: a CMTC produ-
zindo as linhas não rentáveis, sob pretexto de seu inalienável papel social.

A empresa municipal assumia a função de operar âreas e serviços críti-
cos, para que fossem preservadas em outras partes as condições de lucrativi-
dade para os capitais privados. Ao mesmo tempo, ela definia o mercado das
viações, fundado principalmente na constituição de grandes frotas de ônibus
e no controle da receita diâria das tarlfasqo.

A CMTC reafirmou-se como ente público ao assumir o papel de agente
da implantação e consolidação de uma rede estrutural de transporte que seja
capaz de suportar os desafios do crescimento urbano: malha flexível de linhas
tronco-alimentadoras de ônibus, sistema de corredores e terminais de integra-
ção, Iinhas inter-terminais, integração intermodal e articulação com os siste-
mas metropolitanos. Tentou dar ao transporte coletivo um tratamento técnico
adequado, baseado no desenvolvimento tecnológico e apoiado na capacida-
de financeira das instâncias do governo federal e estadual¿r

Na década de 80, a particip^ção do setor privado na prestação de servi-
ço de transpofte por ônibus apresentou uma queda, apesar de a demanda
potencial continuar crescendo (vide Figura 4). De algum modo, revela-se
assim um comportamento hesitante do empresariado privado frente à "inter-
venção" e, em particr)Iar, uma reação negativa à tarifa única e à fiscalização
transitória de empresas.

O sindicalismo patronal, dirigido pelo tradicional Transurb, opôs-se ao
intervencionismo. Alguns donos diversificaram o investimento, encaminhan-
do-o pan outros municípios da Grande São Paulo. Outros aproveitaram
melhor os incentivos à racionalizaçào do sistema e consolidaçào da base
financeira. O perfil das permissionâtias não se alterou além do crescimento
das maiores e da absorção das que não puderam seguir na linha da racionali-
zação, não tendo aparecido outro fator de interferência na forma de relação
entre os agentes - gestor público e operador privado. Quis-se manter o prin-
cípio segundo o qual os custos do sistema estariam remunerados através da
tarrfa paga pelo usuário, acrescidos dos aportes dos beneficiários indiretos.

O desinvestimento relativo trouxe uma conseqüente degradação do
serviço, muito embora a tarlfa abaixo dos custos médios, quando mantida,
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não afetasse a rentabilidade das empresas. Além disso , não foram previstos
recursos orçamentârios capazes de subsidiar o transporte público. Isso

a melhoria dos índices de desempenho operacional (dando-se) através da
deterioração da qualidade do serviço.,' (pacheco, 19g6: g)

São Paulo fosse oela
racionaliza

ção tarrâri 'jXå1H;
durante essa administração deixou uma difícil herança para o governo seguin-
te14 após um período de defasagem (entre 19g6 e 19Sg), o déficit acumulado
da cMTC e do sistema foi coberto por uma taxa de gerencíamento cobrada
aos permiss'otr-.io543; a majoração do valor da tarifa recaiu exclusivamente
sobre os usuários, apesar de não restaurar o valor real da tarifa nem incenti-
var ampliação da rrofa, chegando então a um decréscimo absoluto (Figura 9).

As intervenções de carâter metropolitano foram também muito limitadas

sP reduziu drasticamente os investimentos de implantação de sua rede. Estes
aspectos, aliados ao fracasso de mais uma tentativa de dotar São paulo de uma
"Càmara Metropolitana dos Transportes,, (Belda, 1996; Benfafti, 19g6) foram
reflexos da redução da capacidade de investimento público.
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man'tsda na gestão seguinte (7986-89, Jânio Quadros). Questionava-se abefia-
mente a afüculação entre o poder público e a iniciativa privada; esta última assu-
mia uma poslura de resistência passiva e deixava em abefto a possibiiidade da
retirada de veículos ou, pelo menos, da não renovação ou não ampliação da
frota, que veio envelhecendo de forma acenn;ada e submetendo os viajantes a
grande desconforto, sobreludo em viagens feitas nas regiÕes afastadas do centro.

Figura 9
Decréscimo da frota operacional de ônibus municipais em 5ão Paulo entre 1960 e 1990
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2.4.2. Municipalização e restabelec¡mento do princípio da concessão

Pedra angular da inesperada chegada da esquerda ao comando da
maior prefeitura do país, como prolongamento dos movimentos sociais
(Martinez-Alier & Moisés, 1985; Nunes, 7984; Affonso, 1987) e resposta às rei-
vindicações das regiões periféricas da cidade, o transporte virou o calcanhar
de Aquiles da administração de Luiza Erundina, de 7989 a 7992. Ao romper
com o populismo na abordagem dos problemas do transporte, a prefeita trou-
xe de volta à pauta o papel do poder público e da empresa municipal e o
interesse social na exploração dos serviços urbanos. A Prefeitura, em delicada
situação tanto frente ao governo estadual como à Càmara Municipal, adversa
ao executivo, impôs o controle total sobre a direção do sistema, ampliando a

aluaçào da Secretaria Municipal de Transportes - SMT.

Por diversas razões, as questões centrais eram: redução do investimen-
to, público ou privado; criação de condições para o crescimento expressivo
da frola de ônibus; redução de sua idade média; absoryãc de demandas não
atendidas, com abertura de novas linhas e busca de efetiva melhoria de nível
do serviço ofertado. Esses objetivos exigiriam mudanças nas relações entre
poder público e operadores, até então fundadas na tutela, baseada na permis-
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são outorgada por linha e implicando também a propriedade e o controle do
empresário sobre uma parcela das demandas e do mercado. Não se preten-
dia, porém, voltar à relação entre o poder concedente e um concessionário
semelhante à Light, caso de experiência inÍe\iz.

Associados tais obietivos à carência de recursos, às dúvidas relativas ao
clássico referencial da estatização e ao novo contexto proposto pela
Constituição de 1988, chegou-se à idéia da chamada,,municipalizaçào,,tt. Essa
nova bandeira na organizaçã.o dos transportes se expandiu, com diferentes
significados , para vârias cidades: referia-se ora à descenÍralização das atribui-
ções ainda concentradas na instânc ia federal4s , ora à fiscali zaçã,o pela empresa
pública acrescentada da particípação popula¡46, ora ao modelo de cálculo tari-
fârio e no controle da receitaq.

Em são Paulo, ficou evidente a mudança na forma de remuneração dos
serviços, rompendo o impasse dos efeitos perversos que o sistema tarffa acar-
refava4,. uma lei foi aprovada na càmara Municipal<e, confirmando essa pro-
posta em vista das difíceis condições financeiras do município, então pouco
lavorâvel à motorização individual e aos investimentos em obras viárias.

o modelo anterior de permissões5o baseava-se na remuneração direta do
serviço entre o passageiro e o empresário que explorava determinada linha em
determinada região, mediante umafanfa única definida pelo executivo munici-
pal. Seus principais inconvenientes revelaram-se na esfera política. A definição
de tarlfa conforme critérios estritos de aferição de custos se contrapunha às
considerações de ordem social e econômica, que conferem ao transporte coleti-
vo seu carâter públicasr. Ressalvava-se que a larlfa única fora uma forma de
proteger o viajante de renda mais baixa, que geralmente utilizava as linhas mais
longas. Mas, no modelo de concessão de serviço pelo custo, a tanfa única tam-
bém provocou a disputa dos concessionários pelas linhas mais rentáve js, fazen-
do recair sobre a empresa pública o ônus das linhas e serviços pouco rentáveis.

De fato, a poIítica de tarira única representa um mecanismo de com-
pensação, cuja cãmara, sendo um simples nivelamento por baixo, pode até
resultar em prêmio para o operador menos eficiente. Ao permitir níveis dife-
rentes de produtividad as empresas, o regime
de tarlfa única pode re râ de serviço indeþen_
dentemente de custo e 6s conflitos de interes_
se entre clientes e operadores.

No modelo paulistano da "municipalização,', serviço
seria pública e a receita arrecadada pertenceria à pr se até à
formulação de uma "tarlfa zero", proposta por paul ituiria o
cerne da inovação ocorrida em São Paulo: íria fazer do transporte coletivo um
instrumento na definição do orçamento público e da política urbana, ressal-
tando sua condição urbana essencial e os princípios inalienáveis de solidarie-
dade e de ínteresse coletivo. Lembrando sua atuação como secretârio de
Planejamento da administração Luiza Erundina, Singer escreveu:
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A idéia da tarifa zero é uma deriuação da proposta de renda basica garanfi-
d,a, cuja justificatiua e a id.éia d.e que a satßfação d,e necessidades essenciais
deua ser garantid.a a todos pela coletiuidade, þor duas ordens de motiuos: pri-
meiro, por solidariedade, se þax"te da idéia que a coletiuidade dispõe de meios
muito mais abundantes do que precisa para satisfazer su6ts necessid.ades,
pane deles d.eue ser destinada obrigatoriamente a euita.r que outros sofram por
não poder satisfazer suas necessidades básicas; e segundo por interesse coleti-
uo. Pois, se os pobres não conseguem sequer leuar uma uida minimamente
normøL, ,á prouauel que se tornem menos prod,utiuos e no limite ø tensão cres-
cente coloque em risco o conuíuio social. Assim se justifica que sQam gratuitos
e diEoníueis a todos (e nã.o a.penas aos que Çarecem de dinbeiro) o ensino
público, a assistência þública à saúde, a iluminøção pública, o seruiço de
trânsito, o policiamento, etc. Maß cedo ou ma.ß tarde, o transporte coletiuo,
nas grand,es metropoleq acabara sendo incluído neste rol. (Singea 1996).

Com a municipalização, a Prefeitura dirige diretamente a prestação do
serviço e artecada a receita "que deve ser pública", sendo a operação efetua-
da por empresas contratadas, remuneradas de acordo com seus custos. Assim,
os gastos de produção do serviço exibidos pelas empresas seriam cobertos
pela arrecadação municípalizada no quadro dos contratos de concessão, inde-
pendentemente dos valores tarifârios. A tarlfa podia manter critérios de carâ-
ter social, justificando , além do subsídio cruzado entre operadores - privados
e público -, ufl substancial aporte orçamentário do município. A "municipali-
zação" iria permitir maior controle estratégico da prestação do serviço. Cabia
ao poder público o controle sobre a receita real do sistema e a remuneração
do serviço. Portanto, o valor da tarffa dependia exclusivamente de aspectos
econômicos e políticos;2.

Já como forma de subsídio cÍuzado, ararlla do transporte municipaliza-
do cobriria o custo médio de todo o sistema, e nào mais o custo da frola, a
ârea de concessão, ou a empresa menos rentâveI, fosse ela pública ou não. A
constituiçào de um Conselho Municipal de Tarlfas e os procedimentos mais
representativos e democráticos na revisão dos custos da planilha foram,
segundo os Secretários municipais de Planejamento e de Transportes, argtt-
mentos bastante eficazes para a implantação da "municipalízaçào". Até mais,
talvez, do que a existência de contratos vencidos desde 1986.

De fato, o aparecimento de vários contratos jâ caducados de permissão
de operação do serviço público deu ao executivo municipal a oportunidade
de pressionar para que a norma fosse respeitada. Em vez de renegociar lote
por lote, a administraçãoLuíza Erundina pôde atrasar a renovação de direitos
operacionais e negociar, usando critérios diferenciais nesse universo, até
encontrar apoio nos mais eficientes (ou seja, os maiores empresários), seguin-
do o obietivo de restabelecer um verdadeiro "concessionalismo". A adminis-
tração municipal assumiu o controle financeiro e operacional do sistemat3,
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centrahzando a arrecadação de toda a tarifa e efetuando os pagamentos às
empresas contratadas através de planilha técnica de aferição de custos.

A remuneraçã,o da empresa conrratada se basearia no custo despendido
na realização do serviço de transporte, mediante utilizaçã,o de veículos, insta-
lações e pessoal próprios. o órgão público foi restabelecido na função de res-
ponsável por definir o padrão do serviço de transporte e de acesso efetivo
que a população poderia ter à cidade e à qualidade de vida: assim, decidiu
pelo aumento da frota de ônibus em São paulo.

Nas concorrências por lotes de serviço, roi dada preferência às viações
que operavam regularmente transporte urbano, sobre as de transporte rodo-
viârio, fretado ou de carga, nessa ordem. Foi dada prioridade, ainda, à empre-
sa com frota superior a 50 veículos - bastante abaixo do tamanho médio das
empresas que jâ operavam em São Paulo. Deve-se lembrar que a operação de
"linhas clandestinas" não foi cerceada durante essa administração, que teste-
munhou expressiva renovação e ampliação da frota em operação.

Três fatores impediram um avanço maior no modelo idearjzado pata a
"municipalização do transporte em são Paulo". o primeiro, de ordem institu-
cional, resultou de dificuldades como a sucessão de vários secretários, dificul-
dades no relacionamento entre o Executivo e o Legislativo municipais, ârduas
polêmicas de opinião pública a respeito da "tarifa zero,,e do aumento do
imposto predial, e diferenças inconciliáveis de conceituações e políticas dos
governos municipal e estadual. o segundo, de carâler mais técnico, proveio
do despreparo do pessoal administrativo da cMTC de se distanciar do papel
de operador público para assumir as novas funções de fiscalização e controle
sobre os empresários , agora simples prestadores de um serviço definido pelo
órgão gestor. o terceiro fator foi de ordem temporal e ligado à nova carta
constitucional, que limitava o mandato municipal a quatro anos - então, sem
possibilidade de reeleição. Mudar tão profundamente do modelo de permis-
são para o de concessão (e tendo no meio o esforço adicional de renegociar
a maioria dos contratos, já caducos) era um processo que dificilmente caberia
nos limites de prazo limitado de uma administração de apenas quatro anos. A
dotação da nova frota, tanto prívada como pública, exigia uma prévia distri-
buição de responsabilidades, acerrada de forma transparente.

Após ter imposto identificação visual padronizada para roda a frota,
aposentando logotipos particulares e a diferenciação dos ônibus pela proprie-
dade patrimoniar, a prefeita rez um grande ato simbólico em que entregou à
população 1.000 ônibus novos no aniversário da cidade: 25 de janeíro de
7992. Já, começava a nova campanha eleitoral, na qual não fa\taram greves de
trabalhadores em transportes - às vezes com apoio velado dos empresários
privados. com certeza, o maior mérito da munciparização foi, embora muito
no final dessa administração, o incremento substancial da frola, que alcançava
perigosos patal¡'ares de superlotaçã,o e envelhecimento de veículos, como se
pode observar naTabela 3.
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os benefícios da "municipalização" nào foram poucos: o aumento da
frota atingiu o ritmo de 9,4o/o ao arro, o mais elevado jamais conhecido e
quando o ritmo de crescimento da população havia caíd,o a r,5o/o anual54;
houve significativo rejuvenescimento da frota, cuja idade média caiu de 6,4
para 4,) anos; diminuição da altíssima taxa de ocupação nahora de pico, de
12 para 8 passageiros por metro quadrado, e do tempo de espera no ponro;
criação de novas linhas nas regiôes populares e de serviços especiais e gratui-
tos; introdução de ônibus a gâs e outros desenvolvimentos técnicos. porém,
não se podem ocultar problemas, como os fortes aumentos tarifários que,
junto com repetidas greves no setor, tiveram impacto negativo na populaçào,
exacerbado depois durante a campanha eleitoral (pMSp, 1992).

Acima de tudo, não foi possível enfrentar o problema burocrático da
companhia, seus conhecidos e denunciados "empreguismo", clientelismo e
ineficiência que, segundo a visão predominante, mantinha \2 funcionários
por ônibus em operaçãost. De forma tímida e em fins de sua administração,
Luiza Erundina fez. um esforço adicional para enfrentar essa estrutura que
continuava sujeita ao corporativismo e tentou descentralizat a opetação em
vârias garagens, dando autonomia a cada uma e delas exigindo eficiência. o
modelo de contratação, estabelecido pela Lei da Municipalização (no entanto,
não restrita ao período dessa administração municipal), possibilitou grande
flexibilidade gerencial e forneceu todos os instrumentos legais que seriam uti-
hzados na posterior e assim chamada "pivatízaçào,' da CMTC.

2.4.3. Privatização: desenlace do jogo intervencionista
Prefeito de 7993 a 7))$e , Paulo Maluf elegeu-se após urna campanha

na qual o transporte foi um tema recorrente, referido primeiro à falta de
investimento municipal em obras viârias, que acarretava grandes engarrafa-
mentos; em segundo lugar, aos aumentos tarifârios junto com a descapitaliza-
ção da companhia pública; por último, à denúncia de estranhas relações entre
o monopólio público e o setor privado. Até conseguiu arrebatar o poder do
sindicato tradicional dos empresârios, ao apoiar a criação de um efêmero sin-
dicato municipal, entrando no município desde o ABC. por fim, pretendia
enfrentar capitalistas ciosos de um mercado fechado e factlitar a entrada em
áreas centrais de pequenos transportadores, chamados de "arlernativos", tradi-
cionalmente restritos a atender certas necessidades dos viajantes da periferia.

Assumindo uma bandeira Ievantada hâ mais de uma década - e que já
se tornava dominante no mundo inteiro -, essa administração municipal
decretou a "privatização" da cMTc. A extinção da companhia cinqüenÍenâria
e substituição pela São Paulo Transportes - Sprrans ocupou quase os quatro
anos do mandato Maluf. consistiu na transferência da operação direta do sis-
tema de transpofie coletivo da cidade às empresas privadas de ônibus, atra-
vés de processos chamados de "terceirização" de atividades ou de subcontra-
tação a empresas diversas.
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Esse processo signifícou a desmobilização de cerca de 20 mll funcioná-
rios, cujo número era indicado como a principal razão de um déficit financei-
ro (que alcançou um aporte mensal equivalente a 200 milhões de dólares).
Em grande maioria, eles foram transferidos para as empresas privadas. Ainda
significou a substituição da frota da ex-CMTC pelas empresas privadas, através
de novos contratos de operação de serviço, sempre na linha de concessão
aprovada pela anterior Càmara Municipal. Isso representou um grande incen-
tivo à ampliaçã.o e concentração das empresas operadoras, com a nova equi-
pe beneficiando-se do processo de renovação de frota que a anterior tinha
apenas começado. Ao mesmo tempo, abriu-se o mercado a novos capitais,
estranhos ao universo dos transpofiadores urbanos paulistanosiz.

Cabe observar que essa administração municipal se beneficiou das
mudanças no âmbito nacional, particularmente da establlizaçào monetária
obtida pelo Plano Real, que trouxe certo aumento da capacidade econômica
das camadas populares e uma freada na queda da mobilidade que preocupa-
va todos os encontros do Fórum Municipal de Secretários de Transportes
(registrada em Henry, 7992). Se tivessem ocorrido em conjunturas similares às
anteriores, os aumentos de tarifas decretados para reequihlxar a relação entre
custo e iarifa e diminuir a parfe do orçamento municipal dedicada ao trans-
porte coletivo, teriam provocado conseqüências sociais muito mais negativas.

O modelo da "municipalizaçào" havia permitido ampliar a ofefia de
lugares e renovar a frota em operação, benefícios estes acompanhados por
uma forte política de subsídios, autoizados conforme um limite estabelecido
em cada exercício administrativo da lei orçamentária do município. Em conti-
nuidade a esse modelo, a flova política apenas estabeleceu um teto para a
remuneração dífuia às empresas contratadas, de forma a adequar o limite
anual previsto na lei orçamentária ao crltério de remuneração dtâria estabeleci-
do em contrato, com relação à receita primâria advinda da arrecadação da tari-
fa. Ou seja, a"privatizaçào" não significou "desregulamentação dos transportes
urbanos" (na direção das experiências chilena, peruarra ou inglesa) no estrito
sentido de simples regulação mercantil, de veracidade dos preços, de ajuste
entre custo e tarlla e de abandono de formas públicas de subvencionar a alivi-
dade; afé os alternativos foram regularizados no formato "bairro a bairro" .

Quando todas as linhas anteriormente operadas pela CMTC foram trans-
feridas para as empresas privadas, medidas inéditas foram tomadas, como
alienação ou arrendamento de garagens municipais aos operadores privados
e ulllizaçã.o da frota pública (cerca de 1.000 unidades) pelas empresas, através
de contratos especiais ditos de "operação de frota pública" ou de "frota espe-
ciaI" - como é o caso do sistema trolebus. Com a "privatização", a política de
subsídio passou a ser limitada e, dessa forma, justificou a gradafiva recupera-
ção do valor da tafifa próxima ao custo do serviço.

A transformação da CMTC em SPTrans5s, empresa gerenciadora do
transporte coletivo, significou o fim da operação de transporte por ônibus
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pela prefeitura no município de São Paulo. O mercado das empresas de ôni-
bus parece ter conhecido a sua terceira maior fase de incremento (vide
Figuras 7 e 4), e falvez a última, jâ que o número de passageiros de transpor-
tes coletivos vem diminuindo nos últimos anos e novas modalidades de des-
locamento se prenunciam.

A introdução de inovações tecnológicas, que tendem à redução de cus-
tos operacionais (como a bilhetagem automática ou o "fiscal eletrônico"), sig-
nificam o reconhecimento da reduzida capacidade de investimentos públicos
e levam à abeftura do setor de transporte para empresas de composição e

capifal mais diversificado. O resultado é um estímulo à concenlração no setor
de transportes. Mas, acima do discurso da "pivatização", essas medidas tam-
bém podem ser vistas como um último alento ao sistema, o qual apresenta
indícios de que a capacidade tecnológica do ônibus está atingindo seu limite,
pelo menos como modal hegemônico, no mercado em São Paulo.

O informe final do ciclo da administração escreve-se em contraste com o
anterior: "O respectivo custo e a remuneração por passageiro, do Sistema, que
no último trimestre de 7993 eram equivalentes a R$ 1,24 e R$ 1,00, no secundo
semestre de 7996 encontram-se a R$ 0,84 e R$ 0,82. /.../ O subsídio unitário,
que era elevadíssimo, situando-se ao redor de R$ 0,45, caiu para R$ 0,07, repre-
sentando uma queda de 840/0. O perfil da arrecadação se mantém equivalente.
/ .../ O valor tartfârio médio que era de R$ 0,73 situa-se em R$ 0,69. Os preços
relativos, no quadriênio analisado, dos principais componentes do custeio tari-
Îârio, Íiveram perdas reais, à exceção do preço da mão-de-obra, que teve um
aumento real (por causa da) inflexibilidade salariaI./.../ O decréscimo da

demanda é um fator preocupante, pois poderá comprometer o equilíbrio eco-
nômico-financeiro das empresas prestadoras de serviços, no médio prazo, em
função da diminuição das receitas potenciais, que necessariamente precisam
cobrir os custos fixos operacionais do seto¡ no mínimo". (SPTrans, 1996:7-8)

No entanto, cabe inquirir se o atual regulamento induz ganho de escala

e produtividade para as empresas; até que ponto a garanfia de um mercado
fechado (com redução de risco ou de competiçào entre empresas) pode signi-
ficar bom resultado ou garantia suficiente pala as operadoras se manterem
como prestadoras do serviço; ou, ainda, qual significado do montante do sub-
sídio público rcalizado em relação ao montante gerido pelo sistema. Quanto
a este aspeto, seria talvez o caso de reiniciar a discussão sobre qual é a rela-

ção adequada e economicamente justificável entre receita pública para o
transporte e os possíveis ou conseqüentes déficits crônicos do sistema que
devem ser subsidiados.

Duas outras questões devem ser avançadas com relação à fuota, até

^gora 
vista como unidade básica de prestação e produção do seliço trans-

porte coletivo urbano. Por um lado, a política de transportes e, mais precisa-
mente, o processo de organização e racionalização do sistema de transporte
por ônibus em São Paulo, vêm tendendo à diversrficação dos modos, seja
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pela adequação de sistemas e veículos de média capacidade, seja pela adoção
de combustíveis de menor potencial poluidor.

o Programa de corredores de ônibus adota e especifica, como modo
privilegiado, ônibus especiais - articulados, guiados, biarticulaclos ou trolebus

vas de leasing e de venda direta a frotistas, concorrentes das empresas opera-
doras de ônibus. Assiste-se a uma diversificação e abertura no mercado de
transportes em Sào Paulo.

Ao finalizar o mandato e entregar o comando ao sucessor (escolhido
por ele e por 600/o dos eleitores), paulo Maluf pôde exibir ao novo prefeito
celso Pitta alguns resultados tangíveis de sua política na ârea, como a redu-
ção, à décima parte, dos funcionários no ransDorte
municipal; certas mudanças no antigo os ligadås ao
intervencionismo municipal; possibil e corredores

não são bem vistos.

2.5. Ônibus e metrópole: desafios comuns

No transcurso deste século, são paulo foi convocada por desafios dos
quais resultam hoje sua condição de uma das maiores metrópoles do mundo
e a justaposição, a seu lado, de duas áreas metropolitanas: a ãe campínas e a
da Batxada Santista. Nesse espaço demograficamente polarizado, forr--r"
constituindo âreas de influência sócio-econômica, complementares e concor-
rentes, que têm reflexos também e
ônibus. Num movimento inverso,
nhada como partindo do monopól
tentou em vão responder ao desafio da urbanjzação investindo apenas no
município da capital, logo abrindo mão pela rearticulação das forças divididas
entre centro e periferia e entre público e privado e, nas duas últímas décadas,
redefinindo as regras do jogo pelas tentativas de 'intervenção,,,municipaliza-
çào'e 'prívatizaçào

Nessa trajetória, desenvolveram-se empresas de ônibus l'ora do município
central e logo rora da região metropolitana, estruturando-se um mercado regional
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Distribuição territorial das empresas paulistas de ônibus urbanos, 1998

Ônibus na metróþole, São Paulo

Frotas das viações urbanas da
região de 5ão Paulo em 1998

Região Metropolitana
de São Paulo

l-*'\*L---
Principais estradas
e rodovias de acesso'l

\-

o
o

Fonte: TURMA' Elaboração: Jean-Paul Hubert; Dados: OnibuLis (expansão Etienne Henry)
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do transporte urbano repartido em vários territórios de influência das empresas
operadoras e dos órgãos de tutela. O Mapa 3, procedente do cadastro das via_

fr exefce
, S eraciO_
10 a afual
let

Estima-se, assim, que o ônibus municipar abranja 570/o dos deslocamen-

nos outros municípios da Região Metroporitana, operando uma frota da
ordem de 15 mil ônibus.
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Figura 10

Modos coletivos de deslocamento na São paulo metropolitane de 1997

Fonte: TURMA; Dados: STM5P

Existem também outras 300 linhas que fazem as ligações intermunici-
pais, a maioria com origem ou destino na cidade de são paulo, operando J
300 ônibus, ou seja 22o/o da frota - na dupla tutela do município e da secretaria
metropolitana do estado de São Paulo (Tabela 4). Destacam-se os municípios
do ABCD (vide Mapa 1), com 6o/o dos passageiros. Embora essa região sudeste
concentre 20/o da população da Região Metropolitana, ali operam 22 empresas
de ônibus intemunicipais. Jâ na região nordeste, com volume populacional
semelhante, mas de urbanização mais recente, apenas 5 empresas mal chegam
a oferecer 0,5o/o da frota. Acima de tudo, o desequilíbrio maior apresenta-se
com respeito ao município de são Paulo: gg% dos passageiros da Região
Metropolitana são transportados por 78o/o da frota pertencente a 50 empresas
sediadas neste município, que não chega a representat 56o/o da população. A
estrutura diferencial das empresas tuteladas pela prefeitura de São paulo, com
uma frota média de 230 ônibus por empresa, aparece às claras quando con-
rrontada com a das empresas intermunicipais sediadas nos municípios do
entorno, com frota média de 63 ônibus cada (destacando-se maior concentra-
ção nas populosa região oeste).

Interessa também confirmar, na mesma Tabela 4, a queda do transporte
convencional por ônibus nos últimos anos, ao compafar-se essas cifras absolu-
tas e médias enffe 7992 e 7997. Ente "municipalização,, e,,pnvatização,,, o
município de são PauÌo aumentou em cinco o número de empresas operadoras
(considerada cada gafagem da GMTC como uma operadora), mas viu o tamanho
médio dessas empresas cair em 72o/o. Desse processo global resulta que a frota
paulistana caiu menos de 2o/o no período, enquanto a das empresas intermunici-
pais sediadas no entomo perderam 7lo/o na distribuição da frota metropolitana.
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Desequilíbrios entre os municípios da ârea e crescente concentração empresa-
nal na região central pârecem ser uma resultante do processo analisado.

Tabela 4
Evolução da oferta de ônibus na São Paulo metropolitana de 1992 a 1997

Região População

1997

EmÞresas Frota Pass./d¡a

1997

Frota méd¡a

1992 1997 1992 1997 1992 1997

LE

Norte NO

Nordeste NE

Oeste

Sudeste 5E

Sudoeste SO

982.423

310.403

2't29798

1.600 1 21

2.227.904

552.647

8

6

3

8

22

3

8

5

5

10

20

4

ltl

577

5¿

957

1.385

227

532

461

80

845

1.043

316

284.005

159.92'l

38.'l 94

307.327

5t¿ tó5

121.911

64

106

't1

120

63

12'l

67

92

to

113

57

79

Entorno 7.803.296 50 5Z 3 691 3.277 '1.283.521 484 424

São Paulo CE 9 8't1.776 45 50 1't.79( I 1.502 5.341 .3 10 262 230

17.615.O72 95 102 15.441 14.779 6.624.831 164 146

Fonte: TURMA; Dados: Onibulis. SPTrans, SMTSP

Sob a responsabilidade da EMTU, funciona o sistema metropolitano de
ônibus que conecta São Paulo com os demais municípios da reglão e inclui
uma extensa rcde de linhas operadas por empresas privadas, um corredor
intermunicipal em leito segregado com linhas troncais de ônibus diesel e tro-
lebus (e o serviço rodoviário especial que atende o aeroporto internacional
de Guarulhos). Estima-se ainda que, diariamente, 2 milhões de passageiros
viajam nos 2.500 veículos que realizam os serviços municipais de ônibus dos
demais 38 municípios da Região Metropolitana de São Paulo.

Mesmo com a participação dos sistemas sobre trilhos, responsáveis por
mais de 3 milhões de viagens metropolitanas, pode-se verificar a expressiva
polarização exercida pelo município da capital na organização do sistema de
transporte público. A rede do metrô está contida inteiramente no município
de São Paulo, e os passageiros da CPTM (que ultrapassa os limites do centro)
realizam viagens intermunicipais geralmente com destino ao centro. Em resu-
mo, o mercado de transporte que anda principalmente sobre pneus está mais
concentrado no município central de São Paulo.

Nos últimos anos, a utllízação dos sistemas coletivos convencionais vem
diminuindo relativamente aos modos de transporte de carâter mais individual,
em parte por força da crescente moforização da população metropolifaÍia e, em
parte, como resultado de deficiências crônicas do sistemas de transporte públi-
co - fenômeno também relacionado ao surgimento ou crescimento de altemati-
vas de transporte não regulamentados como o fretado € o "perueiro"'60.
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Passado a limpo o passado, resta à administração púbrica a tarena de
lidar com um novo confronto, jâ não entre operação privada ou pública do
transpofie, mas entre meios públicos ou privados de deslocamento. Trata-se
de um desafio superior numa metrópole abafada pelas dificuldades de comu-
nicação: apesar de apresentar um produto per ca.püa entre os mais altos do
país, os moradores desperdiçam quantidades de horas, combustível e vidas
num transporte cada vez mais lento, congestionado e inseguro6l.

A articulação entre esses interesses poderia se encontra¡ então, num
modal de capactdade intermediâria, tirando viajantes dos ônibus desconfortá-
veis, das versáteis peruas - escolares ou outras -, dos carros e das avenidas
concebidas pelos Prestes Maia de décadas anteriores. concordam com isso os
espertos que quefem "furar as filas" por meio de um veículo leve sobre tri-
Ihos, matando as saudades do antigo bonde com a tecnologia moderna dos
pneus e tentando garantir nas vias um espaço exclusivo para o transporte
coletivo. Assim fica claro também que, ao se decretar o próximo fim do ôni-
bus (apesar de esse modal continuar a assumir a principal parcela dos deslo-
camentos em tfansporte coletivo), se está cobrando das diferentes instâncias
de governo o que será do transporte de massa na metrópole e resgatando o
papel e a responsabilidade da instância estadual de governo, que mal conse-
guiu dar a devida importância à questão durante anos62.

Nesse cenârio, tem fim também meio século de tutela e operação direta
do transporte pela municipalidade. Eis o desenlace bastante previsível de uma
história que sempre trouxe, iunto com a saudade do bonde, a idéia de que o
monopólio público seria apenas um paliativo no pior dos casos (salvo nos
poucos anos de ilusão modernista de sua criação). Herança da jncúria da
Light, a GMTC foi também manÍida tanto tempo por causa da pouca atenção
dos poderes estadual e federal frente às enormes necessidades de desloca-
mentos na capital industrial e terciâria do país. Assim sendo, poder-se-ia até
perguntar se, caso essa companhia não tivesse existido, teria sido mais decidi-
do e rápido o processo de implantação de sistemas maiores de transporte de
massa nessa metrópole em violenta gestação. Herdeira dos bondes que não
soube manter, a GMTC sumiu, deixando nas ruas apeîas ônibus (e uns quan-
tos trolebus), necessários e desprezados, cuja hegemonia tecnológica diz
muito respeito à iniciativa privada que foi se articulando por trás do discurso
da intervenção pública.

3. Empurrão, ou ônibus sob iniciativa privada

Ao longo datrajetória paulistana que significou hegemonia do ônibus, a
empresa pública apareceu como protagonista central, por assumir quase sem-
pre o papel do poder concedente. Pode-se intefpretar que, nos momentos de
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expansão das operadoras privadas de transporte urbano, estavam atuando for-
tes condicionantes de transformação econômica ou de adequação tecnológica.
Sucedendo aos momentos de intervenção do poder público, de reorganizaçào
institucional ou de regulamentação das atividades e do serviço, resultaram
fases de concentração empresarial e de representação monopolística em São
Paulo. Mas, dado que as duas últimas administrações municipais, declarada-
mente antagônicas - estalizanÍe vesus privatizanle - se apoiaram no mesmo
estatuto e regulamento - da "municipalização" - para administrar os serviços
de transporte urbano, com maior ou menor responsabilidade do poder públi-
co, valeria perguntar como isso pode ter repercutido no setor como possibili-
dade de concorrência e de abertura de mercado.

Para responder a essa questão, é preciso enfocar com maior detalhe o
setot que ainda carcega as seqüelas de sua emergência e passagens do bonde
paru o ônibus, da permissão à concessão, e da particular articulação entre
interesses públicos e privados em prol de um serviço pan a coletividade.

3.1. Acumulação de ônibus em parceria: um cavalo de Tróia

Vimos com que vigor os auto-ônibus foram emergindo às margens de
um sistema de bonde elétrico que dificilmente poderia atender a demanda de
uma cidade em plena expansão e como eles ganharam impulso quando o
serviço da Light se tornou deficiente. Daí em diante, tiveram que desenvolver
todas as lógicas que permitem passar da produção simples de um serviço à
concentração monopolista do transporte (ver Capítulo VIII). Aparentemente
relegada à periferia quando da constituiçã,o da CMTC, uma porção significati-
va dos primeiros transportadores foi obrigada a abandonar esse negócio e
viver das rendas das ações em que se transformou seu patrimônio. Ardilosa-
mente, outros levaram adiante seus negócios, impulsionados pela expansão
da cidade paraalém da influência das linhas de bonde e de ônibus oficiais. A
articulação de interesses que se forjou nestes inícios do negócio de transpor-
te urbano, acompanhando a incorporação de novas âreas à metrópole nas-
cente, será duradoura.

A defesa desses interesses múltiplos, de forma tanto antagônica quanto
complementar, pode ser vislumbrada através da figura do cavalo de Tróia
enganosamente dado de presente à cidade. Os nossos Ulisses, pioneiros
transportadores de ônibus com pretensões de conquista da cidade de são
Paulo, eram geralmente de origem estrangeira e de condição modesta, duas
caraterísficas mais sociais do que étnicas e que não são estranhas nem à histó-
ia paulistana nem ao desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Rapida-
mente, aos italianos, ingleses, poloneses ou judeus que tentaram a sorte no
caminho traçado pela burguesia industrial e financeira, mas num setor des-
considerado, somaram-se numerosos portugueses expulsos pela pobreza em
seu país, no entre-guerras ou depois da Segunda Guerra Mundial, e que não
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conseguiram oportunidades de investimento produtivo no interior do Brasil,
ao contrário do que anelavam63.

A dupla origem européia e pobre dos primeiros empresários que iriam
construir o cavalo grego paru invadir o campo da CMTC não é apenas folclóri-
ca, pois explica em parte o empenho deles em superar as limitações do trans-
porte, taÍfio para melhor atender as necessidades da população das zonas leste
e norte da cidade, quanto demonstrando agilidade para abrir novas linhas, ins-
talar gangens, cuidar pessoalmente seja das questões mecânicas, seja de um
patrimônio construído a partir do nada. Nessa história, souberam acumular um
saber técnico-profissional, estabelecer relações de corte famlliar com os fun-
cionários que foram recrutando e adaptar-se aos regulamentos. O afã moder-
nista da elite municipal era partilhado por esses senhores, que induziram as
autoridades da época a uma atitude de laisserfaire. l'Jiém de colher um lucro,
senão mais fâc|r pelo menos sem maiores riscos, esses empresários tradicio-
nais, unidos por certo pacto de não agressão mútua, também conheceram difi-
culdades profissionais. Algumas barreiras à impofiação de veículos e peças ou
ao acesso ao combustível juntaram-se às condições impostas pelo poder con-
cedente. Assim, o índice de mortalidade dessas auto-viações foi alto, pois, dos
500 operadores de lardineka sobreviveriam, três dêcadas depois, apenas 50
empresas de ônibus. Alguns, a exemplo da Light, puderam levar seu capital
para outras atividades urbanas. O controle exercido sobre os mercados virgens
da sua primordial ârea de alividade, somado ao pacto de não agressão entre
empresários de origens comuns, definiu certa caraclerística oligopolística desse
setor. Esse primeiro tipo de transportadores urbanos sofreu profundas transfor-
mações no processo de modernização dirigido pela CMTC, mas manteve até
hoje uma presença significativa na oferta de transporte coletivo, com um estilo
de gerenciamento pouco inclinado à livre concorrência.

Entre os anos 7959 e 7977, o crescimento do setor de empresários urba-
nos, jâ abertamente presentes no mercado da cidade, torna-se contínuo e
exponencial, destacando-se a estagnação quase absoluta da frota pública
(vide Figura 4). É nesse período que, em São Paulo, os auto-ônibus deixam
claramente de ter características aÍtesanais pan vestir o traje de empresas. O
crescimento espetacular ocorre no período entre 1961 e 7964, coincidindo
com uma efetiva falta de investimento público (supra, Figura 8). Não fosse a
oferta das empresas privadas, essa época poderia ter sido marcada por uma
também espetacular agudização dos problemas de transporte, sendo o
momento de maior taxa de crescimento da população metropolitana.

O ônibus privado ap^rece então como produto e condição da metropo-
lização, na hora em que a conurbação incorpora numerosos municípios perifé-
ricos. Nesse sentido, pode-se dizer que o ônibus privado foi tão urbanizador
quanto a Light. Mas se esta, como concessionária do serviço público, articulava
interesses imobiliários, os empreendimentos induzidos pelos serviços de trans-
porte por ônibus estiveram misturados e certamente desregulamentados.
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À diferença da empresa concessionária antecedente, que se reorientou
para o setor energético, o setor empresarial dos ônibus iria se manter na afi-
vidade do transporte, mas mudou profundamente a forma de organização ao
se expandir no mercado paulistano inteiro. Multiplicaram-se as fusões de
empresas e tornaram-se mais complexas as relações patrimoniais, já não ads-
tritas à relação entre pai e filho. com a entrada de familiares e agregados,
que deram maior força às sociedades capitalistas, prevaleceram relações
entre sócios como suporte da concenltação e modernizou-se o gerenciamen-
to empresarial.

Já nos três qüinqüênios seguintes, a frota privada nào cresceu tanto,
devido à diminuição do ritmo de crescimento populacional, à crise econômi-
cal ao relativo aumento da frota pública junto com a emergência do metrô.
Antes de mais nada, essa queda relativa pode também expressar certa expec-
tativa dos empresários frente às novas atitudes e intervenções diretas do
poder concedente. Na época, porém, produziu-se uma nova transformação
no setor, que implicou modernização, profissionalismo e direção pelo espírito
empresarial, com assenso da segunda geraçào de diretores e gerentes, as
vezes formados nas escolas e universidades e não apenas na garagem, como
os pais. Essa mutação preparou o setor para a última batalha da Guerra de
Tróia quando, na hora de se municipalizar e, depois, privatizar o transporte,
as empresas relevaram o desafio e quase duplicaram a frofa privada, entre
7993 e 7996 (vlde Tabela 3).

o resultado desse processo histórico de concentração se expressa no
quadro atual (TabeIa 4), onde dois terços da frota de quase 72 mll ônibus
urbanos circulando na Grande São Paulo pertencem a um terço das empresas,
todas superando o tamanho médio de 230 veículos cada. Aquelas pequenas
empresas predominantes entre os operadores privados há quarenta anos (na
Figura 3, eram 690/0 de empresas com menos de 15 ônibus), aparecem agora
nos 6,30/o de empresas que, com menos de 20 veículos, operam apenas o,2o/o
da lrota padronizada. Hoje abandonada pelos grandes operadores, essa redu-
zida escala de operação fica aberta à iniciativa dos pequenos, conhecida
pelos nomes de "perua" para o transporte escolar ou de ,,alternativo,', quando
se abre espaço na nra por deficiência das empresas estabelecidas (freqüência
no pico, sobrecarga dos veículos, insuficiência de paradas).

o processo de concentração em São paulo, onde metade das empresas
com menos de 150 veículos possui menos de r7o/o da frota, parece ter sido
bem mais drástico quando visto em relação ao parrorama nacional (seguindo
a tipologia exposta no Capítulo IV).

Na tipologia, chama a atenção o fenômeno das megaempresas: meia
dtizia em São Paulo, com frotas médias de quase 500 ônibuso<. A metrópole
criou um tamanho de mercado (até jâ dividido por regiöes de operação) que
assegufou o sucesso das empresas de ônibus, desafiando a suposta lei das
deseconomias de escala ooeracional.
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Nas quatro primeira classes de empresas repofiadas na Tabela 5, o
tamanho médio supera os 100 ônibus, a maioria dos quais comprados pelos
donos com o fruto do capital gerado na operação do serviço e não de um
investimento externo ao setor. A Figura 11 mostra a saída de um processo de
concentração no qual os degraus médios e inferiores do crescimento em fro-
tas não parece ter futuro, pelo menos se o mercado ficar fechado à operação
dos que já se constituíram nele. Quem poderia entrar em concorrência com
tamanhas empresas, dominantes em número e frota no grupo B, no qual
cerca de 30 grandes empresas dispõem entre 200 e 350 ônibus como média?
Em 7992, às vésperas da "privatização", os grupos A e B juntos concentravam
9.250 ônibus contra 3.050 da CMTC.

Tabela 5
Tipos de empresas operadoras de ônibus na metrópole paulistana

da RMSP em 1992 (% acumuladas)

Classe Maior/Menor Média Empfesas Frota
A

B

c
D

E

F

G

H

705 a 381

346 a 200

199 a 151

134 a 77

75a49

42a26

18a11

8a4

442

269

tt5

105

63

35

15

o

7,40/a

32,60/a

50,50/"

63,20/"

78,90/"

86,30/o

93,7 0/o

1O0o/o

22,00/o

64,1%

83,40/o

91,40/o

97,50/o

99,10/o

99,80/o

100o/o

Total 705a4 161 95 1 5.331

MSP 705 a 55 258 46 11.865

Resto RMSP 275a4 139 49 3.466

Fonte: TURMA Dados: OnibuLis. lnclui empresas municipais e intermunicipais, localizadas na seoe

Com exceção da classe A, que corresponde às megaempresas, a Figura
11 apresenta como constante o deslizamento das frotas das classes maiores
para as menores, quando não é o próprio número de empresas que cai. Trata-
se de um esquema peculiat embora típico, se comparado com a crJrya nacio-
nal segundo os mesmos tipos com o comportamento nacional (ver Capítulo
IV). Ambas as curvas, contendo a distribuíção das frotas paulistanas entre 1992
e 7997, apresentam um desenho semelhante. Aparece maior irnportància ainda
das frotas concentradas no tipo B, apesar de estas exibirem um tamanho
médio caindo ligeiramente de 282 ônibus em 7992 para 271 em 7997; enquan-
to as do tipo A têm um tamartho duplo e passam de 527 a 481 ônibus. Vale
observar que este processo não reflete cabalmente a realidade, dado que, no
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intervalo, desapareceram as nove garagens da cMTC (aqui consideradas como
unidades empresariais isoladas) e também se deu divisão funcional de empre-
sas, inclusive dentro dos maiores grupos.

Figura 11

Estrutura empresarial de ônibus na Grande São Paulo, 1992
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Fonte: TURMA; Dados: OnibuLis, SPTrans, SMTSP

3.2. Administração interna: da garagem à empresa

o processo de crescimento interno das empresas pode ser ilustrado por
cfras tiradas do cadastramento de vânas empresas de são paulo (onibucad).
Dele, extrai-se a seguir informação diacrônica mostrando como, em 30 anos, o
tamanho médio do grupo de empresas operando no município teria evoluído de
85 veículos a um valor que, desde 1p80, parece estabelecer-se acima de 200 ôni-
bus. A Figura 12 evidencia a relação entre a concentração empresarial e a impor-
tância dos mercados, ao decrescer esse tamanho médio quando se diferenciam
as empresas municipais (valor médio de 206 ônibus por empresa em 7990), as
da pet'.feria e as do interior do Estado de são paulo (81 e 6t ônibus respectiva-
mente). observa-se também que o processo de concentração, marcando uma
pausa na caplfal, continua vivo nas cidades secundárias (incluindo a metrópole
de campinas, em pleno crescimento). Em conjunto, as empresas de transporte
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urbano do Estado de São Paulo apresentam um tamanho superior ao valot
médio nacional, contabiizado pela mesma pesquisa: 119 em 1992, incluindo as
empresas paulistanas, sendo que estas últimas, para Ltm mercado e uma frota
totais que cresceram exDonencialmente. foram se reduzindo em número.

Figura 12

Cresc¡mento do tamanho médio de empresas paulistanas de ônibus urbanos
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Fonte: TURMA: Dados: OnibuCad
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Na metamorfose de donos e motoristas dos auto-ônibus a empresários de
transporte, a concentração não é apenas de veículos, mas também de meios de
produção, entre capital vanâvel e constante, que incide em modernização dos
processos produtivos. Nesse aspecto, a diferença entre as auto-viações de déca-
das passadas é absoluta, com a situação atual de verdadeiras empresas capitalis-
tas, cujos traços operacionais são reportados na Tabela 6. Essa diferença é con-
firmada com a comparaçâo dos indicadores de desenvolvimento empresarial
entre os universos municipal, metropolitano e estadual de São Paulo.

Com mais de 40 anos em média, as empresas da capital apresentavam em
1992 urna idade média de veículos chegando aos 7 anos, reflexo de certa queda
no investimento. Essa velhice da frota não se manifesta no dinâmico mercado
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metropolitano (veículos com apenas 4 anos de idade média). As empresas pau-
listanas de ônibus dispunham de 26 mll metros quadrados de terreno em média
(um quinto dessas empresas situando-se em terrenos alugados, como reflexo da
separação entre relações de propriedade e de patrimônio), construídos em 30o/o
e racionalmente utilizados com menos de uma vaga por ônibus.

A concentração empresarial pode ser incentivada, também, no momenro
de substituição da gasolina (das antigas "jardineiras" ou das atuais,,peruas,,de
tecnologia conhecida por qualquer mecânico de esquina) pelo di,esel como
combustível para os veículos. Isso implica tanto maior formação técnica quan-
to maior submissào ao setor produtor de veículos pesados. o uso de combus-
tíveis alternativos e, especialmente a parlir da "privatização" da CMTC, o desen-
volvimento dos programas trolebus e gás naturar vão dar novos elementos
para a questão do desenvolvimento tecnológico pelas empresas privadas.

Nas empresas que operam no município de são paulo, o número de
valetas de borracharia e mecânica pesada é agora inferior - em comp aração
com as outras empresas nacionais - devido a uma tendência à terceirização
de atividades não diretamente produtivas, bem como de treinamento técnico.
Porém, na mesma lógica, a autonomia nessas empresas é assegurada com
maior número de bombas internas de diesel e de carros de socorro e rebo-
ques prontos a intervir no serviço.

os dados da TabeIa 6 ajudam também a entender o tipo de gerencia-
mento intefno que ocorfe nessas empresas, apesaf de serem submetidas às
normas regulamentares do serviço público, que as obrigam a ter cobradores,
a manfer a jornada única, a percorrer viagens inúteis, etc.

Em27 horas de serviço médio diârio, as empresas organizam-se em três
turnos com menos de 6 funcionários por ônibus, g0% dos quais sendo de
Iinha, e com menos de roo/o de funcionários retirados ao ano (contra a idéia
comum de um turn ouer alto nesse setor trabalhista).

Formação profissional e serviços de saúde são garantidos intemamente
as, enquanto refeitório
enos da metade delas,
abandonando traços d

o cuidado com os veículos reflete-se num número superior de mecâni-
cos por ônibus nas empresas municipais - de maior tamanho - e na internali_
zaçã'o de atividades de eletromecànica (média de 62o/o das empresâs), carroce-
ria (650/o), recuperação de veículos e peças usadas (650/o), pi.rtrru (690/o) e
tapeçaria (54o/o), junto com lavagem 

^uÍomâtica 
(80%).
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Tabela 6

Desenvolvimento empresarial das viações de ônibus urbanos em 5ão Paulo, 1992

lndicadores PMSP Resto RM lnter¡or SP Estado sP

ldade da empresa

ldade média da frota

Número de garagens

Milhões de passageiros por mês

Milhöes de qu¡lômetros por mês

Número de linhas operadas

Horas de serviço ao dia

5uperfície (m2)

Área construída (%)

41

6,65

1,46

3,5

1,5

18

21,2

26.O34

34

4,42

1

2,1

0,6

14

20

I 3.200

22

23

6,98

1,16

1,7

0,5

22

1 8,1

6.595

19

33

6,48

1,29

z,a

1,1

19

19,6

17.076

27

Vagas por ônibus

Valetas /100 ônibus

Bombas /100 ônibus

Carros socorro /100 ônibus

08

45

1,5

Éa

2,3

LZ

2,2

6,8

1,8

'1,9

0,8

4,9

2,8

3,2

5,8

79,6%

8,7

56

3

82,7%

5,4

2,7

6,1

69,4%

a6

38

3,0

EA

79,30/o

6,8

54

Treinamento técnico

Lavagem automática

Pintura de veículos

Recapamento de pneus

Eletromecånica

Controle de segurança

Fabricaçáo de peças

Carrocer¡a

Tapeçar¡a

Recuperação de veículos

46%

a\%

' 690/o

15o/o

620/o

s8%

15%

o)'/0

54V6

65o/o

50%

83%

1 0090

33o/o

100%

50Yo

OVo

33o/a

67Vt

83olo

600/o

s5%

9Qo/o

30%

70%

6o0/o

15o/o

20o/o

55o/o

800/"

53%

73o/o

82o/o

24%

71%

59o/o

14%

45o/o

57%

75o/o

69o/o

81Vo

620/o

77 o/o

?10/o

83o/o

oo%

83o/o

a3%

33%

55o/o

80o/o

55o/o

4Oi/o

25o/o

67ø/o

84o/o

o5'/o

65%

29o/o

69o/o

54o/o

42o/o

19o/o

31o/o

a3%

33%

50o/o

17%

17o/o

60%

40%

3Oo/o

25o/o

2OVo

69o/o

47%

39%

22%

25o/o

Fonte: TURMA; Dados: OnibuCad
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A estrutura de propriedade e o modo de transmissão do conhecimento
adquirido no gerenciamento dessas empresas foi se repassando em círculos
fechados, entre sócios, colegas, compatriotas e, sobretudo, entre descenden-
tes. A presença da segunda geraçã.o, que também soube trazer para a empre-
sa lamtliar quadros técnicos e dirigentes formados, está claramente refletida
no diagnóstico empresarial que se acaba de resenhar. A "privatização" do
transporte urbano em são Paulo trouxe ainda a t¡ansferência para a empresa
privada de recursos técnicos e gerenciais formados no setor pribti.o.

3.3. Sustentabilidade alternativa: pode tirar o ônibus da chuva

conseqüência (ou razão da manutenção) de relações preponderante-
mente familiares no âmbito empresarial de ônibus paulistano foi que os empre-
sários organizaram-se em gmpos e consolidaram posições monopolísticas
acima do oligopólio existente no ramo. À diferença do que se deu com o capi-
tal inglês, que desde o início explorou o setor elétrico e depois as url:aniza-
çöes, além dos bondes, e à diferença das estratégias desenvolvidas no período
por outros empresários nacionais do transporte - e com níveis de concentraÇão
bem maiores em São Paulo -, o campo de atuação do empresariado paulistano
nunca se abriu muito, não se expandiu à periferia próxima do mercado munici-
pal e jamais extrapolou para zonas que não estivessem diretamente ligadas ao
seu saber profissional. Esses traços de fechamento do setor não impediram que
o processo de concentração paulistano fosse um dos mais profundos registra-
dos entre as cidades brasileiras (juntamente com Brasília, ver Capítulo )aI).

Na articulação com o poder concedente, aIém de certa sabedoria no
trato com a empresa pública concorrente, para a qual foram transferindo as
linhas menos rentáveis65, os setores corporativos olhavam com paciência a
sucessão dos prefeitos e as variações na administração municipal e na política
de transporte urbano. No caminho, adaptaram-se às diversas fórmulas de
organização do serviço público, de remuneraçào da atividade, de conheci-
mento da demanda, etc. Passaram momentos de crise, deixaram de investir
nas épocas duvidosas, fomentaram greves paralisando a cidad.e quando as
taxas de rentabilidade se tornavam mais restritas. Em uma palavra: aÍuaram
como capitalistas defendendo os interesses da corporaçào. Hâ de se observar
que, também à diferença de outras cidades como Rio de Janeiro e Belo
Horizonte, a representação sindical desse setor paulistano nunca foi de van-
guarda nem propiciou grande modernização do setor. ou seja, o negócio das
empresas, regulado pela dinâmica dos grupos e estruturando-os, parece ter-se
sustentado em si mesmo, enquanto a tecnologia ônibus podia dar conta das
crescentes necessidades de um transporte de massa que mal obtinha respos-
tas do sistema sobre trilhos, tão pouco desenvolvido.

Até hoje, os profissionais do ônibus não desistiram do negócio nem do
serviço público, ao contrârto do que rez a Lrght com o bonde nos anos 30.

772



Ônibus na nxetróþole, São Paulo

Por certo, protegeram-se das reviravoltas da atuaçào do poder público nos
anos 80, deixando envelhecer a frota e se deteriorar as condições de serviço
(como mostrado na Figura 8). A votos eleitorais adversos e ameaças de inter-
venção, responderam guardando ônibus na garagem, pois a estrutura em
grandes empresas e em gnrpos lhes permitiu equilibrar as rentaïtilidades dife-
renciais de uma Iinha a outra, conforme iam ganhando posições monopólicas
por mercados diferenciados; e de um setor a outro, conforme iam se cn)zan-
do as estruturas de propriedade.

IJma tal articulação oligopolística permitiu aos capitais investidos na ativi-
dade passar períodos senão críticos, nos quais a taxa de rentabilidade do negó-
cio deve ter conhecido quedas importantes . Jâ no ano 7987, identificando ape-
nas os vínculos acionários, Pacheco (7986:18) havia detectado, no seio do setor
privado, seis grupos possuindo 6\o/o da frota (a metade nas mãos do maior
dono, com oito empresas), controlando 40o/o das linhas municipais e transpor-
tando 430/o dos passageiros. Interessa notar que, na época, o maior desses gru-
pos jâ controlava 24o/o do mercado municipal, com 20o/o da frola, contra apenas

37o/o dos passageiros e da frofa total relativa à parcela da CMTC (Figura 7). Ném
da diferença de rentabilidade resultante do tipo de gerenciamento interno e do
papel de cada agenfe no sistema misto, pode-se interpretar que ao poder de
controle, formalmente exercido pela tutela, correspondia um poder real de con-
dução da atividade pelos tutelados. Esse poder estendeu-se da garagem à rua e
a figxa do dono de ônibus foi vestida de uma fantasiz produzida tanto pela prá-
tica dos transportadores quanto pelos poderes públicos e pela mídia.

Hâ de se observar também que, não invadindo campos alheios, os

empresários paulistanos também não se mostraram muito receptivos à enlrada
de empresários forâneos. O maior grupo do Rio, quando quis explorar o mer-
cado paulisla, apefias pôde tomar posse de uma empresa da periferia da
Região Metropolitana. Da mesma maneira, os empresários ditos "mineiros"
ficaram muito tempo na ila de espera da periferia da zona sul e do transporte
intermunicipal. O controle do mercado paulistano, na continuação da história
dos pioneiros, foi aos poucos se concentrando em dois setores: um,batizado
de "tradicional" (um tanto heterogêneo), e o dos chamados "poltugueses"
(ainda que não inclua todos os empresários originários dessa nacionalidade),
com as malores empresas.

Apesar das polêmicas em torno do setor e de serem estigmafizados em
praça públiç¿66, os empresários paulistanos nunca reivindicaram a total priva-
fizaçã,o do transporte urbano nem a extinção da empresa pública. Na articula-

ção entre empresa privada e poder público, uma espécie de pacto de convi-
vência permitia a ambos os setores se sustentarem mutuamente: esse
comportamento de cavalheiro ficou claro no momento da "municipalizaçào".

Aliás, pode-se lembrar que o recente discurso da "privatização" encobria
uma estratégia dirigida mais aos empresários privados do que à burocracia do
transpofie. Como se a intenção por trás do processo fosse provocar um choque
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que permitisse estruturar o mercado de transporte de outra forma. Os resultados
desse discurso e das prâticas da administração municipal levam a interpretar que
se queria desenvolver um outro tipo de alianças,lealdades, empresas e articula-
çÕes capitalistas. Por outro lado, buscava-se arbitrar o conflito entre modos cole-
tivos e individuais de transporte, os últimos tendo sido claramente favorecidos
pelos investimentos aplicados na cidade. pois in fine definia-se outra dotação
orçamenÍ^ria daverba municipal, totalmente oposta àquela idéia da*tanfa zero,,.

Ao restabelecer o monopólio privado sobre o transporte, parecido com

os princípios do interesse público. A realidade mostrou-se bem diferente do
discurso: o poder empresarial não foi sensivelmente alterado pelas mudanças
na regulamentação.

Na fase de licitação das linhas, garagens (muito bem localizadas) e frotas

Tão precavida atitude permitiu aos "portugueses" não perder muito do
mercado - que o grupo continua dominando, com 360/o de participaçã.o _ e
ainda crescer em frota. Aproveitando as condições oferecidas pelas duas últi-
mas administraçöes para aquisição de veículos, as empresas desse grupo
aumentaram 1.300 unidades entre I9B3 e 7996, dando assim a senha para o
fim do desinvestimento.

Para o grupo chamado "mineiro" (distribuído no Brasil inteiro e já ope-
rando na reglão do ABC), a época da "municipalização" foi a melhot oportr-
nidade de entrar no mercado de são paulo. Junto com o desmoronamento de
vârias empresas tradicionais, sua presença foi a mudança mais importante do
processo, como aparece na Tabela 7.

iniciativa privada na implantação da infra-estrutura de apoio ao sistema opera-
cional de linhas tronco-alimentadoras. Daí, era de se esperar o interesse dos
diversos setores empresariais, especialmente o da construção civil.

Se o processo de "privatização", possibilitou a enfrada de n<¡vas empre-
sas no mercado de são Paulo, a habllitação para novas concessões teve carâ-
ter técnico e a forma de licitação acabou dando preferência às empresas que
jâ operavam serviços de transporte de passageiros. Entre os novos licitantes,
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apareceram empresas ligadas à construção civil e a serviços como a coleta do
lixo. A afücuIaçào com empreiteiras interessava à prefeitura, posto que o
poder concedente queria outorgar concessÕes sob o compromisso de que
fossem feitos investimentos na construção e operação de corredores.
Buscava-se, assim, provocar uma mudança radical, fazendo pensar em novas
articulações capitalistas do setor e mostrando que o transporte é um negócio
financeiramente sustentável, inclusive aos olhos das grandes empreiteiras.

Tabela 7

Reação do mercado paul¡stano de transporte às intervenções públicas

Setores 1 983 I 996

Empresas Frota Pos¡ção Empresas Frota

Tradiciona is

Portug ueses

Mineiros

Novos

27

12

3.708

2 425

60o/o

40o/o

10

tl

'13

16

2.452

3.780

2.503

1.828

23o/o

36o/o

24o/o

17 o/o

Total 39 5.133 100% 52 10.563 100o/o

Fonte: TURMA; Dados: CMTC, SPTrans, OnìbuGru

Cautelosamente, os empresários paulistanos deixaram os empresários
ditos "novos" aportar 1.800 ônibus adicionais e tentar fazer forÍuna no negó-
cio. Eles tinham dúvida sobre se tais agentes forâneos, traze¡do um discurso
tecnocrático e da moda (querendo importar para o setor de transporte os

métodos alternativos de gerência ligados à "reengenharta" e "qualidade
total"), seriam capazes de permanecer numa atividade tão exigente baseada
na prâlica. A história parece dar-lhes raz^ù em melhores condições, os profis-
sionais confirmados por anos de experiência no mercado puderam recuperar
o investimento que os novos sócios fizeram e em boa parte abandoÍraram.

Alguns resultados do processo ainda em curso aparecem na Figura 1J,

que mostra a recomposição, até 1996, da estrutura de propriedade e da paisa-
gem dos grupos, lidando agora com os únicos recursos do capital privado para

atender aos problemas de transporte sobre pneus, com uma frota acrescida em
níveis nunca conhecidos, ainda que insuficiente ante às necessidades sociais.

Confirma-se que os maiores beneficiários do processo de "intervenção", come-

çado em 7983, acelerado com a "municipalização" e sobretudo com a "pivati-
zaç^o", mais do que favorável a novos empresários, foi uma ocasião para elimi-
nar os menos produtivos entre os "tradicionais" e abrir campo aos "mineiros",
qxe aporlaram capital e experiência e estavam prontos a se aliar aos empresá-
rios "porlugueses". Será que, pela segundayez Íra secular história do transporte
urbano paulistano, sahâ fortalecido o poder monopolístico sobre o mercado?
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Figura 13

Adaptação empresarial à municipalização (1992) e privatização (1995) do transporte em São Paulo
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Desde o processo de "municipalização',, foi grande a experiência dos
processos de licitação e contratação. Longe dos tempos das irregulares e pre-
cárias licenças e permissões, que justificaram o processo de intervenção ocor-
rido em 1985, os lotes de serviços foram licitados e contratados com presreza
e de acordo com a legislação decorrente daúltima reforma constitucionalcT.

Acompanhou o processo de "pivatização" a regulamentação, como
modalidade "bairro a bairro", dos serviços operados anteriormente por agen-
tes irregulares, "clandestinos", que chegam a atingir mais de 2 mil ônibus e
Iinhas. Aparentemente, a efetiva abertura do mercado deveria ter ocorrido
quando o poder público deixasse de operar e assumisse parcialmente o servi-
ço em forma direta. No entanto, a rcalidade expressa na Figura 13 contradiz
essa presunção. Entre 1983 e 7996, os "portugueses,, melhoraram substancial_
mente sua posição, e os "tradicionais" maÍrtiveram as suas.

outra estratégia da administração anterior era a de implantar o sistema
de bilhetagem eletrônica. Iria significar um avanço na capacidade de controle
operacional e administrativo do sistema de transporte de passageiros por ôni-
bus no município de são Paulo. Poderia, também, ampliar ainda mais a diver-
sificação econômica do setor. o projeto previa que a comercialização e arÍeca-
dação dos bilhetes fosse feita por empresas não necessariamente operadoras e
distintas do mercado tradicional. As empresas concessionârias, no entanto, rei-
vindicaram o direito de continuar a arrecadar as tarifas (conforme iá dispõe o
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contrato de prestação de serviço). Desse modo, a "privatização", junto com a
terceirizaçã'o de serviços de transporte, continuará sendo circunscrita ou restri-
ta ao setor das empresas de ônibus tradicionalmente estabelecidas.

Deve-se considerar que o transporte dito "informaI", ulilizando ônibus,
voltando a emergir no início dos anos 90, parece ter sido menos um modo
alternativo ou flexível e mais uma possibilidade de entrada no mercado con-
vencional, valendo-se de situações críticas de atendimento à demanda para
agir. A partir de sua regulamentação, em 1,993, essa modalidade abandona as
características de informalidade e passa a se reconhecer no ptogram "bairro
a bairro", aproximando-se ainda mais do modelo de operação das empresas
regulares de transporte coletivo. Vale lembrar certa convergência de interesses
entre grandes e pequenos operadores, como observa Baraúe.

O modelo operacional do transporte coletivo por ônibus jâ vem dando
mostras de que sua ampliação em São Paulo está limitad^ tanÍo pelas contin-
gências da urbanização e motorizaçã,o quanto pelas redefinições ou exigên-
cias das novas formas de produção econômica. Nesse contexto, poderia estar
sendo criado espaço paÍa novas soluções e alternativas de transporte. Assim,
uma frota estimada (pela imprensa) em 15 mil pemas e vans (incluindo aí as
cerca de 2 mil com cadastro regular), oferecendo maiores condições de con-
forto e segurança e favorecida pela abertura do mercado aos veículos impor-
tados, estaria hoje propondo um reabilitado serviço de lotação (não muito
longe daquele contra o qual tanto lutaram bondes e ônibus, públicos ou pri-
vados, no início do século)eq, concorrendo com os táxis, cuja ftota é de 5 mil
veículos, e atingindo a mesma importância da frota de ônibus.

De menor custo operacional, este serviço possibilita uma economia de
curto prazo, mesmo em situações de aumento da freqüência de viagens, poden-
do reagir com maior flexibilidade e produtividade às oscilações de demanda.
Antagônico aos coffedores de alta freqüência e capacidade, o uso de veículos de
menor capacidade, com vantagens de desempenho operacional (adequação à
demanda, flexibilidade e menores custos operacionais) é incompatível com ôni-
bus em serviços ou sistemas troncais, embora representem adequado desempe-
nho como sistema alimentador. Serviços que exigem grande mobilidade e flexi-
bilidade de itinerários e operacional, os microônibus apresentam, como
principais vantagens pan o usuário, o conforto que os sistemas convencionais
parecem não conseguir oferecer. Mas vêm ocupando grande espaço viârio e,
por isso, apresentam-se mais como fator contaminante do ar e acentuador dos
enganafamentos do que como uma verdadeira alternativa ao ônibus tradicional.

Nesse imaginârio sócio-técnico, que não considera os sistemas de trans-
porte de massa sobre trilhos, estar-se-ia esquecendo do brutal diferencial entre
ônibus e micros em temos de capacidade. Dificilmente se poderia pensar que,
numa nova marcha a ré na história do transporte em São Paulo (que já substi-
tuiu o bonde pelo ônibus, o trolebus pelo ônibus e os modos coletivos pelos
individuais), os microônibus poderiam substituir os rígidos ônibus, apesar da
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possante estrutura empresarial que o setor veio construindo em mais de cinco
décadas de crescimento da metrópole. Tão certo quanto o fato de que muitos
patriarcas "mineiros" e "portugueses" do transporte urbano paulistano começa-
ram com lotações do mesmo gênero dos atuais alternativos é que o processo
da acumulaçäo capitalista sempre se reinicia nas partes do mercado não abran-
gidas pelo desenvolvimento histórico. Mas tanto a metrópole como a tecnolo-
gia evoluíram a um ponto em que dificilmente lerâ cabimento o sonho expres-
sado pelo prefeito que os reconheceu: "Vocês começam pequenos e um dia
serão tão grandes como os seus atuais adversários".

Negócio sustentável nas três dimensões econômico-financera, ambien-
tal e social, como assinaladas pelos investidores internacionais (Banco
Mundial, 1996)? Ameaça real de quebra do monopólio restabelecido? Pode
tirar o ônibus da chuva...

Mobilidade e dança da solidão na metrópole

Certamente, os "pobres viajantes" (segundo excelente expressão de
Fagnani) da a¡nlidade poderiam sentir saudades das condições de desloca-
mento nos gloriosos anos 20, quando São Paulo era menor do que qualquer
dos 39 municípios que a compõem hoje (vide Tabela I e Mapa 1) e se lhes
oferecia um serviço de bonde confortável. Todavra, já no pós-guerra, as amo-
tinações cotidianas dos que mal conseguiam subir nesses veículos não eram
sinal de melhores condições de mobilidade do que as observadas hoje nos
grandes terminais de ônibus desde a madrugada e até nas estações do metrô
nas horas de pico.

Tão decepcionante resultado pan lanto esforço humano, financeiro e
institucional poderiam fazer cruzar os braços aos governantes da metrópole;
mas continua mobllizando as pernas daqueles que têm que sobreviver nas
diversas regiões da metrópole e dela não conhecem mais do que a paisagem
ao longo dos percursos cotidianos sobre trilhos, pneus ou sapatos. Pode-se
perceber na Figura 74 as principais tendências da mobilidade numa metrópo-
le cujo crescimento populacional começa a se estabilizar (quando, no Mapa 7,

os municípios estão, em maioria, totalmente urbanizados, e o crescimento
populacional entre 7997 e 7996 das zonas centrais e de sudeste caminha para
oeste e norte - que apresentam fortes barreiras morfológicas - e também para
leste). Para isso, além das três notórías pesquisas domiciliares decenais ante-
riores, levantadas pelo Metrô-SP, dispôs-se dos resultados preliminares da
pesquisa Origem e Destino de 1!p/zo.¡os 8 mil quilômetros quadrados da
área metropolitana paulistana, o modo dominante era o ônibus em 7977
(Figura 14), com 400/o das viagens: virou a marcha a pé, estimada atualmente
em 34o/o (após um pico de 360/o em 7)$J)tt, enquanto o primeiro modal caiu
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para 250/0. Logo, o predomínio dos modais individuais é hoje certo, com a
marcha juntando-se ao automóvel particular, que subiu de 29o/o em 7977 para
320/o do total das viagens metropolitanas em 7997 (incluindo-se o táxi). Ou
seja, menos da metade dos deslocamentos diários se dá por meios coletivos
numa metrópole de massa individualizante na qual o transporte participa do
corporativismo (enunciado por Santos, 1990).

Figura 14

Mudanças na d¡str¡buição modal das viagens em São Paulo de 1977 a 1997

1977

Milhão viagens dia

I Metrô &trem I VP,táxi & lotação

I0nibus r Apé

Fonte: TURMA; Dados: Metrô SP, Pesquisas domiciliares 1987 e 1998

Observa-se também, na Figura 15, que a proporção de viagens sobre
pneus se distribui entre veículos individuais e coletivos, definindo uma fofte
elevação na categoria das viagens individuais. Nos 20 anos que medeiam
entre 7977 e 7997, o metrô quase triplicou sua importância na divisão modal,
chegando hoje a 5,50/0, enquanto os trens, posto que não tiveram aumento
efetivo de oferta, permaneceram com participaçào relafiva mínima: em torno
de 2o/o na geraçã,o do total de viagens diârias. Assim, se o número de viagens
cresceu em cerca de 9 milhões no período, isso aconteceu principalmente
devido a um acréscimo substancial dos modos individuais de deslocamento.
O impacto dessa tendência, observada em todo o mundo, não deixa de refle-
tir graves desequilíbrios nos padrões de vida e de transporte da Grande São

Paulo. Na Figura 76, constatam-se inflexões que levam à perplexidade.

r997

Modo principal exponencial

- 
lndiv¡dual

- 
Coletivo

t79



Viação llimitada

Figura 15
Desequilíbrios metropolitanos na oferta e na demanda por ônibus em são paulo em lg97
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Queda da mobilidade e mudanças nos modos automot¡vos de transporte em São paulo, 1967-1997
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As barras do histograma mostram, em cifras absolutas, um número de via-
gens que não cresce tanto quanto a população; uma frota de ônibus estagnando-
se e uma verdadeira explosão do parque de veículos indMduais. As curvas que
relacionam essas variáveis confirmam a queda da mobilidade motonzada junto
com o número de ônibus por habitante, enquanto a relação entre carros particu-
lares e população cresce de forma particularmente notória na ultima década.

Medida apenas em número de deslocamentos e não em distância nem
em tempo, a queda da mobilidade (ou, dito de outra forma, certo aumento da
imobilidade) tem nos transportes coletivos um intrigante fator explicativo. Sem
menosprezar outras variáveis (demográficas, espaciais e sobretudo econômi-
cas), poder-se-ia induzir uma correlação direta entre um e outro fenômeno. E,
pelo dualismo entre mobilidade individual e coletiva, deduzír uma confronta-
ção aberta entre "a classe média conquistando São Paulo mediante o automó-
vel" (segundo expresso por Vasconcellos, 1996) e as camadas populares per-
dendo acesso à cidade. Se bem que a participação do metrô na distribuição de
usuários de transportes coletivos tenha subido de 15o/o em 1987 para20,5o/o em
7995, a do trem caiu de 9,3o/opara7,60/o e a do ônibus de74,7o/o para77,9o/o.
Ou seja, a importância relaliva dos modos coletivos não cresceu nem a estrutu-
ra intetna mudou substancialmente nos últimos anos, como se vê na Figura 17.

Embora a pafücipação do metrô na distribuição de usuários de transportes
coletivos tenha subido de I50/o em 7987 para 20,50/o em 1995, o trem caiu de
9,30/o para 7,60/0, enquanto o ônibus foi de 74,7o/o para 7L,90/0.

Figura 17

Estagnação do ônibus entre os modos de transporte coletivo na Grande 5ão Paulo, 1987-1995

@S/l I

@
I Metrô I Trem I Ônibus & trolebus

Fonte: TURMA; Dados: CMSB CPTM, SPTrans, EMTU, EMPLASA
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Apesar do crescimento da população e da renda média, mantém-se
estável a importância absoluta da clientela dos transportes coletivos (cerca de
3,5 blIhão de passageiros transportados ao ano). No entanto, quando se
observa que o avanço da mororização da população vem agravando as condi-
ções gerais de circulação e do ambiente urbanoTz e trazendo consigo as dese-
conomias externas disso decorrentes, vê-se que os reflexos dessa tendência
sobre os sistemas de transporte coletivo são talvez muito mais perversos. o
encarecimento dos custos dos serviços parece ser imediato, com a agravarÍe
da incapacidade crônica que os sistemas coletivos vêm apresentando em aten-
der às demandas.

Nesse quadro geral da evolução da mobilidade paulistana, tÍaduz-se
uma dupla imagem. De um Iado, a de uma metrópole impactada pela socio-
tecnologia dominante nos países de maior avanço na economia global, cujo
crescimento é correlacionado com o ingresso do automóvel no sistema. De
outro, a do típico esquema de cidades de economia empobrecedora, em que
as desigualdades só acirram contradições entre os baixos padrões de consu-
mo coletivo e as excepcionalidades de eficiência para âreas e setores restritos.
A dualidade estaria, então, arojada em precários, ineficientes, improdutivos e
caros sistemas de transpofes coletivos?

Além dessas cifras - que informam, mas não retratam as agruras quoti-
dianas dos viajantes da metrópole -, a tendência acima apontada pode ser
confirmada lembrando-se alguns episódios recentes, como a greve dos
empresários de ônibus reclamando, no final de ano de 7997, do descumpri-
mento dos acordos com o poder concedente; a invasão das ruas paulistas
naquele ano pelas descontentes peruas escolares; os resultados da pesquisa
de opinião (ANTP, 7996), caracterizando a preferência por sistemas conven-
cionais menos coletivos e de massa, como "alternativos", lâxis, lotações ou
fretados; o crescente número de pessoas que se movem a pé, com motos e
bicicletas; os 'quebra-quebras' voltando à cena em São paulo.

Quando ocorrem falhas operacionais, inundações, blecautes ou con-
gestionamentos - que podem atingir até 240 quilômetros -, o motorista indi-
vidual fica ligado ao mundo apenas pelo telefone celular ou pelo rádio, que
lhe permite acessar as notícias do "helicóptero do trânsito,,, o pássaro que
agoura as imobilidades. Assim, na metrópole paulistana, em patle por causa
da mâ articulaçào entre público e privado e em pafie pela própria dinàmica
da cidade e do seu transporte, a mobilidade se pratica ao ritmo de uma
desenfreada dança da solidão, umavez que essa parceria trouxe desilusão...

r82



Anexo

Ônibus na rnetroþole, Sã.o Paulo

Tabela 8
Empresas de ônibus convencionais na Grande São Paulo, 1992 e 1991

Eñpres, *d. Rêgilo Fôta

1992

Patdmoniâl

t99t

PãsgJd¡å

1992

Påss6gJôn¡bus

1997

Dlt. frola

lrr42

PENHA sÄo MtGuEt såo paulo

IARAGU.A, são Pauio

BOLA BRANCA, 5ão Pau¡o

JUREMA, São Pâulo

SANTA BRÍGIDA, são PaUIo

BRASIL LUXO, 5ão Pâuto

TABoÃo, såo Paulo

NAçÖES uNtDAs, sãe paqle

PARATODOS, São P¿ulo

CIDADE TIRAÞENTES, São Paulo

ELETROBUS, São Paulo

SANTO AMARO, 5ão Pãulo

MASTERBUS, 5ão Paulo

BRISTOI- São Paulo

TRANSLESTE, São Pãulo

GATO PRETO, São Paulo

5Ão JosÉ, såo Paulo

EXPRESSO IALGO, Såo Pãulo

5Ão LUtz, 5ão paulo

CASTRO/ASTRO, 5ão Paulo

CAMPO BELO, 5ão Påulo

SANTO ESTEVAM, 5ão PaUIo

sÃo PAULo, são paulo

VtTóRtA, são paulo

TUPI-PIRATININGA, såo Påulo

sÃo cAMtLo, 5åo Paulo

VIA NORTE São Paulo

VILA EMÂ,ilNDUSTR|A|- São Paulo

TÂN|A såo paulo

AMERICANOPOLIS, São P¿ulo

SANTA MADALENA, São Paulo

TRANSKUBA, São Paulo

sÃo sENTo, são Paulo

IABAQUARA, 5ão Paulo

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

705

510

346

264

308

312

271

¿ot

288

250

244

zo7

450

174

479

168

202

172

331

161

193

157

725

655

540

420

400

385

345

330

325

320

320

320

310

300

280

280

265

265

254

250

245

215

210

205

200

200

200

180

180

180

170

170

155

f¿t5

332.810

294.490

214.570

168.590

236.465

218.950

1 94.865

'162.025

1 58.740

124.800

1 1 9.330

1 19.330

134.65s

157.64s

1 18.23s

't64.210

126.990

133.560

107.285

1 02.91 0

117.140

1 13.855

106.190

81.015

109.475

74.445

98.525

76.630

75.63s

90.865

98.530

89.770

61.305

61.305

459

450

397

401

59r

565

491

488

390

373

373

434

525

422

586

479

504

429

412

478

530

506

395

547

372

493

426

426

50s

580

528

396

423

20

655

30

74

136

77

33

59

64

320

320

3¿U

3't 0

12

30

36

58

265

-200

72

24s

-264

42

205

-2

2A

200

-151

19

180

-23

170

-2

145
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1992

Påtr¡ñon¡al

1997

PåssgJd¡a

1992

äss.gJônibq

1997

D¡f. frota

97-92

TRANSDAOTRO, Såo P¿ulo

SANTA CECÍLA, são pauto

¡ZAURA, São Påulo

PAULISTA, São Paulo

CCTC, 5åo Paulo

ITAMARATI, São Paulo

LEOPOLDINA, São Pðulo

ARC, São Paulo

TRANsERAç41,5âo Paulo

RÁPIDo ZEFIR JR., são PêUIo

IGUATEMI,5ão Paulo

TRANSVIPA, São Paulo

CRUZ DA COLINA, Sâo Paulo

COLUMBUS, São Pâulo

PRIMAVERA 5ão Paulo

CMTC Vilã Leopold¡ne, 5ão p¿ulo

CMTC Brás, São Paulo

Clt¡TC Pari, São Påulo

TUSA, São Pêulo

ClvTTc são M¡guel, são paulo

LúctA TRANSPoRTES, são paulo

sÃo JÖAo cltMAco, são paulo

CN4TC Sanlanð, São Påulo

CMTC Guãrãp¡rànga, 5åo Pêulo

CMTC Pari 2, São Paulo

C¡/lC Aclimãção, São Paulo

TABU,5åo P¿uIo

PARADA INGLESA, 5ão Paulo

FIORAVANTE São Paulo

CMTC Tatuap4 5ão Paulo

CMTC Cèn¡ndé, São Pêulo

CMTC Barâ Funda, São Pâulo

GATUSA São Pau¡o

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, São pauro

BAR,ÃO DE MAUA./ÆAo5A.ðANUARIA, Mauá

URUBI.TPUNGÁ, Osasco

HIMALAYA, Os¿sco

GUARULHOT Guarulho5

PIRAJUçARA, Taboåo da Serrê

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

LÈ

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

SE

OE

OE

NE

LO

179

55

134

328

301

300

300

2U

263

258

205

205

't99

190

't72

171

113

327

250

151

275

112

437

N9

381

132

130

130

120

120

110

110

105

105

80

70

65

60

OU

50

342

268

174

155

153

65.685

66.780

50.360

47.O75

52.550

61.305

43-790

s1.455

45.980

32.840

30.650

26.27s

29.560

20.800

22.990

74.8s9

101.455

75.466

61.898

62.261

498

514

387

392

438

557

398

490

438

411

438

404

493

347

460

219

5t9

436

399

M7

132

-49

130

-14

120

110

110

105

105

80

70

65

5

60

50

437

-409

-381

-324

-301

-300

-300

-244

-263

-258

-205

-205

-199

-190

-171

-169

- too

-1 13

15

18

23

-120

4'l
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Emp@, sde Rê9¡åo FrcIð

1992

D¡f. frota

97.921t !t7 1992 1997

EROLES. Mogi dð Cluzes

CANARINHO, Guarulhos

CAMPO LIMPO, Embu

DANr.lBto AzUt osro

SOAMIN, ltapecerica da Serra

FERRAZ, Ferr¿z de Vasonelot

TRANSDUTRA" ATU¡á

BB, Baruer¡

RIACHO GRANDE , Såo Berna¡do do Campo

SANTA PAULÀ 5ão Caetãno do Sul

VILA GALVÃO, Guêrulhos

TRIÄNGULo, s8o Bernardo do Cåmpo

POA, ltaquequecduba

ABc, São Eernardo do campo

TRANS BuS, 5ão Bernardo do Campo

RTBERÃO PtRES, Rib€¡råo Pir6

sÃo Ll,Jtz, sante André

CARAPICUIBA, Carapiçuíba

RECANTO/LADARIO, R¡beiråo Pirej

MONTE ALEGRE, Cotia

5ÃO CAMILO, Santo André

Tl.JPA, Guarulhot

RADIAL Tc, Ferraz de Vasconçelø

[4AlRlPORÃ, Mair¡porã

EXPRESSO SÃO BERNARDO, Såo B. do Câmpo

INDEPENDËNCIA, Embu-GGçu

SUZANO, Suzano

DEL REY, Carapiçuíba

UTlNGA, Santo André

sÃo losÉ, santo André

RIGRAS, R¡beirão P¡res

JULIo slM0E5, Mog¡ d¿s cruzes

FRANCORROCHENSE, Cã¡e¡ras

PARQUE DAS NAç0E5, Sènto André

PADROEIRA DO BRA5lL, Sãnto André

CiDADE DE CAlEIRAS, Ca¡e¡r¿s

VIPE. Såo Bernardo

PAssARo MARRON, N4og¡ das Cruzes

EMTU 5ÃO PAULO, Diadema

LE

NE

50

OE

50

LE

NE

OE

SE

5E

NE

5E

LE

5È

5E

SE

5E

SE

OE

5E

NE

l.-E

NO

SE

so

LE

OE

SE

SE

SE

LE

NO

5E

SE

NO

5E

5E

62

66

200

49

63

64

38

54

35

34

31

42

15

26

37

6

85

't7

90

6

18

11

77

74

121

95

75

8

132

127

122

113

110

86

75

72

72

bð

66

65

64

63

60

59

50

47

45

43

42

38

36

34

34

32

27

27

26

z'l

20

l9

17

15

14

8

8

65.284

40.1 16

44.413

4't.450

33.856

37.254

23 749

'19.614

25.154

24.799

22.315

23.725

37.472

25.200

15.419

27.199

18.826

40.573

12.449

12.577

1 1.803

17.034

7.445

9.987

12 444

21.069

9 615

12.504

10.697

14.432

10 336

14 290

6.582

3.521

8.980

554/.

1 517

495

316

397

367

308

433

3',t7

272

349

365

338

365

1.082

595

420

261

544

401

902

299

299

311

460

207

294

366

658

356

463

411

647

517

752

347

220

599

396

190

55

53

I

113

41

86

13

6

-128

19

3

1

-103

25

6

24

50

-48

-30

43

I
7

-5

21

8

-3

26

-58

10

-64

15

to

7
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Sucesso lruetroþolitano no Recife

Mapa 1

Urbanização da Região Metropol¡tana do Recife em 1991

e tendências populacionais do município até 1996

fndice de c¡escimento da
população entre 91/96

Itto
I roo

População em 1996

Fonte: TURMA; Elaboração: Leca De Biaggi; Dados: CREDAUSamba 1998, IBGE
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Territórios urbanos do Nordêste setêntrional
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Fonte: TURMA; Elaboração:Jean-Peul HuberÇ Dados: Esri D'CW 1993
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Estratégias públicas e pr¡vadas no espaço metropolitano

Duas características, entre outras, são geralmente associadas ao Nordeste
brasileiro: sua homogeneidade regional e a polarização de vários núcleos urba-
nos e metropolitanos ao longo da costa, dominando interiores basicamente
rurais. Sem entrar no mérito dessas visões, pode-se pensar que interagem no
espaço dinâmicas urbanísticas e configuração de sistemas de transportel. A um
padtão relativamente homogêneo de organização territorial e urbanização, cor-
responderia uma disposição relativamente uniforme dos transportes.

De fato, apa[ece certa correspondência entre essa geogtafia sócio-espa-
cial e a distribuição dos meios de transporte coletivo urbáno no que se pode_
ria considerar um padrão nordestino (que se revela cle forma clara no
momento em que se juntam esses indicadores, como no Mapa J do Capítulo
IV). No entanto, essa unidade regional é questionada pela áistinção entre as
partes setentrional e meridional do Nordeste, coincidindo com pelo menos
dois esquemas de organizaçào do transporte urbano, Iiderados resÞectiva-
mente pelas Regiões Metropolitanas do Recife e Salvador. Se é possíveì distln-
guir a primeira dessas sub-regiões pelo maior número de núcleos urbanos, na
segunda domina o espaço da Bahia; da mesma maneira que a tajetória do
transporte coletivo patece diferenciada segundo o esquema que domina em
ambas as cidades ligadas aos respectivos binterlands. priorizind,o a primeira
(toscamente delimitada no Mapa 3), este capítulo reflete sobre uma certa lógi_
ca nordestina de organização do transporte, que parte da Região tuetropo_
litana do Recife e se expande às outras aglomeraçõès de pernambuco e cáoi-
tais de quatro estados contíguos (Alagoas, paraíl:a, Rio Grande do Xortá e
cearâ), sem, no entanto, pretender estender o raciocínio à segunda Região
Metropolitana - a da Bahia.

Nos espaços urbanos e metropolitanos das capitais do Nordeste, pode-
se tentar validar a hipótese da vigência nacional da moderna empresa privada
capitalista e sua articulação com a empresa local. Nesse sentido, em Recife, o
processo de concentração empresariar seria principalmente impulsionado
pela regulamentação e ação estatais. Embora piedominante, esta intervenção
pública não é contraditória com a constituição e evolução próprias da empre_
sa privada, verificando-se assim a histórica convergência dé interesses em
cima de conflitos, todavia presentes.

A concentração e modernização das empresas pernambucanas de ôni-
bus encontra seus limites em sua própria formãção. Baseada em capital pura-
mente local e ramlliar, mantém sólidos laços com a estrutura econômica e
social da região, atuando em um mercado de transporte fechado e em situa-
çã'o relativamente estável nos últimos anos. Nesse contexto, uma estratégia
empresarial seria a busca de expansão territorial em direção a outros serviços
de transportes (intermunicipal, interestadual, turismo, etc.) e a outras cidades
do Nordeste (Maceió, João pessoa, Natal). No entanto, capitais como Fortale-
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za confirmam o peso das especificidades locais na conformação dos merca-
dos nos quais as empresas crescem, se concentram e se modernrzam.

1. Urbanização e sócio-economia em crise

Recife se destaca pelo pioneirismo que tem marcado tanto a interven-
ção pública na regulamentação dos serviços de transporte por ônibus (aliada
a uma importante aiuação do setor privado operador) quanto pelas relações
entre planejamento urbano e transportes, relações essas que conformaram
uma expressiva cultura técnico-científica no setor. Três vetores básicos molda-
ram historicamente os mercados de transportes da cidade: seus elementos físi-
co-espaciais, urbanísticos e sócio-econômicos. Este ambiente constitui, assim,
o espaço privilegiado da concentração e da expansão territorial da empresa
privada, impulsionada pela forte turela do órgão público estadual.

1.1 . Uma configuração físico-espacial em xeque

A Região Metropolitana do Recife (vide Mapa 1), com uma superfície de
2.200 quilômetros quadrados, reúne 12 municípios, agrupando uma população
que jâ em 799r ultrapassava 2,8 milhões de habitantes (vide Tabela 1 no
anexo). o município do Recife concentrava 1,3 milhão de habitantes numa área
de 210 quilômetros quadrados. o adensamento populacional nesse espaço se
deu com uma ocupação do solo em que as atividades econômicas e a popula-
ção se foram concentrando ao longo dos eíxos rodoviários e das ferrovias, que
asseguram as ligações entre o centro da cidade, onde se localiza o porto, e seu
binterland imediato. Assim, a metrópole cresceu em duas direções: para oesre,
ao longo dos eixos rodoviários até Jalsoatão, Moreno, camaraglbe e São
Lourenço da Mata, e para a direção norte/sul, ao longo do eixo da rodovia
federal BR-101, que interliga as cidades de paulista (ao norte) e cabo (ao sul).

Tabela 1

Percentual dos empregos gerados no setor formal, Dezembrol993-j996

Areas/anos Ativ¡dades

secundárias

Serv¡ços Comérc¡o Administração

Recife 1993

RM Recife '1993

27,19

29,58

47,4s

47 26

t8.63

I O,õ5

5,38

8.43

Rec¡fe 1996

RM Recife 1996

24,74

28,19

44,57

45.94

19,8

1 9,06

5,44

Fonte: PM Recife. 1996
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Características geogrâficas do sítio moldaram este desenvolvimento urba-
nístico, posto que a cídade é atravessada por dois grandes rios e os terrenos em
suas proximidades foram aterrados para fins de edificação. o mar e o porto
deram a Recife a configuração de uma cidade radioconcêntrica, limitada a leste
pela linha da costa, caracterizada por uma excessiva concentração de atividades
nas âreas centrais e, paulafinamente, pela ênfase habitacional naqueles eixos de
transporte. A localização das principais atividades econômicas ¡a ârea central
teve efeitos sobre a ocupação do solo, que resultou em zonas bastante adensa-
das economicamente - com alta concentração espacial dos postos de trabalho
no distrito central - e, de outro lado, a zonas urbanas periféricas nitidamente
residenciais, com baixa disponibilidade de infra-estrutura e servlços e pequena
capacidade de geração de empregos. os efeitos perversos desse processo
manifestam-se nalocalização das populações de baixa renda nos núcleos urba-
nos periféricos ao longo dos eixos viários de penetraçào para o centro.

1.2. Metropolização e periferização aceleradas

Dada sua importância como pólo econômico regional, Recife apresen-
tou, desde sua formação embrionária,uma estrutura urbana e uma redeviâria
que convergkam para o porto. A capital atraiu, desde as primeiras décadas do
sécuÌo )o(, parcelas consideráveis da população do interior do estado e de
ouÍas regiões. Em 1950, 670/o da população da aglomeração metropolitana jâ
morava na capifal (Tal¡ela 9 do Anexo). Nas décadas seguintes, o crescimento
demográfico acelerado produziu tanto a metropolização quanto a perlferiza-
ção do aglomerado.

O deslocamento da população se deu, em primeiro lugar, para Olinda e
Jaboatão, que desde os anos 50 cresciam mais que Recife. Em seguída, iriam
incorporar-se a esse conjunto os municípios de paulista e cabo (nos anos 7o).
Nos anos 80, todos os municípios da aglomeraçào cresceram mais que a capi-
tal: os destaques vão, ao r'oÍte, para Paulista e Abreu e Lima; ao sul, para Jaboa-
tão; a oeste do Recife, para São Lourenço.

Nesse processo, surgem grandes cidades-dormitórios - Jaboatão, olinda
e Paulista -, com populações residentes que, no total, superam hole 1 milhão
de habitantes. Tal fenômeno, decerto registrado em todas as grandes capitais
do país, m tca de forma bem mais intensa a aglomeração recifense, receptácu-
lo de populações expulsas pela racionalização da produção canavjeira e pela
crise no campo. A capital concentra atualmente apenas 45,20/o da população
metropolitana. Nesse contexto, as relações funcionais no âmbito da agromera-
ção têm como primeira conseqüência demandas de mobilídade que superam
as fronteiras municipais, impondo a necessidade de planejamento e gestão dos
serviços de transportes em todo o âmbito territorial metropolitano.

Por outra parte, o grande crescimento populacional dos núcleos urba-
nos dos municípios da coroa metropolitana, acaba por favorecer um cresci-
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mento da dinàmíca urbana própria de cada municipalidade. ou sej^, as confi-
gurações físico-espacial e demogrâfica, aliadas à dimensão econômica da
aglomeraçâo, constituem-se em elementos básicos que moldaram importantes
mercados urbanos municipais. Com isso, cresceu o índice de resolução inter-
na de deslocamentos - viagens com origem e destino dentro de um mesmo
território municipal com respeito ao total de viagens geradas no território -, o
que gera nas administrações o desejo de planejar e controlar serviços locais
de transporte. Exemplo esclarecedor é o surgimento recente de sistemas
locais de transporte por ônibus em municípios da RMR - nos casos de Olinda,
Jaboatão e Paulista, que jâ apresentam porte bastante considerável.

Evidentemente, esse movimento também gera dificuldades e problemas
institucionais, cuja gênese estâ ligada à necessidade de gestão integradora entre
os vários municípios e a capital, de um lado, e, de outro lado, ao fato de a Cons-
tituição Federal conferir ao município as atribuições de organizaçào e adminis-
lraçào dos transportes públicos no âmbito local. Em outra direção, mas com for-
tes reflexos institucionais, as deficiências e uma certa inflexibilidade da oferta de
transporte público regulamentado (ônibus e trens) frente à complexidade espa-
cial e temporal da demanda, em conjunto com as debilidades dos órgãos gesto-
res municipais nas cidades da periferia metropolitana,levaram ao surgimento e à
consolidação de uma oferra arÍesanal de transportes públicos em veículos de
pequeno pofte.

1.3. Uma economia em crise

O vetor econômico determina, do mesmo modo que o demográfico e o
espacial, a constituição de um mercado de trabalho metropolitano repartido
entre o segmento da capital e aquele Iocalizado em importantes municípios
(Olinda, Jaboatão, Paulista). Pela Figura 1, observa-se um equilíbrio entre a
capital e os demais municípios em termos da composição do emprego formal.
Tanto a capltal (74Vù quanto a sua Região Metropolitan^ (7OW apresentam
expressiva concentração de empregos no setor terciário (comércio, serviços e
administração pública), com participação próxima a 70o/o do total do emprego
existente. É importante registrar a heterogeneidade do setor de serviços, presta-
dos por empresas privadas e públicas, abrangendo âreas de informârica, saúde,
telecomunícações, finanças e turismo. Em termos demográficos, não hâ drivida
de que a composição principal provém de atividades ditas "residuais", proven-
do emprego para as populações oriundas do interior, entre as quais encontram-
se tanto trabalhadores como prestadores diretos de serviços de transporte.

Quanto aos setores da indústria de transformaçào e da construÇão civil,
tomados em conjunto, verifica-se maior concentração nos municípios da
Região Metropolitana (240/o) em relação à capital (20W, devido à Iocalizaçáo
de maior número de estabelecimentos industriais nos municípios periféricos.
A Tabela 1 apresenta a evolução dos empregos gerados no setor formal entre
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7993 e 1996. observa-se uma tendência à perda de importância do seror se-
cundário, mais acentuada na capital do que no conjunto da aglomeração,
sendo isso resultado da crise econômica que ocasiona o fechamento de
indústrias com a conseqüente supressão de postos de trabalho (72.234
empregos cortados na indústria e 5.577 na construção civil, segundo dados
do Ministério do Trabalho, citados pela publicação da prefeitura do Recife).

Figura 1

Predominância das at¡v¡dades terciárias no mercado de emprego do Recife
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Fonte: TURMA; Dados: PM Recife, Conjuntura Econômica e Social, vol.4,N" 2, Jull)ez1996

com relação à posição dos empregados na economia, verifica-se um
peso expressivo dos ttabalhadores do dito "setor informal", representado
pelos empregos sem carleira e por conta própria, que somam 550/o no Recife,
assim como nos demais municípios da aglomeração. São tipos de ocupação
que geram necessidades de deslocamento em permanente vaÅaçào, tanto em
sua definição espacial quanto em termos temporais. Têm solução mais difícil
no âmbito do transporte convencional regulaq de operação padronizada e iti-
nerário fixo indiferenciado. o uso mais intensivo do automóvel, do táxi ou do
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transporte informal, a\ém da marcha a pé e da bicicleta, surge como opção
dependendo da faixa de renda a que pertença o habitante, ao menos enquan-
to não haja serviço regular de transporte integrado com significativa cobertura
do território.

Demandantes de transpofte compatível com as exigências de integração
a um mercado de trabalho instável, eles constituem uma clientela particulaq em
rcIação a horârios, fluxos e destinos de deslocamento, que também inclui uma
relaçào específica entre locais de residência e de exercício da arividade econô-
mica. A importância numérica dessa demanda, com comportamento errático,
dificulta a provisão de uma rede estável e de um serviço unificado: desafio
tarrfo para as autoridades municipais quanto para empresários e simples produ-
tores de um serviço que dificilmente pode ser abrangente e exclusivo.

Em síntese, na aglomeração do Recife repartem-se os segmentos de
mercado jâ repartidos no perímetro urbano da capital e nos demais municí-
pios da aglomeraçào (com destaque para Olinda, Jaboatão e Paulista). Isso
implica necessidades complexas de deslocamentos que, por diversas razões
(haja vista o peso do setor terciário), se concretizam no plano da aglomera-
ção, fazendo emergir três segmentos importantes de mercado - o da capttal, o
dos municípios da aglomeração e o das ligações intermunicipais. Daí a gama
de serviços de transportes realizados na aglomeraçào Íerâ relação com os
pesos respectivos de cada segmento de mercado no atendimento de uma
demanda heterogênea numa economia com predominância terciâria.

2. Coexistência de modos público e pr¡vado

Na aglomeração recifense, com vistas a atender a\ma demanda diversi-
ficada pela própria natureza da economia em crise, observa-se a coexistência
de uma ampla gama de tecnologias de transporte: ônibus a diesel - convencio-
nal, articulado, dois andares - e trolebus; trem de subúrbio; trem metropolita-
no; kombis, vans e bestas. Disputando o exíguo espaço viârio, encontra-se
uma significativa frota de automóveis privados. Em tal contexto, qual a impor-
fància de cada um dos submercados em que aluam as diferentes modalidades?

2.1. Repartição modal no transporte público

A coexistência de uma multiplicidade de modos de transportes, refletin-
do as múltiplas necessidades e hábitos de deslocamentos da população, é cla-
ramente visualizada na Figura 2, que mostra a repartiçào modal na Região
Metropolitana do Recife. Observe-se em primeiro lugar, a importância dos
modos coletivos que participam com 45,930/o dos deslocamentos, muito embo-
ru seja fortemente significativo o peso do transporte individual motorizado
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(30,33o/o), crescendo fortemente o automóvel qlue, jâ com 27,32o/o, aproxima-se
do deslocamento por ônibus. É marcante o peso da marcha a pé (23,74%ù, que
tanto constilui um dos principais indicadores da crise econômica vista na
seção anterior quanto reflete o fato de que a demanda hoje é altamente seg-
mentada e as pessoas se deslocam pelos mais díversos motivos e necessida-
des. De modo que é preciso melhor conhecer as razöes e as formas que assu-
me a mobilidade urbana na aglomeração, quando a última pesquisa
orígem/destino estima um número total de 4.867.044 deslocamentos diários
em 7997. No interíor dos modos coletivos, verifica-se que o ônibus ainda é
hegemônico (38W, mas as formas não convencionais de transportes - ditas
ahernativas, com veículos de pequeno porte -lotação (3,jVù e escolar/fretado
(2,8o/o) são mais significativas que os transportes fer¡oviários de alta capacidade
- metrô (7,6Vù e trem (0,4W.

Figura 2
Ônibus, automóveis e marcha a pé na mobilidade do Recife metropolitano em .t997

Automóvel
27%

Táxi 1

Metrô (1,5%) &
Trem (0,4%)
2%

Moto (0,3%) &
Outros (1,7%) Lotação 3%

2%
Executivo (0,1%) A
Escolar/Fretado (2,9%)
3%

Marcha a pé
24o/o

Fonte: TURMA; Dados: EMTU, Pesquisa OlD 1997

Na Região Metropolitana do Recife, circula uma frota de ônibus regula-
res de 2.27I veículos, com uma idade média de 3,66 anos, sendo que 20
empresas privadas e uma pública realizam 20.339 viagens por dia út1l em 359
linhas (Tabela 3). Quanto à demanda manifesra, transpoftatam-se 1.505.356
passageiros em dia útil (março de 1996), com um rotal mensal de 39,9
milhões de passageiros. verifica-se ainda pela Tabera z o alto índíce de estu-

ma gerido pela EMTU, na Região Metropolitana do Recife hâ cerca de 0,5 via-
gem por habitante em um dia útil, número relativamente baixo.
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Passageiros Passes Vales

Transporte

16.791.799

total
39.914.446

equ¡valente

32 707 .403

por dia útil
1.505 356

estudant¡s

11.497 416

gratu¡tos

751 .331

Frota V¡agens Km ldade
cadastrada

2.515

operacional

2.271

pof mes

566 118

d¡a út¡l

20 339

produzidos

17.497.7A5

média

3,66

Cumprímento Quebra

de veículos

IPK

de viaqens de frota
99,65% qa oto/- 4,390/. 228

Fonte: EMTU-Recife (março '1996)
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Tabela 2

Tabela 3

características das empresas componentes do sistema coordenado pela EMTU-Recife *

l¡pos
(OnibuCad)

A

(>3s0)

B

(200-349)

c
(1 3s- 1 99)

D

(76-134)

E

(46-75)

F

(20-45)

G

(11-19)

Total

Empresa

Frota

Linhas

Prod. km/d¡â

Passaq. /dia

1

410

54

3.020 566

244 022

4

897

121

5.934 122

s83 703

1

156

19

89'1.705

1 06.839

5

549

89

3 876.498

268.O73

7

441

67

3.258.668

260 777

2

44

7

32.15A

1

18

1 80.0s4

9.7A4

21

2.515

359

17.49r.7a5

1.505.356

* Empresas operando no interior do Recife e em ligações entre a capital e demais municípios da aglomeração
Fonte: TURMA; Dados: EMTU - Recife. 1997

o design da rede de serviços encontra-se em transição, tendo em vista
o cronograma de implantação do Sistema Estrutural Integrado, que projeta a
integração da rede de ônibus regulares com os modos ferroviários, na direção
de um sistema tronco-alimentador. A cobertura territorial da rede de ônibus é
razoâveI, embora infernalize problemas advindos da rarefaçào urbana nas
períferias da região, onde o serviço perde capllaridade e a baixa renovação
implica ocupação elevada. o IpK do sistema, de 2,28 passageiros/quilômetro,
reflete essas características da operação, enquanto a estrutura de tarifação em
anéis busca diminuir o impacto da gestão metropolitana sobre os usuários
dos serviços de itinerário mais curto, terminando por diferenciar mais forte-
mente ainda o peso do transporte no orçamento doméstico, maior para os
habitantes da perlferia. Quanto à eficiência operacional, verifica-se que
99,650/o das viagens programadas sào realizadas e o índice de cumprimento
de frota é de 99,93o/o.
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2.2. Predominância da concentrafio em um quadro empresarial diversificado

Cumpre mencionar a diversidade de portes empresariais envolvidos
com a operação (ver lista naTabela 10 do Anexo). Apenas 5 empresas, das 27

existentes, concentram 5I0/o da frota total, 490/o do total de linhas e 55o/o da
demanda. Todavia, observa-se que, concomitante com a concentração da ofer-
fa, dez empresas possuem menos de 50 ônibus cada (do total de empresas,
metade possui frota cadastrada inferior a75 õnibus). Isso reflete uma dinâmica
de coexistência entre empresas de grande porte, mais propensas à moderniza-
ção (Brasileiro, 7996), e pequenas, mais artesanais e menos afeitas a íncorpo-
rar mudanças em seus padrões de gestão. Faz-se mister também lembrar a pre-
sença da empresa municipal CTU - Companhia de Transporte Urbano do
Recifez que, além de uma frota correspondente a 1,00/o da lotaI, opera com
exclusividade a frota de 42 trolebus. Sua importância não pode ser medida por
sua pequena pafücipaçào na operação do sistema: ao longo de sua história, a
CTU desempenhou importante papel na evolução das relações contratuais
entre os setores público e privado (Brasileiro, I99I).

Menor do que em cidades como Rio de Janeiro, Curitiba ou Brasília e
maior do que em Belo Horizonte, a concentração das empresas de ônibus do
Recife é notória. Utilizando-se a tipologia nacional da pesquisa OnibuCad
(Henry, 7996), observa-se ainda na Figura J a irnportància das empresas de
médio porte (classes D, de 76 a 734 veículos, e E, de 46 a 75 veículos), repre-
sentando 390/o do total de veículos, apesal de não serem responsáveis pelo
maior volume de produção do serviço. Mas verifica-se também a existência de
empresas de grande porte (tipos B e A), concentrando a maior parte da ftota da
EMTU, o que representa um quadro de forte concentração empresarial no setor.

Figura 3

Concentração empresarial do transporte por ônibus na Região Metropolitana do Recife em 1997
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As empresas do tipo B (de 200 a 349 veículos) e A (acima de 350 veícu-
los), tipificadas como empresas de grande porte, embora representem 23o/o do
total de empresas, detêm pouco mais da metade da frota (SZot¡, são responsá-
veis por 52o/o da produção quilométrica diâria (Tabela 3) e por 55% do volu-
me dos passageiros transportados.

2.3. Serviços municipais, intermunicipais e interestaduais

No âmbito territorial da aglomeraçào, aIêm do serviço de ônibus regulado
pela EMTU (linhas intramunicipais do Recife e intetmunicipais do aglomerado
metropolitano), encontram-se também pequenas redes locais, correspondentes
às demandas internas dos municípios outros da região. Este segmento da oferta
tem a tutela das prefeituras que, alravés de órgãos de gerência ou departamen-
tos específicos, regulamentam e controlam o serviço. As informações obtidas
em 8 desses municípios - dos 12 que dispõem de algum tipo de serviço regular

- revelam que o transporte por ônibus é realizado por 26 empresas privadas.
ATabela 4 moslra o peso do mercado de transportes por ônibus sob a

tutela da EMTU, que concentra 85,3o/o; 82,7o/o; 90,Io/o das respectivas frotas,
Iinhas e demanda diâria da aglomeração. Na verdade, esse grande mercado é

repartido em dois: um restrito ao perímetro urbano da cidade e outro relativo
às linhas intermunicipais, ligando os municípios da aglomeraçã.o à capitaì.
Todavia, existe certo equilíbrio em termos de distribuição das empresas no
conjunto da aglomeração, posto que apenas 430/o delas fazem parte do siste-

ma EMTU-Recife. Assim, é bastante significativo o número de empresas de
pequeno porte localizadas nos municípios da aglomeração recifense.

Tabela 4

Quadro dos diversos mercados de transportes da aglomeração do Recife

* Estimado com base em 260 km por veículo por dia, exceto para EMTU

Fonte: TURMA; Dados: Prefeituras muntctpats

5¡stema Empresas Frota L¡nhas Demanda/dia Km/mês*

da RMR absol. o/o absol. % absol. % absol o/o absol. o/o

EMTU/Rec¡fe

Ja boatão

Olinda

Camaragibe

Pau l¡sta

5. Lourenço

Abreu e Lima

Cabo

21

8

o

o

1

3

1

1

1

43,4

16,7

12,5

12,5

2,1

6,3

2,1

2,1

2,1

2.515

94

51

23

19

13

12

1,7

0,8

0,6

0,4

o,4

0,1

3s9

33

'16

7

7

7

4

,l

42,7

3,7

1,6

1,6

^o

o,2

1.505.356

88.620

56.327

20 730

17.700

8.1 87

3 276

4.105

1.208

88,3

5,2

t?

1,2

1

0,5

0,2

0,2

0,1

17.497.785

1.493 960

635.440

344.760

155.480

124.440

87.880

81 .1 20

1 3.520

85,8

7,3

5,r

1,7

0,8

(\ ¿.

0,4

0,'r

Total RMR 48 100 2.950 100 434 100 1.705.509 100 20.438.385 100
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Bastante concentrada em torno das maiores empresas de ônibus de
cobertura metropolitana, a oferta do conjunto do sistema convencional de
transporte coletivo não deixa de ser bastante diferenciada, entfe modos rodo-
viários e ferroviários, públicos e privados, com operadores modernos e tradi-
cionais. Eis aqui um desafio de gerenciamento de conjunto, ao que Recife
tenta responder de forma mais decidida do que outras cidades do país.

2.4. Serviços prestados por veículos de pequeno porte ("informais,,)

recem nas estatísticas oficiais. Todavia, a realidade observada mostra que o
processo de expansão desse modal é relativamente antigo.

Em pesquisa realizada na reglão oeste da RÀ,IR (Brasileiro & colucci,
7986), detectou-se hâ dez anos cerca de 6zo veículos circulando durante um
dia útil da semana nas cidades de Camanglbe (87.770 hab.) e São Lourenço
67.059 hab.). Não significa que eles fiquem rodo o dia nessa região. Ao con-
trârio, muitos operam as kombis somente nas horas de ponta. A propriedade
é disseminada e, em geral, são os próprios donos que operam os veículos.
Eles são acompanhados por um cobrado¡ geralmente menor de idade e sem
carteira de trabalho. A pesquisa mostr
da demanda no interior da região de
da pelas kombis, enquanto os ônibus
pass./dia).

Depreende-se daí o interesse deste modo de transporte na viabilizaçào
dos deslocamentos internos das cidades médias e periféricas. Sua importância
tem sido crescente, pois hoje as kombis passaram a razer ligações entre o
centro do Recife e as cidades periféricas, circulando nos corredores de alta
demanda em concorrência direta com os ônibus. Estima-se que cerca de
2.400 veículos circulam atualmente na Região Metropolitana do Recife¡.

os 50/o restantes incluem-se os que não observaram a necessidade do cadastra-
mento e outra parcela, que são os clandestinos. Ademais, existem ainda os
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serviços ligados ao transporte escolar e ao transporte fretado por grandes

empresas (públicas e privadas) para os deslocamentos de seus funcionários.
Sobre tais serviços não existem informações nos órgãos de transportes locais.

2-5. Um quadro regulamentar inovador

Em 7979 foi instituído o Sistema de Transporte Público de Passageiros

da nvn - STPP/RMR4. A regulamentação metropolitana confirma o papel da

EMTU-Recife, criada no mesmo ano como entidade gestora do STPP/R-NIR,

tendo as competências de planejar, organizar, fiscalizar, avaliar e controlar os

serviços de transportes públicos de passageiros da RMR; calcular (com base

em planilha própria), controlar o custo de produção dos serviços como a

receita do sistema; especificar parâmetros técnicos, operacionais e de comuni-
cação visual dos veículos; construir, manter e administrar abrigos, terminais,
pátios de estacionamento e demais equipamentos; estabelecer as caraclerísfi-

cas das linhas (itinerários, paradas, terminais, horários e freqùências, tipos de

serviço e veículos); e administrar a delegação (concorrência, acordos opera-
cionais, licenças, aulorizações, permissões e concessòes).

A delegação dos serviços é conferida mediante licitação ou - em se tra-

tando de empresas jâ operantes no sistema - avaliaçáo semestral de desempe-

nho operacional. As empresas que obtiverem conceito satisfatório na avalia-

ção terão suas permissões renovadas; as que falharem perderão o objeto da

permissão, que voltará a ser licitado. Quando forem criados serviços em áreas

que não sejam objeto de permissão, a delegação se fatâ através de licitação.

Todavia, sempre que a EMTU-Recife se decidir pela criação de nova linha na

ârea de influência de alguma permissionáÅa, terâ esta a prioridade pata efe-

tuar o serviço. No tocante à vigência, a permissão é flexível, dependendo da

classificação obtida pela permissionâria na avaliaçâo (três anos para a classifi-

cação "regtlar"; quatro para "boa"; cinco para "ótima"). Quanto à remunera-

ção das operadoras, a regulamentação estabelece o processo de compensa-

ção taifâriat.
A regulamenlação do sistema gerenciado pela EMTU-Recife introduz

instrumentos efetivamente inovadores no cenário brasileiro, tais como a ava-

liaçâo das empresas e a vinculação da remuneraçã'o e da próptia prorrogação
das concessões aos conceitos obtidos na avaliação. Entretanto, deve-se reco-
nhecer que essa regulamentação, original, parte da construção de um merca-

do fechado, restrito às empresas já operantes no sistema, que inclusive têm
prioridade na distribuição de novas linhas. A licitação, prevista como regra

obrigatória de adjudicação pela Constituição, apatece como apenas uma
"opção", a ser alivada excepcionalmente (Orrico et aI., 1997).

Quanto aos demais municípios da aglomeração, apesar de terem recu-
sado celebrar convênios com a EMTU-Recife, muitas prefeituras não assumi-

ram o comando sobre seu transporte coletivo. À exceção de Jaboatão e Olin-
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da, que po e ó urados, observa-se
nos demais das unas na legislação.
Municípios ma strtuindo a conces_

2.6. Um gerenciamento metropolitano original

com vistas ao aperfeiçoamento da gestão metropolitana, um instrumen-

Entretanto, sua atuação foi sendo restringida cada vez mais ao ônibus das
Ìinhas metropolitan e aos respectivos terminais, ape_
sar dos esforços de ferroviário operado pela CBTU e
com os sistemas do

Também as funções relativas aos transportes escolar, fretado e por táxi
têm permanecido afetos às prefeiturasz.

com relação ao sistema ferroviârio, construído pelo Estado Federal com
empréstimo do BIRD, a operação do metrô do Recife foi em 79g4 atrlbuída à

dos organismos metropolitanos, cabe men_
cio Fundação de Desenvolvimento da Região
Me

Esse organismo foi criado na década de 70 dentro da filosofia de oolíti-
ca metropolitana centralizadora do governo federal, ela exerce a secretaria
executiva do conselho de Desenvolvimento da RÀ,IR - CONDERM, que tem no
Fundo de Desenvolvimento da RIVIR - FUNDER-\,Í' seu instrumento financeiro e

ra de transporte de seis repre-
mpresarial, dois do segmento
tendo por atribuições, entre

outras, prepar,' resoluções sobre matéria de sua competência pan fins de
decisão pelo coNonRM, avaliar planos e projetos e executar outras tarefas de
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apoio. Por fim, a FIDEM executa larefas de assessoramento técnico, atua no
sentido do cumprimento das resoluções do CoNDERII , viablliza técnica e

financeiramente as propostas de investimento (gerenciando o FUNDERM) e dâ

apoio técnico aos municípios, a fim de compatibilizar seus planos municipais
com o interesse metropolitano.

Dentre os aspectos mais positivos desse arcabouço iurídico metropoli-
tano, ressalte-se a existência de certa estabilidade e harmonização entre as

atuações dos organismos envolvidos, observando-se mesmo uma continuida-
de das ações. Isso tem relaçào com a cultura de planejamento que historica-
mente vigorou na aglomeração, embora persistam certos problemas. O princi-
pal é ligado à carêncía de recursos para financiar obras víârias do interesse
dos usuários do sistema.

Devem-se considerar ainda:

(i) afalta de aniculação entre as políticas de trânsito e de transporte coletivo;
(ii) a incapacidade do governo estadual de bem definir o papel dos veículos

de pequeno porte;
(iii) a concorrência danosa do automóvel, que ocupa cada vez mais as vias

em detrimento do transporte coletivo,

Em Recife, alguns elementos originais da atuação do poder público na

regulamentação e no gerenciamento metropolitano dos transportes se conju-
gam com as configurações físico-espacial, urbanística e econômica da aglo-
meração que induziramà criação e coexistência de três submercados (urbano

da capital, das cidades da rcg|ão, interurbano). As modalidades operando o
transporte público atuam em um mercado metropolitano com predominância
do segmento municipal da capital e intermunicipal do interior da aglomera-

ção; muito embora os internos dos municípios de Olinda, Jaboatão e Paulista
não devam ser negligenciados.

Yârias empresas urbanas locais ultrapassam os limites da aglomerução e

de longa dafa operam linhas para o interior de Pernambuco e outros estados.

Nesse contexto, pode-se formular a questão de saber em que medida conti-
nuaria presente o perfil da empresa originâria do setor rodoviário interurbano
de passageiros. Nesse caso, que significados históricos, culturais e econômi-
cos teria este corte rodoviário em termos das estratégias de expansão territo-
rial da parte das empresas?

Não estaria aí a explicação para a constituição de um mercado regional?

Os elementos que possibilitam dar resposta a estas questões podem ser

buscados no esforço de compreensão das estratégias que as empresas privadas

de ônibus vêm adotando ao longo do tempo, com vistas à constituição desses

submercados. Sendo assim, qual tem sido o papel do poder de tutela e que

mecanismos pôs em prâtica para garurÍir o sucesso da açào estatal e a concen-
traÇão empresarial?
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3. lntervenção estatal e estratég¡as de concentração empresar¡al

Tanto pela intervenção direta do governo federal quanto pela preocu-
pação particular dos poderes municipais, a presença do Èstado .ro, tårrrpo._
tes urbanos do Recife - e do Nordeste - parece ter sido mais decisiva dolue
em outfas cidades. No entanto, os resultados foram variados, entre cidades ede um momento a outro. precisa-se então detalhar esses -o-"'ro, e as mo_
dalidades da intervenção estatal, para avariar as implicações nas estratégias
das empresas privadas. Em particurar, deve-se poder desrindar a importãncia
de um ou outro rator na modernização do slstema, na estruturação e na con_
quista dos mercados urbanos e metropolitanos da aglomeração do Recife.
Paradoxalmente, a trajetória do setor púbrico ,"-ontu a uma origem totar-
mente prlvada, a do 

-bonde 
operado por companhias estrangeiras, cujos tri-

lhos foram conservados peros prefeitós, governadores e admìnistrações cen-trais que sempre buscaram remontar uma rede de transporte coretivo,
mesmo que fosse na base da intervenção do setor privado do, empresários
de ônibus.

3.1 - o papel dos bondes na estruturação inicial dos mercados urbanos

Recife e vârias outras cidades do Nordeste construíram impofiantes
infra-estruturas de transporte urbano articuladas à rede rerroviâría qle hgava
as regiões de produção agrícora aos portos. conforme analisado ,ro cupitrrlo
r, a cria,ção das infra-estruturas e a operação dos serviços urbanos no Brasil,
no final do século xrx, estava a calgo do setor privado de origem esrrangelra,
que exefcla o monopólio sobre a rede de serviços urbanos rjas cidades 

" 
op._

rava a rede de bondes mediante contratos de concessão definidos com os
poderes públicos. Em Recife, o apogeu dos bondes deu-se entre os anos de
7930 e 794o: em 7934, existlam 25 linhas, perîazendo 239 quilômetros(Brasileiro, 1994). Em 7937, trafegavam 2t4 bondes, qrr. .o.rr-ribuíiam pata o
desenvolvimento não apenas da zona portuâria e do centro cidade, mas tam_
bém para a consolidação de uma estrutu ra url¡ana crescendo ao longo dos
canats que a desenharam.

Fenômeno importante, nos anos 50 e início da d,écada de 60, foram
implantadas linhas de trolebus em diversas cidades, que, de um Ìado, visavam
suprir as deficiências da oferta de transportes, tanto dos serviços de bondes
quanto dos operadores de veículos rodoviários de pequeno pofie. De outro
lado, eram decorrentes da própria extinção dos bondås , cuià infra-estrutura
passou a ser de propriedade municipal: quando possível, as prefeituras feuti_
r'zavam-nas nos serviços de trolebus. Recife é um exemplo marcante desse
processo. O chamado ônibus elétrico foi inaugurado em i3 de maio de 1960,
lustamente no dia em que se comemorava o segundo aniversário da empresa
pública operadora deste modo de transporte, a companhia de Transportes
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Urbanos - CTU. As mudanças tecnológicas dessa época foram claramente
acompanhadas por redefinições institucionais, nas quais o Estado pretendia
intervir e suprir as deficiências dos capitais privados. Ainda hoje, essa compa-
nhia municipal serve de traço unindo os bondes do passado à vontade atual
de estruturar um sistema de transporte de massa à altura das necessidades da

capital pernambucana.
O bonde - pelo seu componente tecnológico com infra-estrutura fixa -

desempenhou papel essencial na conformaçào e unificação inicial do merca-
do urbano de transporte, delineado a parfir da ârea central da cidade e esten-
dendo-se aos poucos aos bairros próximos da capital. Era um desafio tentar
manter esse papel estruturante sem contar com os mínimos recursos necessá-

rios para reconstruir semelhante rede e tendo, ademais, de apoiar-se na tec'
nologia rodoviâria.

3.2. Surgimento dos primeiros transpoftadores com veículos
de pequeno porte

Em paralelo à deterioração e à extinção dos serviços por bondes, de-
senvolve-se a operação privada realizada em veículos de pequeno porte, ope-
rados por condutores autônomose. Em Recife, no início dos anos 50, a oferta
desse tipo de transportes era assegurada por um grande número de indivi
duos. Em 7953, 728 proprietários operavam 501 veículos, dos quais 50% pos-
suíam apenas um; jâ em 796I, esse percentual era de 58o/o dentre os I24 ope-
radores operando um total de 400 veículos (Tabela 5).

Nessa fase de transição de bonde para o ônibus, Recife registra uma
experiência singular. Em 1947, o governador de Pernambuco estabeleceu um
contrato de concessão de dez anos com um particular pata a opetação de

ônibus na cidade. Criou-se entào a empresa Pernambuco Autoviária, como
monopolista do serviço, mas tendo a obngação de cumprir duas exigências:

afrota da empresa deveria ser totalmente constituída por ônibus, não lhe
sendo permitido operar veículos de pequeno porte, que eram predomi-
nantes na cidade;
em cada linha deveria estar alocado um mínimo de 4 ônibus.

A presença dessa empresa marcou época em Recife, dada a boa qualida-
de dos serviços que prestava. Os veículos eram limpos e confortáveis, destacan-

do-se dos demais que operavam na cidade. Em um rompante de antecipação
tecnológica para o setor, seus veículos estavam conectados por rádio a uma
central de controle operacional . Em 7953, a Pemambuco Autoviária possuía

uma frota de 81 ônibus e operava em 16 linhas. Um ano depois, face a dificul-
dades com a renovação da frota, a empresa seria dissolvida, nào sem marcar

um momento especial da evolução dos transportes sobre pneus em Recife.

(i)

(iÐ

) î'7



Viação llimitada

Tabela 5
Dispersão da frota de ônibus - Recife, 1953-1961

lntervalo Frota

1953 1 961 1 953 I 961
1

2a4
5 a 10

11 a 20

21 a30

31a50

50 ã '100

65

103

135

50

25

42

81 60

65

37

20

3

1

1

1

72

35

10

4

Total 501 400 128 124
* Números não disponíveis
Fontes: 1953: Nigro, op. cit. p.29; 196'l: prefeitura do Recife

3.3. Dos transportadores individuais às empresas de ônibus

os anos 50 marca,,m, nas principais capitais, uma forte intervenção
dos prefeitos com vistas à organrzaçào da oferta privadaro. para melhor com-
preender tais ações e seus desdobramentos futuros, necessário se faz inseri-
las no contexto da îormaçào planejamento urbano e
de transporte. Recife, ao long caracterizado pelo pla_
nejamento urbanístico, tendo cidades latino_america_

Nos anos 30, com a criação da comissão do "plano cidade", a prefeitu-
ra encomendou vários estudos e projetos de organização territorial da cidade.
Podem ser lembrados o plano de Nestor Figueiredo (1932), a sugestão do
arquiteto Fernando Almeida à Comissão (7932), o plano de Atílio Correia Li_
ma(7934), a sugestão de Ulhoa Cintra (7942), entre ourros. Os anos 50 foram
ricos em estudos de planejamento urbano e regional, entre eles aquele reali-
zado em 7954 pelo Padre Lebret para a comissão de Desenvolvimento Eco-

fe pelo engenheiro Antônio Baltar (795I), que foi um dos primeiros urbanis_
tas brasileiros a defender a idéia de uma "ârea metopolitanà',. Entre as princi-
pais diretrizes de sua tese constavam as recomendações de estender o
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planejamento urbano do Recife às cidades limítrofes de Olinda, Paulista, São
Lourenço e Jaboatão, de preservar a ârea central do Recife e de transferir as
atividades industriais do centro para os bairros da ârea metropolitana.

É nesse efervescente ambiente de planejamento público que se verifica a
intervenção da prefeitura com vistas a reorgartizar a oferta de transporte, redu-
zindo o número de operadores e induzindo à formação de empresas de ônibus.
Em Recife, o regulamento adotado pelo prefeito José do Rego Maciel (1954-57)
propunha a eliminação total dos veículos de pequeno porte em prazo de três
anos; a definição de um número mínimo de 40 lugares em cada ônibus; a subs-
tituição do motor a gasolìna pelo diesel; a padronização das caructeústica.s técni-
cas do ônibus (motor com potêncla de I40 CV na parte traseira, tipo de pneu).

O surgimento e expansão destes primeiros transportadores de veículos
privados tem forte relação com o processo de urbanização do Recife - na
época, importante pólo econômico regional. Isso porque as populações de
baixa renda, oriundas do interior do estado mas também de outras capitais do
Nordeste, buscavam se concentrar nos bairros mais afastados, os quais iriam
constituir um mercado urbano fortemente desintegrado (contrariamente à inte-
gração induzida pelo bonde a partk do núcleo cenrral) (Santos et a\, 1995). A
estratégia desses transportadores foi justamente cumprir um primeiro papel de
ampliar o mercado para além dos bairros próximos ao centro histórico (como
fizera o bonde) usando veículos sobre pneus, de baixa capacidade, flexíveis e
rápidos. Em Recife, essa estratégia jâ vai se dar sob forte n-ltela do poder públi-
co municipal, imbuído da cultura de planejamento urbano.

3.4. A empresa privada em crise

Nos anos 60, o processo de industrialização se intensifica no Brasil,
impulsionado pela produção de bens duráveis. Nas cidades, predomina a
lógica de "adaptação da cidade ao automóvel". Os investimentos dirigem-se à
construção da malhaviâria, beneficiando a classe média em ascensão, desejo-
sa de possuir automóvel. Os transportes coletivos se deterioram, sob a égide
de organismos de tutela que não dispõem de meios financeiros nem de recur-
sos humanos para regular uma ofefia baseada em pequenas empresas priva-
das, a maioria possuindo de 1 a 5 veículos.

Recife não destoa do contexto. Nesses anos, ocorre uma diversificação
da economialocal, com a criação de distritos industriais, havendo uma descon-
centração das atividades até então localizadas no centro; acentua-se o cresci-
mento urbano periférico devido às migrações e ao porto de onde parte a malha
rodoferroviária que liga a capital pernambucana ao resto do país. Os desloca-
mentos ultrapassam os limites da capital, assumindo carâler metropolitano.

Decorrerá daí uma crise nos transportes coletivos. Em primeiro lugar,
porque o modelo em vigor se apresentava inadequado ao contexto urbano
em mutação. A tutela sobre as empresas privadas era exercida pela CTU, ela
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ptóprÌa em processo de deterioraçào e com veículos operando em linhas
deficitárias espalhadas por toda a cidade. o controle sobre as linhas intermu-
nicipais (40o/o do total de linhas da aglomeração) era exercido pelo governo
estadual, através do Departamento de Terminais Rodoviários, que não dispu-
nha de meios para pÍogramar ou fiscalizar a operação. predominava então
uma oferta baseada em pequenas empresas privadas, de carâter familiar, utili-
zando procedimentos antiquados de gestão, que mudaria profundamente na
dêcadas seguintes, conforme as curvas da Figura 4, que mostram a velocidade
do processo de concentração rras empresas de ônibus urbanos do Recife.

Figura 4
Crescimento empresarial de ônibus na Região Metropolitana do Recife, 1953-1997
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Em 7976, existiam 66 empresas privadas, 27o/o das quais com 1 ônibus
apenas e 420/o tendo frota inferior a 5 veículos. constatava-se a afomizaçã,o
das linhas, pois 83% das empresas "possuíam" quatro linhas cada. Essas linhas
nào eram hierurqtizadas, seus itinerários eram traçados de rorma aleatória,
dirigindo-se ao centro da cidade, com baixa velocidade operacional (apenas g

km/h) (Transcol, 197O. É nesse quadro que o governo fèderal intervém pela
primeira vez nos transportes coletivos.

3.5. Intervenção estatal e concentração empresarial em mercado
metropolitano

Na segunda metade dos anos 70, o modelo centralizado de planeja-
mento na esfera federal é posto em prâtica no setor transportes, conforme vis-
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to no capítulo I. Em Recife, o primeiro estudo brasileiro de transportes urba-
nos foi realizado em 7972. Foi um estudo pioneiro, porque considerou todos
os modos existentes na aglomeração (os anteriores enfocavam projetos espe-
cíficos como os metrôs de são Paulo e do Rio de Janeiro). Por outro lado, uti-
lizou, também pela primeira vez, a metodologia clássica de planejamento de-
senvoìvida nos EUArl.

O estudo apreseÍÍava um enfoque voltado para a raciotalização do sis-
tema de transportes, a parfir de ações de curto prazo (criação de faixas exclu-
sivas, melhorias dos trens de subúrbio) e de médio prazo (criação de um siste-
ma de ônibus alimentador para o transporte ferroviário). No nível da ârea
central, recomendavam-se melhorias nos terminais centrais de ônibus e maior
controle dos estacionamentos para avtomóveis. Daí em diante, vieram vários
outros planos, cujos desenvolvimentos estiveram a caïgo da Empresa Brasileira
de Planejamento de Transportes - o GEIPOT: Plano de Ação Imediata de Trans-
porte e Trâfego - PAITT (7976); Estudo de Transportes Coletivos do Recife -
TRANSCOL (1976); Projeto de Melhorias dos Trens de Subúrbios - TRENSURB
(1976); Plano Diretor de Transportes ljrbanos - pDTU (7982).

3.5.1. Uma inovadora política urbanística para a aglomeração
No final dos anos 70, sob efeito da urbanização acelerada das cidades

periféricas e da configuração radioconcêntrica, os problemas da cidade se
agravam, sobretudo na âtea central. Verifica-se expressivo inchaço das ativida-
des no centro, bem como congestionamentos, poluição e grande especulação
lundiâría sobre os terrenos ao longo dos eixos de transportes. Na tentativa de
resolver esses problemasl a FIDEM busca desobstruir o centro, propondo um
crescimento urbano da aglomeração baseado em quatro nucleaçòes:

Centro: englobando Olinda, Recife eJaboatão, buscava consolidar as ativi-
dades financeiras e terciârias;
Norte: ao longo da rodovia BR-101, integrando os espaços em vias de urba-
nização de Paulista e lgarassu, através da construção de distritos industriais;
Oeste: ao longo das rodovias BR-232 e BR-408, integrando as cidades de
Moreno, Jaboatão, São Lourenço e Camaragibe, átravés da implantação de
grandes equipamentos públicos: terminal rodoviário de passageiros (inau-
gurado em 1987), trem metropolitano (ìmplantado em 1985), central de
distribuição de cargas e centro administrativo;
Sul: ao longo do ramal ferroviârio na direção da cidade de Cabo, baseava-
se no dinamismo do complexo portuário de Suape.

A estrutura do sistema de transportes proposto pelo Plano Diretor de
Transporte Urbano de 7982 compreendia a rede viâria príncipal, que interliga-
ria as nucleações entre si, e a rede víâria complementat composta das vias
coletoras e alimentadoras, cujo obletivo era atender aos deslocamentos no
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interior da nucleação. Para a rede viária principal, previa-se, ao sul e a oeste, a
ullização do sistema ferroviário existente e, ao norte, o trolebus. As vias cole-
toras e alimentadoras seriam utilizadas pelos ônibus diesel. Essas proposições
refletem bem o espírito e os paradigmas de planejamento urbano da êpoca,
quando se julgava suficiente pafa a resolução dos problemas econômicos e
sociais das cidades a elaboração de planos tecnicamente coerentes, implemen-
táveis em função das capacidades de investimento público em infra-estrutura e
de controle da dinàmica urbanística.

Entretanto, nos anos seguintes, sob efeito da crise econômica, a im-
plantação das nucleaçòes nào ocorreu no tempo previsto nem no ritmo dese-
jado, algumas das ações tendo sido postas em prâtica com alguns anos de
atraso. No entanto, o modelo de desenvolvimento proposto pelo órgão de
planejamento da cidade teve o mérito de pensar uma proposta de crescimen-
to pan a aglomeração no longo prazo. Em se rratando de um processo, pode-
se dizer que essa estrutura vem sendo posta em prâlica, através do hoje cha-
mado sistema Estrutural Integrado - sEI, em ritmo lento e no meio de grandes
dificuldades inerentes a uma economia url:ana em crise.

3.5.2. O órgão metropolitano e sua ação sobre as empresas
Recife foi, talvez, a cidade que pôs em prâtica, de maneira mais fiel, o

modelo de planejamento de transportes urbanos preconizado pela união,
baseado na EBTU e nos organismos merropolitanos. Em1979, a EMTu êlegaI-
mente instituídal2, nascendo jâ como força técnica e política, pois sua criação
resulta de um amplo processo de concertação entre os atores técnicos, políti-
cos e sociais locais (e nacionais). Em seguida à sua implantação (19g0), a
EMTU põe em prâtica o regulamento que definiu os termos pelos quais as
empresas deveriam operar. Nesse sentido, surge outro tipo de contrato, cha-
mado "permissão condicionada", que, pela primeira vez, define de forma
clara os direitos e deveres de cada parceiro. Esses contratos têm duração de
cinco anos, podendo ser renovados.

o contexto no qual a EMTU roi criada era marcado pela existência de
37 empresas operadoras de ônibus atuando de forma desordenada, concor-
rendo fortemente entre si, sem nenhum controle dos custos operacionais, sem
racionalização de linhas (itinerários superpostos) e deixando muitas áreas
desatendidas (sobretudo as de baixa renda). E, evidentemente, as condições
de operação na ârea central da cidade eram precârias, pois a ela se destinava
a totalidade das linhas, com baixa velocidade operacional e com terminais
espalhados, dificultando os deslocamentos dos usuários.

o primeiro momento forte da EMTU consistiu na busca da reorganiza-
ção das empresas de ônibus e na racionarização das linhas e terminais. para
isso, elaborou o "Plano de Ação da Empresa para 7990"13, composto de 16
programas e 52 projetos, entre os quais ressalta-se o programa "Implantação
do sistema de Á¡ea de Exploração" (um dos subprojetos sendo a "Divisão da
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Região Metropolitana do Recife em Áreas de Exploração,,). O documento
"Zoneamento da Região Metropolltana do Recife" elaborado pela nutu à
época afirma: "A importância desse projeto decorre do fato de que a sua
implantação representará,uma mudança radical no atual sistema de ônibus da
RMR, através da sua racionalização, com detalhamento operacional objetivo
de toda a rede dessa modalidade de transporte, o que permitirá à EMTU-
Recife exercer o importante papel que lhe é destinado na Lei I 043/79 na
administração desse sistema."

A idéia da divisão da aglomeração em âreas de operação vinha sendo
amadurecida desde os estudos realizados em 7979 pelo Grupo Executivo de
Transportes urbanos - GETU (que deu origem à EMTU), o qual dividiu inicial-
mente a Região Metropolitana em 7o âreas em função dos 10 corredores de
transporte coletivo, evoluindo para 77 âreas e ficando finalmente repartida a
aglomeração em 16 âreas, cada uma a ser operada por uma empresa ou con-
sórcio de empresas.

De acordo ainda com o documento "Zoneamento ...", os obletivos da
criaçào das âreas de operação eram:

tornar as viagens rnais râpidas e, em conseqüência, menor o tempo gasto
no deslocamento;
eliminar a necessidade de transbordo para o deslocamento entre áreas;
obter melhor nível de serviço por parte das permissionárias.

Além disso, a estruturação deveria permitir à EMTU-Recife melhores
condições para:

controlar a operação;
prestar assistência técnica às empresas;
obter um cálculo tartfâno mais real, tendendo à unificação e redução do
número de tarifas, de forma gradaÍíva, beneficiando, particularmente, as
populações de batxa renda;
proporcionar maior garantia às empresas para investir no setor. Àquela
época, a permissão era de um ano e sem segurança para o empresário.
Implantado o zoneamento, seria possível aplicar o art. 16 do Regulamento
que prevê a vigência de cinco anos para as permissões, com direito a
renovação sucessiva por igual período, dependendo do desempenho ope-
racional da empresa;
eliminar a concorrência danosa entre empresas;
reduzir de J2 para 16 o número de empresas ou consórcios em operação;
reduzir o consumo de combustíveis derivados do petróleo no transporte
coletivo;
reduzir os custos operacionais pela concentração do equipamento das
emDresas.
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O processo de negociação entre a EMTU, as empresas e a comunidade
foi bastante rico, de modo que aqui se faz apenas a síntese do resultado con-
creto obtido. A equipe técnica da EMTU sabia das dificuldades para reduzir de
imediato o número de empresas de 37 para 76, tendo preferido proceder por
elapas consecutivamente negociadas. Assim, entre os meses de março e maio
de 1980, o número de empresas foi reduzido de 37 para 32. Em seguida, foi
introduzida a idéia de consórcios de empresas, que deveria obedecer a crilé-
rios definidos - escritura do consórcio, caixa único ou distribuição por linhas,
Iiderança definida do consórcio, equipamento mínimo de apoio, estrutura
econômico- financeir a.

Nos meses seguintes, as negociações se acenttJaram, tendo a EMTU
apresentado entre 15 de julho e 31 de agosto de 1980 uma proposta que divi-
dia as J2 empresas em quatro conjuntos de corredores, tendo as reuniões
com cada grupo ocorrido separadamente. Foi estabelecido um pfazo para
que as empresâs apresentassem suas propostas. É interessante ressaltar que,
embora buscasse a criaçã,o das âreas de forma negociada, "simultaneamente,
a equipe da EMTU-Recife elaborava minutas de edital de licitação e normas
para julgamento da concorrência, se fosse necessário". Ou seja, preparava-se
para implanta[ a reorganização do setor, mesmo no caso de não haver acordo
resultante das tratativas. Recebidas as propostas das empresas, foi possível
equacionar de imediato a distribuição delas em 10 áreas de operação; as 6
restantes foram objeto de exaustivas reuniõesra.

Na medida em que cada empresa deveria ter um mínimo de 15 veículos,
houve reagrupamento ou concentração no setor. Entre 1980 e 1981, o número
de empresas passou de 37 para 2J; houve uma renovação na frota de ônibus,
com a conseqüente diminuição da idade média dos veículos; aumentou-se o
IPK mediante racionahzaçã,o das linhas (eliminação de linhas superpostas, defi-
citârias e criação de linhas transversais ligando os bairros entre si, sem passar
pela ârea central). Na Figura 4, a brusca queda do número de operadores no
transporte por ônibus do Recife é inversamente proporcional ao crescimento
exponencial da frota; pelaTabela 6, observam-se detalhes de tal processo.

Outro marco importante da evolução da EMTU diz respeito ao momen-
to em que se dâaelaboração do Estudo de Política Tar\fârh em 1981, desen-
volvido pela equipe técnica do órgáo, com a finalidade de "indicar soluções
imediatas para o problema tarifârio do transporte público de passageiros por
ônibus da Região Metropolitana do Recife". O contexto econômico-social da
época era caÍacleÍizado por aumentos tarlfâtios sucessivos e pelo crescente
movimento dos usuários em favor do congelamento das tatÌfas. Nesse contex-
to emergiu a expressão "impasse taifârio" para caracterizar o fato de que as
tarlfas subiam proporcionalmente mais que o salário mínimo e menos que
alguns itens que compunham o custo operacional das empresas.

As soluções, originais na épocar5, orientaram-se para a idéia de que a solu-
ção do problema taifâno exige a atuaçào do poder público segundo dois eixos:
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(i) o da redução do custo datarlla para os usuários, que requer a adoção de
subsídios;

(ii) o da redução do custo global do sistema, afravés de investimentos públi-
cos em infra-estruturaviâria, equipamentos e operação do sistema.

Ao longo do Estudo de Política Tarifâria, são identificados os mecanis-
mos operacionais e financeiros propostos para a solução do problema.
Observe-se que, implicitamente, não se atribui às empresas, ao seu esforço de
melhoria, qualquer papel na redução de custos da produção do serviço, o
que permite inferir que havia à época uma concepção, se não consensual ao
menos hegemônica, de que as empresas operadoras produziam os serviços
especificados a custo mínimo.

Tabela 6

Processo de concentração das empresas de ônibus do Recife *

veículos 1 953 1 961 1976 1980 1981 1947 I 990 f 991 1992 1993 1997
,l

2a4
5 a 10

11 a20

21 a30

31a50

51 a 100

10.1 a 150

15'l a 200

> 200

65

37

20

3

1

1

I

35

10

4

2

1

14

14

8

5

7

5

1

12

2

5

2

5

4

4

4

5

5

2

9

2

4

1

2

2

2

6

¿

1

6

5

5

1

6

5

1

6

5

2

1

t

6

5

1

5

Total de 124 124 66 37 23 20 19 19 19 20 21

sol 417 1.241 1.380 1.418 1.627 1.958 2.r86 2.211 2.142 2.515

*Empresas responsáveis pelos submercados urbano da capital e intermun¡c¡pal metropolitano
Fonte: TURMA; Dados:1953: Nigro; .1961: 

PM Recife; 1976: GEIPOI 1980 a 1997: EMTU-Recife:

Em 1985, a criaçào da Càmara de Compensação Tartfâria - CCT consti-
tuiu outro momento importante do órgão gestor. O contexto da época era
caracterizado por uma situação de crise, cuja manlfestação se dava no aumen-
to progressivo dos custos operacionais, sempre repassados integralmente
para as tarlfas, que, por sva vez, eram aumentadas em níveis superiores aos
dos aumentos salariais. A criação da CCT visou em essência propiciarto:

a desvinculação da remuneração de cada empresa da receita tarifâria por
ela auferid4 passando-se a remuneráJa pelos custos (presumidos);
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a garantia de igual rentabilidade a todas as empresas, assegurand o os r2o/o
de remuneração de capital naqueles períodos å- qr" a reieita do sistema
cobria todos os custos. euando o sistema apresentava déficit, esre era Dro-
porcionalmente rateado entre as empresas;
a adoçào de um parâmetro para circular os custos operacionais de cada
empresa em função de suas frotas, quilômetros rodados e passageiros trans-
portados, no caso, o Fato¡ B, igual a l}o/o:t.
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gens em torno dos terminais fechados de integração. Nessa visão, as
opções de deslocamento pala os usuários aumentam, pois um único bilhe-
te serviria para todos os veículos e linhas da Rede Integrada de Transpor-
tes. Em contrapartida, o fluxo do tráfego dirigindo-se para a ârea central
ou passando por ela dimínui, tanto pela desconcentração das atividades
econômicas quanto pelas opções de integração nos terminais localizados
fora do centro;
utllização racional dos modos, pois as infra-estruturas ferroviârias e do tro-
lebus estarão integradas à malha viâria por onde circulam os ônibus diesel
em faixas exclusivas para diminuir os tempos de viagem.
reforço do carâter social dos serviços, dado que as populações de baixa
renda, cativas dos transportes coletivos, se aglomeram ao longo dos seis
eixos radiais de grande densidade.

A concepção do SEI (1985) e sua posterior revisão (7994), bem como as
ações atuais de construção dos terminais de integração, representam a cotoa-
ção dos esforços de planejamento urbano e de transportes amadurecidos ao
Iongo dos planos e estudos realizados no decorrer da história do Recife. Isso
explica o entusiasmo com que a comunidade técnica local participou de sua
elaboração e consolidação.

Deve-se ressaltar que, nesses anos, a implantação operacional do SEI

não se realizott de modo a fazer frente às necessidades de melhorias do siste-
ma de transportes para a população usuária. O descompasso entre as fases de
concepção e implantação operacional das ações explica-se por vârías razões,
entre as quais se destacam a crise econômica, as dificuldades de obtenção de
financiamento para construção e conclusão de terminais e da malha viâria
bâsica, as descontinuidades administrativas e as dificuldades políticas implíci-
tas à meta de estabelecer um sistema baseado na integração. No entanto,
posto que o planejamento é dinâmico, o grande mérito do SEI (assim como o
das nucleações) é o de apontar diretrizes orientadoras das intervenções urba-
nísticas na cidade e no seu sistema de transDortes.

3.6- As empresas face à ação estatal

Dentro desse quadro, a questão que se coloca aqui é compreender
como o Setor privado empresarial respondeu às ações do organismo metro-
politano. Pode-se afírmar que as reações foram positivas, com o setor buscan-
do se adaptar e responder afirmativamente às propostas do poder público.
Isso se explica pelo fato de ter-se construído ao longo do tempo - talvez em
decorrência da própria cultura técnica de planejamento - uma convergência
de interesses entre tutela pública e operaçã,o privada.

Para além da cultura técnica, que abrange também o setor privado, tal
convergência de interesses tem suas raízes no próprio contexto econômico e
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social do estado de Pernambuco, voltado para si próprio, como obsewado
na característica fortemente fechada do próprio mercado de transportes.
Nesse mercado, as empresas se formam e crescem à base de capital essen-
cialmente local e não perdem esse traço mesmo quando há diversificação
para outros setores da economia. Isso é um fator explicativo do por que
jamais empresa alguma de outra região ou estado penetrou no mercado da
aglomeraçã.o recifense.

É bem verdade que, ao longo do tempo, a relação entre poder público
e empresários não esteve imune a conflitos e divergências de carâter técnico.
A própria existência de dois sindicatos representativos do setor empresaial jâ
demonstra formas diferentes de relacionamento com a tutela pública. Mas o
traço da originalidade local tem sido justamente a capacidade do poder públi-
co de imprimir uma dinâmica técnica e urbanística, que estâ na origem do
sucesso do planejamento metropolitano.

Ao buscar adaplar-se ao padrão técnico imposto pelo órgão gestor, as
empresas de ônibus trataram de desenvolver alguns indicadores que apontam
para a existência de um processo de modernização empresarial e expansão
territorial em direção a outros estados da reglão. Dentre esses indicadores,
podem ser mencionados:

Recursos Humanos. Desde meados de 1980, as empresas investem na con-
frataçã.o de técnicos de nível superior (engenheiros, estatísticos, advoga-
dos, psicólogos);
Informatização da gestão intema e da operação. Observa-se um esforço no
sentido do uso de técnicas computacionais para a administraçào e manuten-
ção, como comprova o fato de que o Prêmio Nacional de Qualidade promo-
vido pela ANTP em 7997 loi ganho por uma empresa local;
Relações profissionais de trabalho. As relaçÕes de trabalho envolvendo o
pessoal técnico, administrativo e de operaçã,o/manutenção, evolui do
modelo artesaîal, herdado dos anos 50, para relações assalariadas regidas
por dissídios coletivos.
Mudanças no comando das empresas. Profissionalização do quadro direti-
vo, tendo os herdeiros ou sócios preparação escolar e universitária.
Processo de concentração empresarial. Sobretudo a partir dos anos 70,
observou-se um movimento de fusões, incorporações e de associações de
empresas que resultou em um formidável processo de concentração.
Diversificação do capital das empresas. Verifica-se que as empresas de
maior porte (em frota e demanda) passam por um processo de diversifica-
ção vertical das atividades, estendendo sua influência geogrâfica pan o
transporte intermunicipal ou interestadual de passageiros, para o transpor-
te de cargas ou o turístico. Da mesma fotma, constata-se uma díversifica-
ção horizonfal, pela qual algumas delas estendem suas atividades para a
construção civil, o mercado imobiliário, a revenda de automóveis, etc.
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A maior mudança do setor consiste certamente na passagem do coman-
do empresarial, mesmo se esse processo não está isento de conflitos famlIia-
res que podem até Ievar à concordata ou quebra da empresa. Passa-se de
uma primeira geração, caracterizada pelos pioneiros, fundadores das empre-
sas, que as geúram de forma arfesanal, pata ùma segunda geraçào, composta
por seus filhos e parentes, em geral com formação de nível superior e mais
receptivos às inovações organizacionais e tecnológicas. Recentemente, uma
terceka geração emerge no setot composta de especialistas que vão assumir
postos de comando nas empresas e que possuem um sauoir faire nos domí-
nios de gerência empresarial. Esses especialistas são, muitas vezes, oriundos
de outros setores da atividade econômica, não tendo assim vinculações histó-
ricas com o setor de transportes. A título prospectivo, poder-se-ia supor o sur-
gimento de uma quarla getação que seria composta por empresáríos ligados a

grupos privados, provenientes de outros setores da economia, que passariam
a aïfar no mercado dos transportes urbanos, adquirindo empresas ou partici-
pação no capital de empresas de transporte.

Evidentemente, esse processo de modernizaçã,o empresarial não ocorre
de forma linear e homogênea. Na prática, as grandes empresas, conscientes
da necessidade da introdução de inovações organizacionais e tecnológicas na
sua gestão interna, coexistem com aquelas que funcionam ainda segundo
métodos artesanais, herdados dos anos 50. Mas o que é fundamental ressaltar
localmente é que o setor preponderante é aquele constituído pela moderna
empresa privada. É este segmento que vai impulsionar a constituição de um
mercado regional, como se verâ a seguir.

Dinâmica reg¡onal, ou a natureza espac¡al dos mercados
de transporte

Esta seção representa um esforço de compreensão das tazões de consti-
tuição do mercado regional de Pernambuco, Alagoas,Paraítta e Rio Grande do
Norte, a pafür de dois grandes eixos: de um lado, as dinâmicas físico-espaciais,
econômicas e urbanísticas da região; de outro, as estratégias de expansão das
empresas pivadas, vistas sob o ângulo do setor empresarial localizado em
Recife. Ou seja, a hipótese de base é que, pot razões históricas, o mercado
regional se estruturou em torno do papel do Recife como pólo indutor. Note-se,
lodavia, que isso não implica desconhecer as especificidades de cada estado e

cidade, que são fundamentais para a própria compreensão do fenômeno. O
peso das lógicas locais é claramente raificado pela análise da situação de
Fortaleza, cujo processo de formação do mercado urbano,/metropolitano de
transportes e de concentração empresarial obedeceu a vma dinâmica própria,
sem nenhuma influência da exoeriência recifense.

4.
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4.1. Breve configuração das cidades e de seus transportes

concentram 790/o, 80o/o e 5lo/o das populações das respectivas aglomerações.
Os números mostram que a aglomeração do Recife apresenta características

mentos interurbanos estejam em crescimento, eles não constituem ainda mer_
cados de porte comparâveI ao de cada capirar, o que se deve ao fato de essas
capitais serem fortemente hegemônicas - em termos econômicos e popula-
cionais - no espaço metropolitano.

Tabela 7
População das cidades e aglomeraçöes. 1980-1991

Cidades e

aglomerações
População Cresc¡mento

1980/91

Peso

daI 980 1991
Aglomeração de Recife

Recife

2.347.146

1.200.378

2.859.469

1 290.149

1,81

0,66 45o/o

Aglomeração de Natal

Natal

514.1 13

4't6.892

773.495

606.541

3,7A

3,47 79%
Aglomeração de Maceió

Maceió

500.581

399.30C

72l¡.7A8

628.206 421 80%
Aglomeração de João pessoa

João Pessoa

647.249

329.945

711.453

497.214 381 51%
Aglomeração de Fortaleza

Fortalezê

t.580.o66

1 307 .611

2.294.524

1 758.334

3,45

2,73 77 o/o

Fonte: FIBGE
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Nessas situações, em que coexistem pelo menos três submercados
(urbano da capital, das cidades da aglomeração, interurbano), que estratégias

os diversos segmentos da oferta de transporte (empresas de ônibus, operado-
res de veículos de pequeno porte) adotam com vistas a ocupáJos? Simples:

eles tendem a Se concentrar nos submercados que apresentam maior demanda

e, portanto, oferecem maiores oportunidades de rcalização de viagens.

Todavia, como os níveis de regulamentação dos poderes públicos sào menos

fortes em certos segmentos (por exemplo, o urbano das demais cidades da

aglomeração, exceto a capital), esses mercados, embora menos expressivos
(em termos de demanda) são interessantes, pois podem permitir maior renta-

bilidade do capital e mesmo a garantia de uma situação vantaiosa - uma reser-

va de mercado - em um segmento com reais possibilidades de expansão.

Em termos dos sistemas de transportes, em Maceió e João Pessoa, as

tutelas sobre os mercados urbanos de ônibus estão a cargo das Superinten-

dências de Transportes Urbanos - STU. Em Natal, a tutela é exercida pela STU

enquanto que no submercado intermunicipal a regulamentação é encargo do
governo estadual através da Secretaria de Transportes.

Conforme se vê na Tabela 8, o transporte por ônibus em Natal é opera-
do por 7 empresas privadas com 493 veículos que circulam emT4linhas, na

maioria radiais, levando 430.000 passageiros por dia e produzindo 135.000

quilômetros, com um IPK alto (3,18). Observa-se um esforço no sentido da

renovação da frota, tendo a idade média dos veículos passado de 6,8 anos,

em 1997, para 5,6 anos e 5,04 anos em 1992 e 1993 respectivamente.
Persistem problemas nos transportes de Natal: longos deslocamenlos casa/tra-

balho, diversificação espacial das viagens, dificuldade de opção por modos
não motorizados e coincidência parcial de itinerários em uns poucos cofredo-

res de trâfego que se dirigem ao centro da cidade (Santos, 7992)t' Em Maceió

e João Pessoa, a rede de ônibus é operada, respectivamente, por 7I e 7

empresas, que transportam 379.872 et 334.930 passageiros/dia, com frotas de

450 e 307 veículos em cada cidade.

Tabela 8

* Dado não disponível

Fonte: TURMA; Dados: EMTU-Recife, STU-Natal, João Pessoa, Fortaleza

Características operacionais dos transportes por ônibus, 1995

c¡dades Empresâs Passag./dia Km/dia IPK Frota L¡nhas

Recife (EMTU)

Natal

João Pessoa

Maceió

Fortaleza

z1

7

7

11

23

1.527.200

429.461

334.930

379.812

985.000

s69 850

134.769

95.009

135 151

376.380

2,68

2,81

2,62

¿, to2

493

307

450

1.431

270

74

14
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4.2. Fortaleza: hegemonia empresarial e atomização das empresas

Capital do estado do Cearâ, Fortaleza estâ localizada na ârea litorânea,
sendo constituída de planícies (ver Mapa 3). Com relevo pouco acentuado,

Na década de 60, elabora-se o primeiro plano Estadual de Governo,
distinguindo a integração do estado do cearâ ao desenvolvimento econômico
regional como um dos principais objetivos. Resulta desse esforç o a ampliação
e a pavimentação de rodovias, a conclusão do porto de Mucuripe e a implan-
tação do Distrito Industrial de Maracanaú, consolidando de forma definitiva a

em Fortaleza as relaçòes entre transporte, malha vjâria e usos do solo não
estejam tão claras e definidas quanto na capital paranaense. o transporte
intermunicipal da Região Metropolitana de FofiaIeza é operado por 13 empre-
sas privadas que fazem circular 245 veículos em 57 linhas, atendendo a 110
mil passageiros por dia (Santos, 199).

os traços marcantes da evolução das relações entre público e privado
em torno do transporte por ônibus em Fortaleza remontam aos anos 60,
quando foi criada a empresa públicare, com a finalidade cle se constituir em

olizador dos transportes coletivos do município,,(Santos, I9gÐ.
em seguida, a prefeitura publica o regulamento dos transportes
o afiigo primeiro alivia a pretensão monopoliza doru da citada

Lei n" 2.729, lixando a necessidade de permissão
Transportes para que particulares pudessem presta
diretamente pelo Poder Municipal ou por empresa
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Note-se que a delegação a particulares nâo pafikia da empresa pública
e sim do Poder Executivo, restringindo-se então aquela ao papel de operado-
ra pírblica, sem acumular funções de tutela sobre o serviço (ao contrário da

experiência recifense). Nos anos seguintes, ocorreram tentativas de estabele-
cer o monopólio da operadoru púbIica. Revogaram-se por decretozt, por
exemplo, todas as permissões outorgadas às empresas privadas, restabelecen-
do o monopólio da empresa pública como princípio organizador do transpor-
te coletivo do município. Todavia, abriu também a possibilidade de que parti-
culares explorassem linhas existentes ou a serem criadas - na ímpossibilidade
da operadora pública fazer diretamente a prestação do serviço. Pouco depois,
o regulamento foi novamente mudadoz2, estabelecendo que as permissões a
particulares teriam prazo de cinco anos. Fixava ainda prazo de três dias para
as operadoras privadas requererem à prefeitura "o direito de exploração do
transpofte nas respectivas âreas seletivas de operação que detêm presente-
mente" e mais 180 dias para que se reorganizassem segundo as prescrições
do regulamento modificado. Como resultado, das 2J empresas privadas
atuantes, apenas 5 atenderam à convocatória da municipalidade; as 18 restan-
tes preferiram ingressar com mandados de segurança, objetivando fazer "valer
em toda a sua plenitude os termos de permissão de que são detentoras".

O exame do grupo de empresas que hoje opera o transporte por ôni-
bus em Forlaleza (ver Tabela 11 no Anexo) mostra pequenas diferenças com
relaçtro à lista de empresas de 1970. Qualquer que tenha sido o desfecho da

crise - negociação política, embargo judicial ou realização do processo licita-
tório -, ele teve como característica principal o fato de que pouco mudou na
estrutura empresarial do mercado. Importante, por outro lado, é verlficar a

força demonsÍrada pelo sindicato palronal naquele momento. Observe-se
que, entre as empresas que foram à justiça contra a decisão do Executivo
municipal, estão algumas que jâ havram atendido à convocação do prefeito:
deduz-se um forte sentido corporativo no meio empresarial, o qual poderâ
explicar algumas das características aluats da oferla no mercado de transpor-
tes da capifal alencarina (Santos, 1,995).

Atualmente, o sistema de Fortaleza é operado por 2J empresas (uma
pública), com uma frota de \.475 veícllos (Figura 5). O tamanho médio da

frota é de 67,5 veículos, caindo para 57,8 quando se exclui a empresa pública.
Tais números mostram que os níveis de concenlração empresarial em
FortaIeza ainda não são tão altos quanto os existentes em outras cidades: ali, a

maior empresa detém menos de l5o/o da frota total do sistema (ou pouco mais
de 160/o se excluída a frota da empresa pública).

Entretanto, retirada a empresa pública do cálculo, as 5 maiores empre-
sas privadas (cerca de 23o/o do total de operadoras particulares) ficam aproxi-
madamente com 50o/o da frota total do sistema, indicando a possibilidade de

um tipo distinto de concentração empresarial em que empresas grandes convi-
vem com unidades de tamanho pequeno, com pouca transição dimensional
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no perfíl empresarial do mercado. com efeito, em Fortaleza, ainda levando em
e veículos por empresa, pode-se verificar que as
do total) têm menos de 50 ônibus, enquanro 4
00 e outras 4 se situam na faixa intermediária.

't2

Figura 5

Dispersão das empresas de ônibus de Fortaleza. 1994
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Fonte: TURMA; Dados: Prefe¡tura de Fortaleza

empresas ditas rodoviârias - e seu alto nível de organização resulta em boa
parte deste importante esforço empresarial de duas décadas atrâs.



4.3.

Sucesso rnetropolitano no Recife

Do urbano ao metropolitano... regional

IJma característica dos transportes urbanos é a espacialidade dos deslo-
camentos, não podendo sua produção e consumo estar dissociados dos espa-
ços concfetos no qual se inserem. conseqüentemente, a formação dos merca-
dos de transportes urbanos será fortemente condicionada pelos aspectos
geoeconômicos e de organizaçào político-institucional que os cercam. sendo
assim, esses mercados têm uma natureza espacial. Por isso, ao menos em
tese, distintas configurações urbanísticas darão origem a mercados de trans-
pofies tipologicamente diferenciados. Distinguem-se as tipologias seguintes:

em Recife, os submercados de transportes por ônibus da capilal e intermu-
nicipais são claramente dominantes e homogêneos e constituem um espa-
ço único de açã.o das empresas de ônibus e do organismo de tutela
(EMTU). O submercado de transportes das demais cidades da aglomeraçào
apenas começa a se constituir, a par1tir da estruturação dos órgãos de tute-
la, seguramente pressionados pela necessidade de responder aos desafios
postos pela emergência dos transportes "informais", que são hegemônicos
nessas áreas;

nos casos de Maceió e João Pessoa, os mercados de transportes por ôni-
bus das aglomerações são claramente dominados pelos submercados das
capitais, espaço privilegiado de ação das empresas de ônibus e dos orga-
nismos de tutela locais;
em Natal, o mercado de ônibus da aglomeração é claramente dominado
pelo submercado da capital, espaço privilegiado de ação das empresas de
ônibus e do organismo de tutela municipal. Apenas a cidade de parnami-
rim apresenta um submercado urbano de transporte em formação, hege-
monizado pelas empresas privadas de ônibus da capital. por outro lado, o
submercado intermunicipal apresenta importância relativa, se bem que em
expansão, com a presença hegemônica das empresas estabelecidas no
submercado da capital;
na Região Metropolitana de Fortaleza, o submercado da capital é hegemô-
nico, sendo similar ao caso de Natal a relação entre as demandas deste
segmento e do submercado intermunicipal da aglomeraçào. No caso de
Fortaleza, o corte hegemonizanfe ainda não parece estar definido. Sobre a
interpenetração dos submercados e, comparando nomes de empresas ope-
radoras, só foi possível identificar três delas presentes nos dois segmentos
principais. A força política e a excelência organizativa do sindicato patro-
naI da capital, assim como a cultura técnica que se vai gestando no orga-
nismo de gerência local, podem prenunciar que parta da Iógica funcional
do segmento urbano a homogeneização do mercado, ainda mais que as
Iinhas intermunicipais do aglomerado já seguem urna prâtica de cálculo
tarlfârio típica de transporte urbano (Santos, 199Ð.
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4.4. Lógicas empresariais em mercados regulamentados

As empresas buscam atuar em três submercados interpostos: urbano da
capital, urbano dos municípios da aglomeração, intermunicipal. um quarto
segmento - importante, devido à extensão do Brasil de um lado e de outro às
características do modelo de regulamentação - diz respeito ao mercado do
transporte interestadual, ligando as capitais dos estados. No Brasil, a tutela
sobre o transporte interestadual é exercida pelo governo federal através do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER.

Trara-se de um segmento operado unicamente por grandes empresas
pivadas, submetidas a uma regulamentação protecionista e caracfeizando
um mercado fechado. Só recentemente o Ministério dos Transportes vem bus-
cando impor uma flexibilizaçào nesse segmento de mercado de ônibus,
embora tenha afé agora afuado de forma tímida e defrontado um sem-núme-
ro de interpelações judiciais que se tradrtzem por delongas na implantação de
um modelo regulatório minimamente pró-competitivo.

Na região Nordeste oriental distingue-se, de início, o transporte interes-
tadual ligando quatro das capitais aqui estudadas, rcalizado por empresas pri-
vadas que, tendo Recife como base, lazem as ligações entre esta e Maceió
(distante 250 km), João pessoa (150 km) e Natal (300 km), caracterjzando um
mercado fortemente integrado e homogeneizado por Recife (vide Mapa 3).

Que relações existem entre os diversos segmentos dos mercados de
ônibus das aglomerações? A resposta a esta questão é ligada ao processo de
diversificação do capital das empresas que se realiza, inicialmente, no nível
da expansão territorial.

um caso típico de expansão territorial em mercados integrados é o que
envolve as aglomerações de Recife, Maceió, João pessoa e Natal. como exem-
plo concreto, tem-se uma empresa do Recife, que, desde os anos 50, passou por
transformações importantes em seu modelo de gestão, indo de uma estrutura
artesanal a um estilo empresarial. Tendo começado a operar algumas linhas
urbanas do Recife, com o tempo, ela se desenvolve e o processo de acumula-
ção de seu capital aleva a um crescimento em direção às cidades do interior do
estado de Pernambuco, passando a a1tar também n
Em seguida, mediante aquisição de uma pequena I
regional, começa a operar linhas urbanas em mais
Finalmente, hegemoniza o mercado interestadual, posto que agora atua em
regime de quase monopólio nas ligações enrre Recife e as capitais da região.

Fortaleza, ao contrário,larvez pela sua distância geogrâfica do Recife e
por constituir-se em capilal de porte, com especificidades econômicas , trba-
nísticas e culturais bem definidas, conheceu uma lógica própria de desenvol-
vimento do setor empresarial de transportes, cujos níveis de concentração
estão ainda em patamales inferiores, o que vem comprovar a idêia da impor-
tãncia dos determinantes locais.
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Poder da regulamentação versus lógicas privadas reg¡ona¡s

Recife constitui um caso exemplar, onde a força motriz dos processos de
unificação do mercado e de concentração empresanal es¡Á, na ação do poder
público atavés da EMTU: nessa condição pode-se falar em sucesso estatal,
embora único (em partícular, no que diz respeito à coordenação metropolitana).
Fortaleza, ao contrário, apoÍrla- para o fato de que são as empresas que esten-
dem sobre todo o espaço metropolitano a sua lógica de af:taçào, muito embora
recentemente o poder público venha assumindo um papel de relevo. Ambos os
casos produzem ent^o respostas antagônicas à pergunta sobre o papel principal
no processo de modernização das empresas privadas. uma resposta definitiva
não pode proceder das únicas cidades anarisadas nesse capítulo, embora todas
contem ainda com empresas públicas de ônibus urbano e sigam recebendo
apoio técnico de administrações centrais. Mas da análise realizada sobre o Nor-
deste setentrional, conclui-se que os mercados de transportes das aglomerações
apresentam alto grau de homogeneidade, cada caso se diferenciando pelo agen-
te motor da homogeneização (empresas privadas ou autoridades de n:tela).

A experiência de Natal mostra que a unificação do mercado tem como
forças impulsionadoras tanto a autoridade de tutela da capitar quanto as
empresas privadas que exercem seu papel motor no mercado intermunicipal
e, recentemente, estendem sua influência pata os mercados das cidades da
aglomeração. Os exemplos de João Pessoa e Maceió apontam parz- a predomi-
nãncia do submercado da capital, sendo que num caso, o de João pessoa, o
poder público exerce o papel motot enquanto no de Maceió é a empresa que
exerce a maior liderança na octtpação do mercado de transporte.

Característica fundamental de todos esses mercados de transporte por
ônibus: eles são fechados. Isto quer dizer que grandes obstáculos são inter-
postos à entrada de novos operadores. A alta rentabilidade (em parte devida
à própria proteção do mercado) atrai fortemente a atençâo de diferentes
empreendedores que teriam, em princípio, condições de dar um passo em
direção a esse mercado. Alguns exemplos, para permanecer apenas nos limi-
tes do setor: operadores do transporte urbano de cidades próximas, de trans-
porte rodoviário de passageiros e de cargas, empresas especializadas (freta-
mento, turismo, escolar, locação de automóveis, táxis).

Assim, uma das estratégias utllizadas pelas empresas privadas para expan-
dir-se territorialmente parece ser a ocupação de mercados nos quais a regula-
mentação é menos incisiva ou mesmo mais fraca, a exemplo do transporte inter-
municipal e municipal das cidades periféricas das aglomerações. Outra estratégia
provém das empresas de transporte de longa distância, que não menosp[ezam
as clientelas de deslocamento estritamente urbano mal atendidas por capitais
que se afincam nos grandes mercados metropolitanos, a despeito da demanda
reprimida que existe nas cidades de porte médio. Eis assim evidenciado, no caso
do Nordeste, um vácuo importante, que diz respeito às necessidades de desloca-
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mentos nos espaços urbanos de zonas que mãìtêm carateísticas rurais. [Jm
maior conhecimento dessas situações poderia levar a repensar os quadros regu-
Iatórios dos diferentes segmentos dos mercados de transpoftes, sempre levando
em conta a importância das especificidades locais que assumem um papel pre-
ponderante na conformação dos mercados urbanos e metopolitanos.

Anexo

Tabela 9

* Dados inex¡stentes

"* Município desdobrado em 1980, dando surgimento a Camaragibe.
Fonte: FIBGE

Evolução demográfica da Região Metropolitana do Recife

Mun¡clplos População r€s¡dente Cresc¡mento anual

(9ol

Árca

(km2)
1950 r950 197lJ 1gao 199r 50160 60no 7otao 80/91 1997

Abreu e Lima

Itåmaracá

Itapissuma

Moreno

lpojuca

t9arassu

São Lourenço**

Camarâgibe

Cabo

Paulista

olinda

Jaboatão

Rec¡fe

23.095

33.985

36.007

48.103

62.43s

57.728

524.642

43.026

s1.1 25

51.1 82

108.441

1 03.992

788.336

7.'t17

3',t.20,4

55.079

95.500

75.429

70.059

196.342

200.975

1.060.701

47.254

8.256

12.51s

34.943

60.730

54.378

93.284

104.157

1 18.634

242.203

330.414

1.200.378

76.598

11.602

16.498

39.059

45.424

4o377

8s.314

100.390

125.351

2',t1.O24

340.673

442.434

1.290.149

2,43

2,39

5,68

6,06

4,16

0,61

2,5

4,O2

? 1a

o, t¿

6,81

3,01

1,'14

0,98

-),+õ

5,41

3,69

5,',|

1.24

2,58

4,18

o,67

1,7

5,38

1,73

3,s

0,66

449

314
254
102

'129,1

65,4

74,3

192,1

514,8

304,2

264,4

48,3

444,4

102,3

34,1

257,3

214,7

Total t86,O35 1.115,45.3 1.792.A06 2.j,47,146 2.859,469 4,1',[ 4.31 2.73 1,4't 2.257,4



Empresas de ôn¡bus sob a tutela da EMTU-Recife em 1997

Empresa Dados operacionais Percentual (ol

Frota Linhas Pass./d¡â Km/mês Frcta

(ht
L¡nhas

(olal

Km

lo/o)

BOREOREMA lmperial

BORBOREMA Rodoviária

METROPOLITANA Rodov¡ária

METROPOLITANA Empresa

JOsË FAUSTTNO & C¡a

TAMARÁ

CAXANGA

NATUR-NÁPOLES

CIDADE ALTA

SAO PAULO

SANTA CRUZ

RODOTUR

OLIVEIRA

ITAMARACÁ

VÊRA CRUZ

MIRIM

TRANSCOL

GLOBO

PEDROSA

RIO PARDO

cTU (fotal)

410

18

209

229

75

72

156

4A

105

115

62

53

't05

1'11

218

24

20

64

67

't11

241

54

2

30

2A

l0
11

19

14

21

9

o

17

20

31

4

12

12

17

32

244.O22

9.784

99.507

1 55.463

36.715

52.324

106.839

17.994

46.A52

74"441

33.883

29.346

46.457

39.868

126.928

16.07s

16.083

43.761

46.750

60.455

201.805

3.020.566

1 80.054

L419.558

1.4A4.545

725.259

427.471

891.705

436.340

831.534

704.221

535.349

371.190

741.270

948.405

1.s13.272

219.685

116.487

350.604

402.055

651.068

1.516.747

16,j

0,72

8,31

9,1 1

2,98

2,46

6,2

I 01

4,17

4,61

2,47

4,2'l

4,41

8,67

0,9s

0,8

2,54

2,66

4,41

açn

1 5,04

0.56

8,36

7,4

2,79

3,06

5,29

lqE

3,9

5,85

2,51

1,67

4,74

(q7

4,64

0,84

1,1 1

3,34

3,34

4,74

8,91

16,21

0,65

6,61

10,33

2,M

3,48

7,1

1,2

3,1 1

4,95

2,25

lo(

3,09

2,65

8,43

1,O7

1,O7

2,91

3,1 1

4,O2

13,41

17,26

1,03

8,11

8,48

4,14

2,45

5,1

2,49

4,75

4,O2

3,06

2,12

4,24

5,42

8,65

'1,26

o,67

2,06

2,3

3,72

4,67

lotal s¡slema EMTU 2.5f 5 359 1.505.356 17.497.785 100 100 100 100

Fonte: EMTU - Recife

Sucesso rnelropolitano no Recife

Tabela 10
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AUTOVIÁRIA

CTC (prlblica)

CIALTRA

FORTALEZA

IRACEMA

Áeuln enaNcn

BONS AMIGOS

5ALETE

RIBAMAR

TRAN5PESSOA

MONTENEGRO

FREITAS

ANGELIM

TIMBIRA

sÃo JosÉ

SANTA MARIA

MARAPONGA

IRMÃOS BEZERRA

sÃo FRANctso

APARECIDA

5AO BENEDITO

BRASILIA

sÃo cRrsróvÃo

Total PMF

204

137

121

109

109

83

73

o)

56

47

44

42

41

40

38

33

2^

29

28

24

24

17

15
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Empresas de ônibus de Fortaleza, 1994

Fonte: Prefeitura de Fortaleza



Seção B

DAVIAçAO

Prefíro olbar afila de ônibus.
/../ Fala-se de uiagem no uerão,

dando-se a,o ato de uiajør uma ca,tegoria

e urn ualor semelbantes ao sa,lto ern trapézio.

Viøjar é semþre urna auentura ern torno de si þróþrio
e rnuito møis do que urna, camlnbad.a

que se percorre sem sa,ber þor que e para, quê.

Paulo Fernando Craveiro

Prfficio da cidade, Recife, 1961



o passageiro conseguiu atravessar a rolera e àrrumou vaga sentada para
continuara leitura do livro. o espetáculo que avida encena do lado de
fora da janela o distrai, e ele passa a contar os ônibus que trafegam
pelas ruas. Agon, poderâ confedr os dados do cadastramento da pes-
quisa onibucød e avaliar se a tipologia deduzida a pafür das informa-
ções coletadas realmente explica tanto o número quanto a variedade
dos ônibus em desfile ot engarrafados no trânsito.

De volta ao livro, chegando à tena onde apareceu a forma da viação à
brasileira, surpreender-se-á o leitor com a situação constatada em Belo
Horizonte, com tantas empresas operando um serviço tão racionalmente
estruturado. Igualmente interessante, mas totalmente diversa, é a paßa-
gem na capital gaúcha, que registrâ uma inusitada convivência entre a
mais antiga empresa pública de transporte de passageiros do Brasil, seu
mais perene serviço organizado de lotâçöes e um empresaiado que se
adapta aos ditames de uma sempre dinâmica prefeitura.

À diferença dos exemplos paulistano e nordestino visitados na seção
anterior, as duas realidades descritas nesta seção revelam viações em
processo de crescimento e ensaiando formas de gerenciamento voltadas
para a supe ão,
familiar das o I
der melhor lêm
suas variações locais, cresce e configura uma expansão que lhe dâ ca-
racterísticas nacionais.



Ca pítu lo lV

OnibuC ad, cadastramento

tþológico e dinâmica

de escala daviaçãro

Errrruru¡ HENRY

....'FEÌ....







Concentração das frotas de ôn¡bus urbanos no Bras¡l em l99g

Composição da frota da cidade:

f Mais de 90% de ônibus municipais

I De 50% a 90% de ônibus municipais

I De 10% a 50% de ônibus municioais

7'ooo g r.+oo

Fonte: TURMA; Elaboração: Jean-paur Huberq Dados: onibuLis (expansão Et¡enne Henrv)
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Contando ônibus

Contar ônibus na n)a parece ser um esporte desprovido de qualquer
interesse, a não ser para garotos apaixonados que percorrem a cidade com o
objetivo único de viajar de ônibus como puderem (na São Paulo de hoje,

como em Londres nos anos 60). São tantos, iguais ou díspares, barulhentos e

fumacentos, mais cheios do que vazios. No ponto de parada, apenas distin-
guimos o número e o destino daquele único que vai nos Ievar ao trabalho,
em cima da hora, se o motorista quiser. Quem, na volta para casa) acabou

dormindo, cansado tanto pela jornada quanto pela viagem, descobre o pintal-
gado mundo da garagem, geralmente ao lado de favela e bem cercado.

Cobradores entregando a receita ou motoristas jogando carlas à espera da

próxima saída. Oficinas mecânicas ao preciso e atarcfado ritmo das máquinas

daborracharía, da pintura, da eletromecànica, do recapamento. Vagas que se

enchem apenas fora do horârio de serviço, ao lado das quais a sede adminis-
lrafiva parece algum Sheraton deslocado. É quando adquire significado a

peculiar logomarca empresarial: carente de sentido para o usuário no tráfego
banalízado darua, ela identifica a propriedade do ônibus que roda entre mui-
tos outros. Tudo isso... e quantos são? Muitos, diz o taxista. Demais, achra o
proprietário de carro. Raros, lamenta o usuário, que obriga o prefeito a decre-
tar que são poucos. Antes de dar razão a um ou outro, seria oportuno exibir
uma cifra da frota total dos ônibus em circulação na cidadet. Dada a catência
de estatísticas fidedignas, a tarefa não é fâcilr

No registro do órgão municipal que permissiona o serviço público,
figura a frola operacional de cada empresa regulamentada, segundo exigên-
cias técnicas e sob severa fiscalização. Entretanto, essa cifra costuma variar
bastante em relação à frota patrimonial da viaçào que, além de veículos de

reserva ou fora das normas, pode incluir em sua contagem ônibus de outros
serviços ou para outras cidades. Somar os registros de diferentes órgãos

metropolitanos leva a números diferentes dos encontradas nos sindicatos
empresariais. Além disso, ainda é preciso considerar os ônibus de serviço pri-
vado, escolar, especial e os de fretamento, sem falar dos operados por entida-
des não reconhecidas como profissionais. Se é fatigante Ievar até o fim a tare-

fa de cadastrar ônibus que operam numa aglomeraçào urbata, é quase

impossível fazê-lo em nível nacional. Contudo, reduzidas as incógnitas rema-

nescentes, pode-se proceder a um exercício estatístico e geográfico que con-

siste em expandir o resultado da contagem direta (vide infra patâgrafo 6.2.) e
projetálo no espaço nacional (vide Mapas 7 e 2). Observa-se então certa dis-

paridade desse universo, no qual convivem grandes companhias e pequenas

auto-viações, empresas modernas e tradicionais, sofisticadas e simples, orga-

nizadas e desorganizadas, suntuosas e escondidas.
Por que tàÍÍas diferenças ficam tão pouco evidentes na rua? São elas

impofiantes na qualidade ou no tipo de serviço prestado, na capacidade de
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responder a demandas tão sufocantes quanto concentradas nos horários de

para o cidadão.

representativa de 7oo/o). para produzir esse levantamento empírico original e
completar a contagem rra lLta, foi preciso elaborar o cadastro do universo de

Algumas descobertas procedentes da ârdua tarefa de produzir dados
numéricos até entào inexistentes são apresentadas neste .rpitrrlo. Nele jun-
tam-se também resultados interpretativos, expostos em outras circunstâncias e
que motlvaram outros autores a
Ia a aspectos ou cidades que di
pesquisa experimental ultrapass
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trado em apenas duas questõesi a escala de produção do serviço de transpor-
te urbano e a dinâmica de constituição do universo empresarial no Brasil,
através da captação de uma imagem instantânea que bem poderia ser atuali-
zada e repetida em processos iterativos de aproximação à realidade.

1. Das perguntas teór¡cas ou metodológicas às respostas tipológicas

1.1 . Obsessiva presunção de esca/as de produção deseconomizantes

O tamanho ideal das operadoras dos serviços de transporte é questão
l>âstca no debate sobre a organização dos transportes coletivos (Armstrong
Wright, 7986): tornou-se alé tma obsessão na economia dos transportes. A
unidade de produção dos serviços pode assumir o carâter de uma empresa
pequena ou grande, pública ou privada, explorando serviços de ônibus ou
microônibus e operando em uma rede metropolltana de forma mais ou menos
centralizada ou diversificada. Entretanto, as formas mais usuais de participação
da iniciativa privada no setol em cidades de países ditos "em desenvolvimen-
to", baseiam-se na pequena propriedade. Presumivelmente, esta produziria
serviços mais adequados e de menor custo. A discussão sobre esse ponto
merece aprofundamento, pois a prohferaçâo de pequenas unidades de produ-

ção do serviço poderâ induzir à fragmentação das redes e de seus modos de

operação. A posse de um grande número de ônibus é pré-requisllo para a

constituição de toda empresa que pretenda assumir de forma completa, autô-
noma e coordenada o conjunto dos aspectos ligados à operação do serviço.
Mas, em relaçâo ao lamanho das empresas, levantam-se questões sobre a ren-
tabilidade comercial, as economias externas e a produtividade do serviço.

Do ponto de vista teórico, se reduzida à questão. das "economias de
escala" nos transportes (Massot, 7987), a anâlise é simples. A análise clássica

da função de custos faz com que os desempenhos relativos - medidos em
veículos/quilômetros ou em passageiros/quilômetros produzidos - dependam
da estrutura de preços dos fatores de produção e das variâveis externas,
como o tamanho das cidades ou a velocidade comercial dos ônibus (Koshal,

7972). Sendo o "custo médio" a relação entre o custo total e a quantidade
produzida e sendo o "custo marginal" igual ao custo de produção de uma
unidade suplementar, as economias de escala tornam-se "decrescentes" quan-
do o custo médio de longo prazo é superior ao custo marginal e "crescentes"
na situação inversa.

Diferentemente do que se verlfica em de outros setores, a função de
produção do transporte não permitiria rendimentos crescentes, segundo o
tamanho das empresas, devido à importância considerável dos custos salariais
em relação aos de capital. Sem jamais reconhecer a presença de economias
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de escala positivas no setor de transportes urbanos, as diferentes gerações de
modelos produzidos com base em séries cronológicas ou comparativas, indi-
cam, nos países industrializados, rendimentos estáveis ou decrescentes com o

pan "países emergentes" (Armstrong \x/right & Thiriez, 7997). Nesses contex-
tos, as relações entre custo de mão-de-obra e custo de veículos são sensivel-
mente diferentes das observadas fora, sendo os segundos mais importantes do
que os primeiros em certas funções de produção. No contexto urbano dos paí-
ses industrializados, as exigências de qualidade do serviço, as funções econô-

dos poderes públicos, através
ificativas. Enfim, e sobretudo,
verificação de tal assertiva.

sendo assim, embora não seja possível contestar radicalmente a tese da
inexistência de economias de escala nos transportes, consolidada no pensa-
mento econômico sobre essa atividade, pode-se questioná-la abertamente e
redefinir os termos nos quais o debate se põe, partindo das características e
do tamanho das empresas operando no Brasil. A construção tipológic a serâ
um recurso metodológico para enfrentar preceitos pouco referendados no ter_
reno empírico - e, pprtanto, sujeitos a controvérsia, à qual se apresenta a con-
tribuição dos dados extraídos da realidades.

empresas, seus modos de gerência e recursos de modernização, sua produti-
vidade física e operacional, trazendo elucidações sobre seus processos de
crescimento e concentração.

os ensinamentos desta análise ultrapassam o quadro da experiência
brasileira. EIes podem ser comparados com situações similares em termos de
dimensão do mercado nacional de ônibus urbanos. Mas podem também
aportar elementos de resposta ao debate sobre as economias de escala e as
formas de empresas também nos países ditos em desenvolvimento.
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1.2. caracterização prévia das unidades de produção do serviço de transporte

Partir de uma hipótese alternativa à da economia equivale a ser respei-
toso a seus fundamentos, sem abrir mão de postular uma especificidade do
transporte em comparação com outros setores. Na hipótese de um crescimen-
to contínuo das unidades de produção, segundo seu porte, essa alternativa é
bastante viável. De fato, as estruturas das unidades de produção do serviço
nã,o variam apenas segundo suas escalas de produção, posto que estas expri-
mem grosseiramente diferentes maneiras de organizar os fatores de produção.
Os "modos de produzir transporte" têm relação com o mercado em que ope-
ram - considerando os tipos de cidades, clientelas e serviços ofertados - tanto
quanto com a gerência interna das unidades de produção. por outro lado, o
critério do tamanho das empresas deve ser especificado: pode-se relacionálo
ao material rodante, às instalações fixas, ao pessoal empregado ou aos merca-
dos em que elas operam.

Em termos mais sociais, a organização das unidades de produção do
ffansporte remete à origem do capital investido e às estratégias profissionais
dos operadores; nem sempre essa análise corresponde ao tamanho das empre-
sas. De fato, a passagem da produção simples do serviço à reprodução amplia-
da e à diversificação do capital (segundo lógicas explicadas no capítulo \TII
deste livro) diferencia os operadores pela importância da frota patrimonial e
pelo estilo de gerenciamento. Pode-se, então, modular o simples critério do
porte com o carâfer mais ou menos famlliar, artesanal, individual ou empresa-
rial, tradicional ou modernizante, simples ou complexo das viaçõese.

Em função dessas considerações, o que aqui se apresenta é uma tipolo-
gia composta por oito classes de unidades operacionais, de acordo com o crité-
rio inicial do tamanho da froÍa, combinado com as lógicas gerenciais próprias
das empresas e com suas tendências de se estabilizar ou evoluir para um tipo
mais desenvolvido, numa escala que não se há de considerar evolucionista.

1.2.1. Tipo H: Operadoras individuais
O nível mais simples de organização corresponde à enfrada de um veí-

culo em operaçào, com seu motorista, normalmente o proprietârio. Trata-se,
em geral, de um serviço único, em uma só linha, ou atendendo a um cliente
particular. Pelo menos esta foi a origem histórica dos lotações7, que expres-
sam a evolução de um transporte individual pata Ltma atividade econômica
de uso coletivo. A transformação dessa realidade fez até desaparecer a pala-
vra "lotação" da fala paulista, embora seja reivindicada pelos novos operado-
res simples do serviço em Porto Alegre (vide Capítulo WI). Se essa é a ances-
úal figura que antecede diretamente a viação, interessa observar, nessa
definição, a quase ausência de referência ao poder público.

Da mesma maneira, esse tipo de unidade, baseada em capital mínimo,
apmece gerida de forma individual por um proprietário que atua diretamente
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na organização, na administração e na operação do serviço. Os lotações são
eminentemente instáveis, tendo seu destino ligado ao do operador e à sua
capacidade de evoluir para formas superiores de organízação - embora a
hipótese de evolução p^reça ser contraditada pela sua permanência histórica
no Rio de Janeiro (vide Capítulo IX) - e, sobretudo, pelo seu ressurgimento
no esquema da simples operação individual por "alternativos", "clandestinos",
"perueiros" e outras figuras locais envolvidas em atividades variadas de trans-
porte semicoletivo. observa-se, no entanto, que essas formas emergentes
podem crescer e atingir certo grau de organização quando a rrota passa a
agregar ônibus (em substituição a camionetas, microônibus, etc.) e quando se
impõe certa regularidade na operaçã.o de um determinado mercado. As uni-
dades de produção individuais tendem, então, a se transformar em microem-
presas, operando vários ônibus e contratando assalariados.

Como critério distintivo de classificação, o número de ônibus em ope-
ração nesta categoria é fixado em um teto máximo de uma dezena de veícu-
Ios. Estes são essencialmente unidades que prestam serviços a terceiros com
base na idéia de rateio dos custos: transporte de pessoal, serviços escolares
ou especiais (eventos sociais), ligações intermetropolitanas ou atendimento
de âreas periféricas. Pode-se agrupar neste tipo de serviços, também urbanos
embora não regulamentados, alguns que correspondem às denominações
"fretamento" ou "especial".

1.2.2. Tipo G: Unidades artesanais
Partindo do tipo anterior, algumas empresas aumentam seu capital e

atingem um nível superior de produção e organização que lhes permite se
eslablrizar. Trata-se de um salto histórico que tende a coincidir com uma
mudança tecnológica. Quando o lotação jâ rem mais clientes do que ban-
cos, por exemplo, é trocado pela "jardineira" - ônibus com bancos paralelos
diretamente acessíveis pelas laterais cujo ancestral mais conhecido é o carro
de quatro rodas puxado a cavalo. Ainda existente nas estâncias gaú.chas, a
jardineira é usada como transporte coletivo. Lembranças desse modal tam-
bém persistem em serviços urbanos provenientes de tradições rurais (por
exemplo, na cidade de Maceió) ou em serviços especiais de atividades turís-
ticas (Curitiba).

Hoje, operando outros tipos de veículos (pois os anteriores nào respon-
dem mais às exigências do serviço público regulamentado), esse tipo de uni-
dade se encontra essencialmente em pequenas cidades do interior ou operan-
do em segmentos particulares dos mercados urbanos (emergência fulgurante
no caso do crescimento da área metropolilana de campinas - vide capítulo
X). A partir de um serviço mais ou menos regular de transporte de mão-de-
obra (bóias-frias), essas unidades se especializam em função das demandas
das empresas produtivas (organização sistemática do fretamento quotidiano)
ou de clientes individuais (serviço não coberto pela oferta). As unidades arte-
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sanais chegam assim a fornecer um serviço regular, que se inscreve na oferfa
convencional de transporte urbano.

O carâler artesanal dessas unidades de produção de serviços diferen-
ciados deve-se ao lato de que a maior parte delas é ainda gerida diretamente
por um proprietário, que organiza pontualmente o serviço em função da
demanda, e de que elas apresentam cetfa tendência à formalização à medida
que passam a operar um serviço urbano regularizado. Encontram-se nesta
categoria numerosas empresas artesanais com frotas que oscilam entre 10 e
20 ônibus.

1.2.3. Tipo F: Auto-viações familiares
Das veredas e trilhas que levam da fazenda ao quintal, apaleceram as

viaçöes, que logo foram qualificadas pelo substantivo "auto" para maÍc r a
diferença na hora de entrar na cidade a partir das regiões semi-rurais absorvi-
das pelo crescimento urbano. Esses serviços, geralmente constituídos por
agricultores ou comerciantes oriundos do campo, foram se diferenciando das
atividades econômicas do interior primeiramente através do transporte de
carga e, depois, de passageiros (ou misto). As auto-viações tornam-se empre-
sas familiares ao fim de uma ou duas gerações de exercício individual ou
afiesanal da profissãos. Ao fundador se juntam os descendentes e outros
membros da famíLia, que participam do crescimento do capital e da atividade
da empresa, que tende enfão a se concentrar na operação de um mercado
urbano, se bem que continue a ofertar serviços especializados ou fora dessa
ârea, em paralelo.

A lógica famlliar é particularmente forte nas empresas consolidadas
desste tipo, com tamanho não superior a 50 ônibus. Sua propriedade é, em
geral, restriÍa aos membros de uma mesma famíIla e transmitida aos descen-
dentes. Convém observar que a maioria das empresas de transporte brasilei-
ras, mesmo quando alcançam níveis superiores de operação e frota, ainda se
qualificam como familiares, jâ que o capital é lamlliar e os membros da
lamília exercem diretamente o gerenciamento da empresa. Nem o labéu da
"qualidade total" (Lima, 7995) muda esse qualificativo, que transcende o
simples tipo F e contamina outras classes. Porém, se generalizada to univer-
so das empresas brasileiras, tal característica pesa muito mais e é decisiva,
no contexto das empresas desse lipo, ainda fortemente impregnadas pelas
relações personalizadas.

1.2.4. Tipo E: Empresas tradicionais
Urna elapa é ultrapassada com o tipo seguinte, correspondente às

empresas de porte médio. EIas apareceram desde que o processo de permis-
sào para operar o serviço de transporte urbano passou a ser a forma de atua-
ção predominante do poder público. Este se tornata incapaz de atender a
todas as demandas por meios de serviços prestados diretamente pelas em-
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presas municipais, que tomaram posse das concessões antigamente outorga-
das às companhias de bondes (caso típico de São Paulo em meados do sécu-
lo: vide capítulo II). o ônibus se diferencia entã.o claramente dos veículos
anteriores de transporte coletivo pelo fato de ser explorado como serviço
apenas em itinerários pré-estabelecidos, com a atividade remunerada confor-
me o padrão definido pelo órgão de tutela e 

^ 
farjra passando a constituir-se

em parâmetro central de rentabilidade da atividade. Tradicionalmente, o
transporte urbano é concedido pelo poder municipal a empresas locais que
podem atuar fambém no mercado regional, prestando serviços em outras
cidades. Mas, uma vez especializadas na operação em mercados municipais,
as empresas - em sua maioria - aÍuam em cidades médias, cujos mercados
limitam sua expansão.

O capital famlliar é investido tanto nas instalações fixas (e nos terrenos)
quanto no material rodante. A forma empresarial desenvolve-se na medida
em que se faz necessário assegurar a reprodução ampliada do capital. Ainda
mais quando a especialização corta os laços com as outras atividades econô-
micas externas que ainda podiam coexistir com a do transporte de passagei-
ros urbanos no tipo anterior. Mas o modo de organização interna das empre-
sas desta categoria, bastante dependente das normas operacionais fixadas
pelo órgão municipal, permanece sobretudo tradicional. A gerência é realiza-
da de forma mais empírica, nã.o se utilizando métodos de previsão (vide a
anâlise reita a partir de Belo Horizonte, no capítulo v). ¡s empresas deste
tipo podem ter um certo poder, o que lhes permite negociar as condições da
regulamentaçào da atividade com o órgão local de tutela e permanecem sig-
nificativas na realidade do transporte urbano do Brasil.

1.2.5. Tipo D: Empresas evolutivas

Quando o ônibus a diesel se torna a tecnologia exclusiva em operaçào,
impõe-se uma evolução para formas mais avançadas de organização da pro-
dução do serviço, com o capital crescendo nas empresas que operam em
torno de uma centena de veículos (vide o exemplo de Recife, no capítulo III).
A mudança provém tanto das exigências dos poderes públicos quanto da
pressão exercida pelos fabricantes de material rodante- Assim, torna-se neces-
sário desenvolver instalações fixas, como depósitos e oficinas, bem como
organizar a produção para cobrir os custos fixos e variâveis e explorar um
mercado crescente, essencialmente o das capitais e das grandes cidades
reglonals.

São, em parfe, o crescimento das cidades e da demanda do transporte
municipal que condicioîama evolução destas empresas. Apartir de um certo
nível de concentração dos fatores de produção (ônibus e pessoal), procura-se
organizar a operação de maneira mais racional. observam-se também, com
essa mudança técnico-empresarial, as primeiras tendências à diversificação do
capital, cujo rendimento pode ser assegurado mediante operação de serviços
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afins, como postos de diesel e gasolina. A figura de uma empresa organizada,
via participação de sócios, presta-se bastante bem a esse tipo de evolução.

1.2.6. Tipo C: Empresas modernizantes
O aumento do tamanho das empresas é freqüentemente induzido pela

tutela dos poderes municipais, que incitam à concentração mediante uma
série de medidas regulamentares (um mínimo de 100, 120 ou 150 ônibus,
como exigência para manter o direito de operação, em certas regiões metro-
politanas). Nessa relação com o poder público fiscalizador, intermediada
tanto pela pressão dos fabricantes de veículos como pelas exigências dos
usuários e beneficiários do transporte coletivo, a empresa privada operadora
vê a necessidade de modernização tornar-se imperativa (exemplo de Curitiba,
no Capítulo )il).

A modernização das empresas de transporte compreende tanto o
desenvolvimento de critérios técnicos na organização da operaçào e na ma-
nutenção dos veículos quanto a cooperação ou a arliculaçào entre os vários
operadores presentes numa rede global, assim como a melhor adequação à
demanda, o respeito às normas de serviço e à diversificação dos mercados.
Os poderes públicos impõem aos operadores exigências mais rígidas em rela-
ção a serviços, freqüências e estado da frota,

Os métodos implantados para profissionalizar e modernizar as empre-
sas tendem a fovorecer a expansão. Pelo menos generaliza-se esse a|ã em
diversas empresas que, articuladas por raízes comuns de capital numa cidade
ou região determinada, ou num mesmo grupo, extrapolam atividades para
outros mercados regionais ou nacional. As mais modernas empresas de uma
cidade costumam ser solidamente implantadas no plano regional a parfir de
sua sede. Podem, assim, combinar atividades de cunho municipal e intermu-
nicipal, sempre de carâter urbano - o que lhes possibilita fazer compensaçòes
entre os dois tipos de serviço, de acordo com as taxas de rentabilidade que se
estabeleçam conjunturalmente em cada um deles.

1.2.7 . Tipo B: Empresas hegemonizantes
Certas empresas aumentaram o tamanho da frota, a partir da dinàmica

de crescimento das grandes metrópoles e chegaram a adquirir posições domi-
nantes, até monopolísticas, em submercados locais. A necessidade de acumu-
Iar capacidade de resposta nos principais corredores de demanda e nos horá-
rios de concentração levou-as a prolelar para lora a mudança de escala de
produção. E, reciprocamente, o melhor uso da capacídade instalada, em
material rodante, equipamentos e disponibilidade de mão-de-obra, as incitou
a ganhar posições no mercado. Certas limitações impostas pelos órgãos de
tutela, como o requisito de exclusividade da empresa para o serviço munici-
pal, rígidas exigências relativas ao maferial rodante reconhecido como frota
operacional ou outras, em termos de linhas, setores, horários e turnos, apro-
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fundaram essa lógica hegemonizante. Para adquirir posições dominantes no
mercado, suas frotas oscilam entre 200 e 300 ônibus.

Face às limitações impostas pelo poder público, as empresas desta
categoria tendem a estender ligações com outfas, que exercem suas ativida-
des no domínio do transporte intermunicipal ou aIé no inter-regional (esta-
dual). A duplicidade de registro IegaI é um recurso parz- o melhor aproveita-
mento da estrutura instalada e para elevar a produtividade do capital
investido. Então, a aparente dispersão entre grande número de empresas
pode esconder seja uma concentração rcal, seja pelo menos uma afticulação
objetiva entre empresas que não passam de diversas garagens de uma unida-
de empresarial.

1.2.8. Tipo A: Empresas monopolizantes
A última etapa do processo de concentração empresarial é a aquisição

de posições monopolísticas no mercado de uma cidade. Em metrópole nenhu-
ma apaÍece o monopólio aberto de uma única empresa operando uma rede
(embora se esteja perto dessa situação no caso do duopólio dominando o
mercado de Brasília: vide Capítulo )aI). Mas, evidentemente, as lógicas mono-
polizantes conduzem a situações oligopólicas, às vezes até incentivadas pelos
poderes públicos (Henry & Pacheco, 1992). Aqui, convergem duas lógicas: a
de controle do mercado para melhor exploração da rede única de transporte e
atendimento às demandas maciças e a Iógica de acréscimo da frota para
melhor aproveitamento das instalações fixas e da mão-de-obra numa direção
de rentabilidade produtivista. Por seu crescimento interno, mas sobretudo pela
absorção de outras empresas ou eliminação de concorrentes, certas empfesas
tendem a exercer um controle monopolístico do mercado de transporte urba-
no. Encontramos cerca de 2O empresas desse tipo no Brasil, que tendem a
expandir-se em grupos nos quais aparecem empresas de outros tipos.

As maiores chegam a ser megaempresas, na faixa de 700 ônibus. Há
que explicar por que se encontram nos mercados de Brasília e São Paulo e
como estas chegaram de alguma mandrra a nortear o crescimenfo da ativida-
de de transporte urbano no país. Mas nesse tipo se encontram também gru-
pos nacionais constituídos por empresas de tamanho menor, apresentando as
mesmas prâticas monopolísticas nos mercados locais.

A Tabela 1 resume os supostos traços dominantes das entidades que
operam o transporte urbano no Brasil, forçando as diferenças entre oito tipos
que, na verdade, aparecerào num continuum mais próximo do real, mas mais
distante da interpretaçã.o à qual remete a classificação. Formas de gerencia-
mento, tipos de serviço, mercado e Iocalizaçào poderiam conduzir - embora
em ordens diferentes de uma situação à outra - a uma tipologia que retenha
apenas o critério da frota. É hora de confrontar esse confrontar esse pressu-
posto analítico com os resultados da contagem empírica, para avaliar o poder
heurístico da elaboração teórica.

246



Traços dominantes das viações de ônibus urbanos no Brasil

Tipo Características

emPfesaftars

Serv¡ço

pr¡nc¡pa¡

Serv¡ço

secundário

Localização

dom¡nante

Escala de

operacao

Frota

patrimonial
A

B

c
D

E

F

G

H

Monopol¡zantes

Hegemon¡zantes

Modernizantes

Evolut¡vas

Trad¡c¡onais

Familiares

Artesana¡s

lnd¡v¡duais

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Particu lar

Pa rticu la r

lntermun. /reg

lntermunicipal

Pa rticula r

Municipal

Megalópoles

Metrópoles

Metrópoles

Capita ¡s

Cidades médias

Cidades médias

Cid. secundár.

Periferias

Nacional

N aciona l/Regiona I

Regional

Reg iona l/Local

Local/Regional

Local

Local

Micro-Loca I

4a700

200 a 350

100 a 200

r 100

a50

+30

<10

Fonte: TURMA

OnibuCad

Tabela 1

2. Cadastrando e ver¡ficando a tipologia das empresas brasileiras

de ônibus

Dentre o milhar de empresas sobre as quais foi possível conseguir infor-
maçào cadastral incluindo tamanho da froø (geralmente patrimonial) pelas
várias fontes usadas na constituiçào da listagem brasileira onibulis, a simples
classificação estatística permitiu reconstituir uma imagem correspondendo
grosso modo tipos propostos - agora convertidos em classes estritas, pelo sim-
ples tamanho da frota. Pela Tabela 2, tomando-se os dois extremos, vê-se. no
primeiro, um número reduzido de empresas (3W concentrando a quinta parte
da rrota nacional. correspondem às que foram chamadas hegemonizantes,
enquanto 75o/o dos operadores individuais (classe H: até 10 veículos) não che-
gam a representar sequer lo/o da frota. Nessa linha, observa-se que a quinta
parte das empresas (270/o enlre monopolizantes, hegemonizantes e moderni-
zantes) concentra 60o/o da frota. somando-se a essas as evolutivas, alcança-se
80o/o da frota. Assim, cerca da metade das empresas possui o equivalente a

90% dos veículos. Embora menos elevados do que no transporte rodoviário
inter-regional, esses graus de concentração são altos, seguramente muito mais
altos do que os registrados em qualquer outro país latino-americano.

Essa visão se especifica nas duas curvas da Figura 7, cruzando-se entre
os dois tipos medianos. À esquerda desse ponto, a crfrva das empresas é
ascendente, enquanto a das frotas é uniformemente mais alta: eîl':Ie as quatro
primeiras classes, localizadas sobretudo nas metrópoles, se reparte o forte da
frota nacional. À direita desse ponto de cruzamento, a queda da curva das
frotas é mais brusca e acentuada, enquanto o número de empresas fica eleva-
do (48o/o do total nacional).
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Figura 1

Concentração de empresas e de ônibus no Brasil (por classes de viação)
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Assim, pode-se dizer que o fenômeno da grande empresa domina o
panorama do transporte urbano brasileiro do ponto de vista da capacidade
ofefiada, enquanto as pequenas empresas continuam preponderantes do
ponto de vista da quantrdade de unidades de produção do serviço. sem opor
à seca um setor "moderno" a um setor "rradicional", observam-se diferentes
tipos de empresas, cujas características variam tanto do ponto de vista dos
mercados quanto de seu funcionamento interno.

A mesma classificação das empresas elaborada a partir da listagem é
avaliada pela pesquisa amostral rearizada diretamente em empresas,
onibucad, que produz resultados muito próximos (Tabela 3), embora se apre-
sentem algumas variações em porcentagens - não significativas do ponto de
vista estatístico. Portanto, trabalhar sobre esse universo restrito poderá produ-
zir resultados logo expansíveis ao universo inteiro. AIém de a repartição das
empresas e de suas frotas respectivas não variar significativamente de uma
base de dados para ovtîa. ambas permitem constatar a concentração significa-
tiva da frota nacional brasileira nas quatro primeiras classes de empresas.
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A classe A define o tamanho médio das megaempresas, com cerca de
500 ônibus. Apesar de pouco numerosas (4o/ù, elas concentram r7o/o da amos-
Íra. o tamanho das empresas da classe B, denominadas hegemonizantes,
chega a quase 270 veículos; com um terço do universo, elas formam a catego-
ria mais numerosa em termos de frota. Ambas as classes são essencialmente
empresas de grande porte que dominam os mercados metropolitanos de
transporte urbano.

As empresas da classe C são também de grande porte (162 veículos) e
operam essencialmente nas Regiões Metropolitanas, combinando serviços
municipais e intermunicipais, enquanto as da classe D, com tamanho médio
de 93 ônibus, constituem a categoria das empresas em crescimento. Elas são
relativamente numerosas, pois representam quase 23o/o da amostra. Um terço
da frofa nacional estâ agrupada nessa categoria, com tendência a ullrapassar
os 100 ônibus.

As empresas da classe E (em torno de 6O ônibus) são de médio porte.
Apesar da importância numérica, eras representam apenas 5o/o da amoslra.
São encontradas sobretudo nas capitais e cidades médias. A classe F, a mais
numerosa, compreende 260/o das empresas e participa com 7,50/o da froi.a
nacional; nesta categoria, o porte oscila em torno de 35 ônibus e sua presen-
ça é preponderante sobretudo nas cidades médias.

A classe G, com quase 15 veículos por empresa, é aquela em que a
característica artesanal se encontra mais disseminada. E as empresas de classe
H, com frota média de 5 ônibus, representam cerca de 750/o do número total
das empresas brasileiras de transporte urbano (estão ligeiramente sub-repre-
sentadas na amostta, se os dados forem comparados com os de onibulis na
Tal:ela 2). A maior parte delas dedica-se essencialmente aos serviços de trans-
porte especiais ou fretado.

Tabela 2

Distr¡buição das empresas brasileiras de ônibus urbanos

Classe Frota

(n" ônibus)

Empresas

(% acumulada)

0nibus
(o/o acumulada)

A

B

c

D

E

F

G

H

ac¡ma de 350

200-349

1 35-1 99

76-134

46-75

20-45

1 1-19

até l0

3%

10%

21%

38Vo

52o/o

73o/o

85o/o

lOOo/o

20o/o

42%

60o/o

80o/o

90%

97%

99%

1O0o/o

Fonte: TURMA; Dados: Onibulis. 1992
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Resulta dessa enumeração uma certa heterogeneidade no universo,
assinalando tendências à concentração; todavia, a dispersão em pequenas

empresas não é eliminada. Agora, é preciso ir mais além na confirmação das

hipóteses que sustentam a tipologia proposta. Para tanto, deve-se observar
cada um dos oito tipos em detalhe e em função de critérios obtidos na pes-

quisa de cadastro. Importa, então, focalizar as características físicas, ligadas às

condições de operação e de manutenção das empresas.

3. Medindo as dimensões das empresas

3.1 . Crescimento das empresas em tamanho e frota

Uma tipologia estâtica não dâ conta do processo histórico, que poderia
explicar seu fundamento, quer dizer: a evolução de um Íipo para outro.
Lamentavelmente, não existe cadastro anterior, o que teria permitido estabele-
cer uma visão retrospectiva da evolução do tamanho das empresas brasileiras
nos últimos 30 ou 50 anos. Mas alguma informação coletada paralelamente ao
cadastramento, em 7992, fornece elementos nessa linha. Na Tabela 3, a frota
média de 720 ônibus por empresa oculta, todavia, um grau muito elevado de
dispersão, variando de 5 ônibus por empresa para a classe H, atê 500 paru a

classe A. Se o valor mediano situa-se em 80 ônibus, 85o/o da frota corresponde
a emDresas com mais de uma centena de veículos.

Tabela 3

onibucad: amostra das empresas pesquisadas

Classe Frota méd¡a Empresas Yo ônibus 7o

A

B

c

D

E

F

G

H

498

264

162

93

ot

34

14

5

4,1%

14,6%

13,80/o

22,80/o

9,80/o

26,Oo/o

6,5%

2,40/o

17,0%

33,00/o

18,4%

17,80/o

5,Oo/o

0,80/o

0,'l o/o

Total 119 100% lOOo/o

Fonte: TURMA; Dados: OnibuCad, 1992

As empresas pesquisadas mostram certa estabilidade, alcançando média
geral perto dos 30 anos de existência (27 para o total) e com nível mínimo
médio de 7 anos. É provável que as menos estáveis não tenham respondido à
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pesquisa; por certo, as jâ desaparecidas não estão registradas (algumas res-
ponderam à pesquisa para indicar o fim da atividade nesse campo). Portanto,
não se pôde construir uma pirâmide de idade das empresas e nem há estatís-
ticas vitais nesse sentido (a não ser que fosse possível ter acesso aos registros
públicos de atividades comerciais).

Apesar disso, a Tabela 4 mostra que o tamanho das empresas varia
conforme a idade: as que ultrapassam o patamæ de 200 ônibus (classes A e
B) têm mais de 40 anos de existência; as empresas médias (classe E) são da
ordem de 25 anos de existência; as empresas menores são mais novas. O fato
de a idade média das empresas cair quase regularmente na escala dos tipos
(ligados ao tamanho) atesta a existência de correlação direta entre tamanho e
tempo de existência. Ou seja, a tendência histórica é, partindo da pequena
escala de operação, ir aumentando o tamanho da frota patrimonial aÍé attngir
estágios superiores de empresa, de forma quase contínua. Evidentemente,
esse dado geral não elimina especificidades casuais e locais. Mas é a lei resul-
tante da anâIise, tanto estatística quanto teórica.

Tabela 4

Classe Ônibus

5,6

6,7

6,2

4,6

4,7

5

6,6

10,5

5,7

Fonte: TURMA; Dados: On¡bucad. 1992

O primeiro critério usado pelos poderes concedentes para avaliar a
frota operacional costuma ser a idade média dos ônibus, esperando-se que
seja menor nas mais modernas. De alguma maneira, na última coluna da
Tal:ela 4, exibe-se essa diferençai a frota das unidades da última classe, H -
ou individuais, geralmente fora da regulamentação - é duas vezes mais velha
do que nas megaempresas da classe A. No entanto, não aparece uma correla-

ção entre tipo de empresa, idade da mesma e idade média dos veículos. Esta
divergência mostra formas diferentes de adequação aos mercados e aos regu-
lamentos do transporte urbano, que varia entre cidades e serviços. A idade

A

B

c
D

E

F

G

H

ldade média das empresas e frotas

42

43

30

24

26

20

t)

7

257



Viaçã,o Ilimitada

média dos ônibus (inferior no caso de empresas médias), jamais atinge os 7
anos, salvo no caso das pequenas empresas.

Nos vários tipos de viações, existem diferentes estratégias de investi-
mento, com, num extremo, grandes empresas públicas que encontram dificul-
dades para renovar sua frota e, no outro, grandes empresários que preferem
reduzír seus gastos em manutenção e aproveitar os benefícios da revenda de
ônibus. Assim, o Rio deJaneiro é uma plataforma de compra/venda de veícu-
los em direção ao interior do país e, em Minas Gerais, pôde-se observar uma
cidade em que a idade média dos ônibus - calculada pelo órgão gestor - é de
16 anos.

3.2. Sedes e garagens das empresas

A dimensão da empresa diz respeito também à sua sede. Esta, no

regiões urbanas periféricas, onde pode-se expandir grandes armazéns de ôni-
bus, acha-se de novo o caminho que vai do operador individual à grande
empresa, com instalações fixas correspondentes.

o tamanho de terrenos e construções de propriedade das viações
variam em termos absolutos, na Tabela 5, conforme as classes de empresas.
Quanto mais importantes são as viações, maiores são as dimensões de suas
garagens. seu número varia de um a dois em média e laras são as empresas
que apresentam mais de três garagens (segunda coluna daTabela 5).

Tabela 5
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Garagens, terrenos e edificações das empresas

Classe

vraçao

N'garagens
(média/classe)

Terfenos

média (m2)

Area/ônibus

média (m2)

Área construÍda

(m2)

Vagas

número

Vagas/frota

média (%)

A

B

C

D

E

F

G

H

1,8

2

t,o

12

1,2

1

1,1

1

57.969

39 028

16.865

10.046

12.230

9.297

11.394

1.800

119

148

104

140

238

274

708

290

13.474

10.296

4.295

2.79A

1.674

1.430

2.598

483

)t5

304

196

111

t5¿

60

42

18

5

12

17

16

54

43

66

71

fotal 1,4 18.374 224 4.O67 153 22

Fonte: TURMA; Dados: OnibuCad, 1992
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Observa-se, todavia, que a superfície dos terrenos, quando relacionada
com a frota de ônibus, varia de forma inversa com o tamanho das empresas
(terceira coluna). Portanto, o investimento fundiário não se compara à frota
em operação, seja porque ele constitui um capital em si (assim, em 10% das

empresas a garagem é ahtgada a um proprietârio diferente, que pode ser o
sócio principal da empresa), seja na perspectiva de extensão da escala de
operação (o que panece particularmente claro no caso das empresas da classe

G). Vê-se, portanto, melhor ulllizaçào do terreno pelas grandes empresas. As

variações relacionadas à ârea construída são da mesma ordem. Quanto à âtea

de estacionamento prevista para os ônibus, observa-se, novamente (última
coluna), um superdimensionamento, variando na função inversa do tamanho
das empresas.

O tamanho relacionado aos dois critérios de frota e de terrenos varia,
então, no mesmo sentido, se bem que se manifestem modalidades diferentes
de valorrzação dos terrenos. Assim, pode-se dizer que o investimento fundiá-
rio é proporcionalmente superior no caso das pequenas e médias empresas e

que o investimento em veículos é mais elevado nas grandes empresas.

3.3. Equipamentos das empresas e infra-estrutqras

Três critérios podem ser definidos a fim de avaliar o equipamento das

empresas de ônibus em termos de infra-estrutura de manutenção: número de
postos de manutenção na garagem ou valetas de oficinas, número de bombas
de combustível dentro da garagem e número dos veículos de socorro com
guincho para ônibus enguiçados. Na Tabela 6, a freqüêncta total destes equi-
pamentos nos diferentes tipos de viações varia em função do tamanho das

empresas: quanto maior o tamanho, mais elas se dotam de equipamentos e

melhoram a qualidade dos serviços. O fato tem forte correspondência com os

investimentos em capital tixo, exigidos pela melhoria do serviço e apoiados
pelos poderes públicos (empréstimos FINAME para edficação ou moderniza-

ção das garagens).
Na segunda coluna da Tabela 6, o número de equipamentos alocados

para manutenção dos veículos varia em correlação direta com o tamanho
médio em frota de cada classe: sete vezes maior nas grandes empresas do
que nas pequenas viações. As colunas seguintes mostram, também em forma
regularmente decrescente, o grau de utllização desses equipamentos: quanto
maior a frota, maior o uso. Isso significa que as valetas (de mecânica, pinrtra
ou lavagem), bombas e guinchos são mais aproveitados nas grandes empre-
sas do que nas pequenas - se e quando existem nas últimas.

Na Figura 2, nola-se que o número médio de ônibus por valeta cresce

nas classes de A a C, o que em parte se deve ao fato de que, nas empresas
maiores, o número de valetas especializadas por tipo de veículo e por larefa
de manutenção aumenta.
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Classe N' equ¡pamentos ônibus/valeta 0nibus/bomba
A

B

c
D

E

F

G

H

M
33

18

20

15

t5

8

6

21

29

37

21

21

1Z

11

¿

59

ft

5t

38

32

28

13

9

342

105

109

54

48

't7

11

1

Total 18 21 37 61

Fonte: TURMA; Dados: OnibuCad, 1992
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Tabela 6

Figura 2
Equipamentos das empresas de ônibus no Brasil (por classes)
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Fonte: TURMA; Dados: OnibuCad, 1992

F G H Total

-GOnibulbomba f Ônibus/guincho

o aumento do tamanho da empresa tem por efeito diversificar e multi-
plicar as tarefas de manutenção (até o ponto de tornar-se atividade preventi-
va). A paftir de cefto tamanho crítico, tofna-se preferível proceder a um
número crescente de atividades de manutenção no interior da empresa a
fazê-lo fora. É, o que acontece com a pintura e a manutenção pesada de
mecânica e caffoceÍia. o número de bombas de combustível diminui regular-
mente segundo o tamanho da empresa, o que permite depreender uma subu-
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tlhzação desse equipamento e dos estoques de combustível entre as empresas
menores. Finalmente, o número de ônibus por veículo de socorro também
diminui de maneira muito mais acentuada. Os limites das economias de esca-
la estão aqui presentes, frente a um fator de aumento dos custos de produção
que se prefere "lerceirizar".

Supondo-se a qualidade idêntica do serviço, no entanto, parece que os
equipamentos e infra-estruturas de manutenção são ao mesmo tempo mais
numerosos e mais bem aproveitados nas grandes empresas.

4. Produzindo em escala: gerênc¡a empresar¡al

O ato de gerir, seguindo mandato de administração, distinto da gestão de
negócios, que se administra de forma oficiosa, sem mandato legal (termo que
poderia ser reservado pelas tutelas aos segmentos espontâneos da demanda),
não se reduz ao gerencíamento - se é que gerenciar é sinônimo de dirigir uma
empresa. Nesses matizes apatecem ambigüidades que dizem respeito tanto às

diferenças entre tipos de viações quanto à duplicidade de atribuições gerenciais
entre poderes públicos e privados sobre o transporte.

Niâs, a discussão transcende o simples setor do transporte, diferencian-
do-se (Ceneco, 1983: 142-74Ð "um sentido lafo - o conjunto de regras edita-
das por Fayol: gerir é ao mesmo tempo prevet organizar, comandar, coorde-
nar, controlar - de um sentido restrito, no qual se podem distinguir, nos atos

relativos à vida da empresa, atos de direção (visando definir os objetivos a
atingir), de execução (aplicando meios definidos na consecução de um obje-
tivo dado) e atos de gestão, intermediários entre ambos, que visam à utlliza-
çào ótima dos meios". No transporte, a separação entre direção pelo proprie-
tário e gerência profissionalizada é um ponto crucial da transformação do
simples operador em empresa.

4.1. Estilos de gerência no transporte

Correspondendo à tradicional visão da relação natural entre comando e

administração - sob tutela -, a gerência das empresas responde grosso modo a
dois princípios de organização: aquele em que domina o espírito de organiza-

ção familiar e, por oposição, aquele que é determinado em função de uma
lógica mais profissional (Siqueira, 1997). No primeiro caso, que se pode quali-
ficar de "administração famTlíar", a empresa é marcada por relações primárias
de negócios, entre os detentores do patrimônio, e a organização da ativídade.
A direção é assumida pelos proprietários, que colocam nos postos de coman-
do parentes, irmãos, cônjuges, descendentes ou próximos: os sócios das via-

çöes declarados na cadastragem correspondem quase todos a esse tipos.
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Os empresários dos transportes são self made rnen qtJe adquiriram suas
formações na prâtica, conhecem em detalhe cada um dos aspectos da operação e
da manutenção, dão prova de grande pragmatismo ao desenvolver suas iniciati-
vas pessoais e transmitem seu knou bout a um restrito círculo de parentes. Eles
têm seus homens de con-fiança, seus operários-padrão (em particular nas oficinas,
onde incentivam o espírito de iniciativa emmatéria de conhecimento dos veícu-
los e de recuperação de peças) e guardam relações pnmânas - de cunho pater-
nalista - com seu pessoal Qalardões, retribuições, promoção, atividades sociais,
apoio à família). são personalizadas as relações dos homens com a empresa e até
com os veículos - uma espécie de simbiose homem-máquina -, com o adicional
da relação com o cliente dentro da produção, que nesse ramo se estriba no rela-
cionamento entre ônibus na nfa, dirigido pelo par motorista/cobrador, e o usuá-
rio. Também nas salas da diretoria se vê até que ponto as empresas são marcadas
por esse espírito famliar (watznabe, rggT): reffatos dos antepassados, quadros
religiosos, troféus esportivos e lembranças pessoais presidem o dia-a-dia e as
decisões sobre datas comemorativas;hâ atê quem ofereça confratemização com
churrasco dominical ou missas na garagem, convertida em capela para ocasiào.

No segundo caso, por outro lado, a lógica empresarial busca fazer pre-
valecer uma organização objetiva do trabalho (Bodmer et aL, 1992). Colocãm_
se técnicos nos diferentes níveis de uma hierarquia estruturada. A formação
profissional adquire grande importância, bem como a quallficação nas oficinas
ou na condução dos veículos. A gerência empresarial busca ser mais racional,
se bem que confrontada com dois problemas importantes: a falra de qualifica-
ção e a instabilidade do pessoal de condução. com efeito, ataxa de rotativida-
de dos motoristas e cobradores é elevada, o que dificulta as metas de maior
eficâcia e produtividade. Nesse estilo de gerência empresarial, busca-se atingir
os objetivos de operação, manutenção e qualidade do serviço. colocam-se em
prâtica mecanismos de controle e programação da operação em função da
demanda. Da mesma forma, definem-se políticas de investimento, em maferial
rodante e instalações fixas, em função dos planos da empresa.

Esses dois modos de gerência se encontram nos diferentes tipos de
empresas e não são ligados sistematicamente a tamanho. Assim, podem-se
encontrar grandes empresas em que prevalece o espírito famlljar e empresas
médias com predomínio da organização racionar do trabalho. Mais da metade
das viações brasileiras autoqualificam seus modos de gerência como *fami-
riar" (54o/ù enquanto que 460/o delas se dizem de administração "empresarial,,.
O significado de tais qualificativos deve ser confrontado com critérios objeti-
vos. Assim, segundo a pesquisa onibucad, somente 42o/o das empresas são
dotadas de um organograma que estrutura suas atividades. por outro lado, se
na metade das empresas se efetua um controle da operação (com a ajuda de
pessoal especializado, de controles com tacógrafo ou de indicadores de ren-
dimento), em 47o/o delas se realiza uma prograrnação de operação com a
organização de serviços horários (mais de 7Oo/o das empresas oferecem servi_
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ço contínuo com três lurnos de pessoal) e alocaçào prévia dos veículos. Nas
outras empresas, vigora o pragmatismo, com ajustamento à demanda ou sim-
ples aplicação das normas estabelecidas pela tutela.

correspondendo à tradicional visão da rclação natural entre comando e
administração - sob tutela -, a gerência das empresas responde grosso modo a
dois princípios de organização: aquele em que domina o espírito de organiza-
ção lamlliar e, por oposição, aquele que é determinado em função de uma
lógica mais profissional (Siquelra,7997). No primeiro caso, que se pode quali-
ficar de "administração ramlliar", a empresa é marcada pelas relações primárias
de negócios, entre os detentores do patrimônio, e a organização da atividade.
A direção é assumida pelos proprietários, que colocam nos postos de coman-
do parentes, irmãos, cônjuges, descendentes ou próximos: os sócios das via-
ções declarados na cadastragem correspondem quase todos a esse tipos.

4.2. Organização e instrumentos de gerência empresarial

Empiricamente, pode-se avalin a gerência das empresas considerando
estes três instrumentos que são o controle, a ptogramação da operaçào e a
elaboração de um organograma pela empresa. Levando em consideração
esses três critérios, conforme aTabela 7, obtém-se um indicador que diferen-
cia claramente dois extremos: as empresas mais avançadas, em que os três
instrumentos estão presentes (350/o), e aquelas que não possuem nenhum
(45o/o), predominando a organização de tipo familiar.

Tabela 7

Organização nas empresas de ônibus urbanos

lnd¡cadores de organização empresaf¡al *

(Controle operacional, programação, organograma)

Classe N'médio
A

B

c
D

E

F

G

H

2,4

2,13

t.)

1,56

0,08

1,1 1

0,86

lnc¡dênc¡â

?/o

Inc¡dênc¡a

acumulada

3

z

1

0

34o/o

11o/o

11o/o

45o/o

34o/o

4s%

55o/o

100%

Total lOOo/o

* Todas as classes de Total 1,35

Fonte: TURMA; Dados: OnibuCad, 1992

De volta à tipologia, vê-se que o número médio de indicadores de
organizaçào das quatro primeiras classes é superior à média. Este dado confir-
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ma a idéia de que a gerência é mais racionahzada nas grandes empresas.
Todavia, o valor deste indicador, mais aleatório, é inferior no gmpo das em-
presas de menor porte.

Pode-se também fenlar avaliar a penetração de instrumentos avançados
de gerência nas empresas segundo o uso da irformâtica. Uma coisa é dispor de
computadores: a maioria das empresas de transpone brasileiras está nesta situa-
ção (mais de 85o/o das empresas). Outra coisa é utilizálos para diferentes tare-
fas. Em ordem de importância relativa, os computadores aparecem primeiro na
contabilidade (82Vù; em seguida no controle de estoques e armazenagem do
malerial de manutençào (60o/o das empresas), na operaçào (600/o1, no acompa-
nhamento da manutenção operacional e preventiva (54W; e, enfim, em outras
atividades, como programação de investimentos, cálculo de gratificações e
benefícios, comunicação, etc. (30o/o das empresas). Considerando a freqüência
de utilização da informática segundo essas diversas atividades, vê-se naTabela
8 que mais da metade das empresas (62Vù autllizam em pelo menos três ativi-
dades e quase um quarto delas a utllizam para duas atividades, o que denuncia
o grau de penetração dessas técnicas.

Tabela 8

lnformatização nas empresas de ônibus urbanos

Número de usos da informática
(Almoxarifado, contab¡l¡dade, manutenção, operâção, outros)

Classe Média

A

B

c
D

E

F

G

H

3,67

3,58

3,36

?qq

't,67

't,7 1

2

lncidência % Acumulado

5

4

3

2

1

0

15o/o

26o/o

21%

13%

11o/o

14%

15%

42%

620/o

75%

86o/o

lOOo/o

Total lOOo/o Total 3,03

Fonte: TURMA; Dados: OnibuCad, 1992

Pelo critério da informatizaçào, as empresas de gerência mais modernas
seriam as maiores (classe A: que uÍllizam a informâtica para três ou quatro ati-
vidades). Entretanto, é preciso questionar a utllizaçào dos computadores
como ferramenfas para a tomada de decisões gerenciais, o que evidenciaria
maior grau de modernidade. Mesmo se as diferenças entre os variados tipos
de empresas não são as mais relevantes, verifica-se uma tendência decrescen-
le na utilização da inlormâtica segundo o tamanho da empresa: os quatro pri-
meiros tipos se situam acima de um valor médio de um pouco mais de três
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elementos de utlrizaçâo, enquanto os quatro últimos tipos ficam abaixo. o
significado, relativo, deste indicador, aponta errtã.o no sentido de uma
"modernização gerencial" crescente das empresas segundo seu tamanho.

4.3. Gerenciamento da manutenção

A gerência se refere também à manutenção dos veículos. Geralmente,
no esquema da monoprodução do serviço, a mecànica é efetuada fora da
empfesa, pois esta não atinge o tamanho crítico para um investimento interno
na atividade. No outro extremo, certas atividades de manutenção das empre-
sas mais evoluídas podem ser executadas por outra empresa especializada,
coîtratad^ para tal fim (terceirizaçã,o).

No caso brasileiro, a homogeneidade das frotas e o tamanho das
empresas permite internalizar numerosas atividades de manutenção. É o caso
da pintura - uma vez que, quase sempre, os veículos circulam com as cores
das empresas, 900/o delas efetuam internamente essa atividade. Mars de 75o/o
das empresas dispõem também de oficinas de eletromecànica e mecânica, o
que lhes permite assegurar uma recuperação dos veículos atavés da substi-
tuição das peças usadas e da rctífica dos motores. Em 550/o das empresas, os
mecânicos recebem Íeinamento técnico geralmente acompanhado pelos for-
necedores. Todavia, a recuperação dos pneus é praticada em apenas 25o/o das
empresas, por razões de custo e confiabilidade. Em algumas (13W, ocorre a
fabricação de certas peças dos motores ou da suspensão, para melhorar a
qualidade ou reduzir custos com aquisições.

No que concerne à manutenção da operação, 74o/o das empresas dis-
põem de instalações de lavagem automáfica e 620/0 de máquinas especializa-
das para controle de segurança. Enfim, mais da metade das viações executam
diretamente as atividades de forração dos assentos e 47o/o realizam a Ianterna-
gem (funilaría) das carrocerias. vê-se assim que, no essencial, a capacidade
de manutenção é elevada nas empresas, que internahzam parte importante
das atividades de manutenção e reparo.

Como se pode depreender da Tabela 9, se medida por um indicador
que contabiriza o número médio de atividades realizadas internamente, a
capacidade de manutenção não varia diretamente com a variação do tama-
nho da empresa. Segundo esse indicador, parece que a internalização da
manutenção é mais praticada nas empresas de tamanho médio ou evolutivas.
As empresas maiores, pela menor antigüidade das frotas ou pelo recurso à
ferceirizaçào, realizam um número médio ligeiramente menor de atividades
de manutenção. Na parte inferior da escala, encontram-se as pequenas
empresas, nas quais o número de atividades de manutenção eslâ abaixo da
média: neste caso, a explicação parece se dever menos à eventual contrata-
ção externa dos serviços do que à menor preocupação das empresas com o
aspecto da manutençào.
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Tabela 9

fndice N'médio
Pintura

Eletromecå n ica

Recuperação de veículos

Lavagem automática

Controle de segurança

Treinamento técnico

Forragem de assentos

Ca rroceria

Recuperação de pneus

Fabricação de peças

90%

78o/o

77%

74%

62%

55o/o

54%

41%

25o/o

13o/o

5,2

E?O

5,94

6

5,42

5,38

3

3,67

Fonte: TURMA; Dados: Onibucad, 1992

4.4. Política sociale gerência

Antes de rlrais rlada, o que conta em uma empresa de transporte são os
recursos humanos. Na gerência do tipo famlliar, oferece-se ao pessoal uma
série de vantagens nos locais, como aloiamento nos dormitórios (entre dois
serviços) ou atividades de ordem cultural ou esportiva. A disponibilidade de
alimentação em uma cantina da empresa existe nas grandes (39W. E quase a
metade das empresas oferece a seu pessoal cursos de formação geral ou pro-
físsional, como se vê na Tabela 10.

Chama a atençã.o a importância das atividades ligadas à saúde: em cer-
tos casos, encontram-se verdadeiros ambulatórios, com profissionais especia-
lizados (médicos, enfermeiras, dentistas, psicólogos). Em outros casos, a
enfermaria e os controles de saúde oferecidos pelas empresas são assumidos
por instituições gerais de assistência pública ou via contratos privados de
saúde, parcial ou totalmente cobertos pelo empregador.

Observa-se que o número médio de serviços sociais ofertados pelas
empresas varia também segundo seu tamanho. Novamenfe, para os classes de
A a D, os indicadores estão acima da média, supostamente devido às dinâmi-
cas das empresas e dos sindicatos de trabalhadores e patronais - 95o/o das
empresas se declaram iliadas a um sindicato regional ou nacional (de traba-
lhadores) de transportes. Nas outras empresas, das classes de E a H, o valor
deste indicador varia segundo o carâfer mais ou menos acentuado da gerên-
cia famlIiar.

No final, a fusão desses quatro indicadores (última coluna na Figura J)
ilustra a confrontação entre dois modos de gestão, o ramlliar e o empresarial. o
primeiro dâuma grande importância ao pragmatismo e ao sauoirfaire, enquan-
to o modo de gerência empresarial se baseia maís em relações despersonaliza-
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das e objetiva desenvolver atividades de acompanhamento da operação e da
manutenção. A diferenciação entre esses dois modos tem relação direta com o
tamanho da empresa. As quatro primeiras classes de empresas (cujas frotas
oscilam enffe 75 e 700 veículos) apresentam os rralores mais elevados para os
diferentes indicadores de gerência. Uma escala maior de operação permite
enlão a passagem do primeiro ao segundo modo de administnçào das empre-
sas, independentemente das qualidades intrínsecas de cada um deles.

Tabela 10

Serviços soc¡a¡s da empresa Irl'médio
ou contratados)

Tipo

5aúde

Formação

Alimentação

D¡stração

Alojamento

2,O5

Fonte: TURMA; Dados: OnibuCad. 1992

Figura 3

lndicadores de gerência das empresas de ônibus no Brasil (por classes)

I Organização S lnformática I Manutenção

Fonte: TURMA; Dados: OnibuCad, 1992
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lncidência

620/o

48%

39%

28Vo

21o/o

2,67

2,25

2,O9

2,65

1,67

1,40

2,14

1.50
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O valor dos indicadores de organização dos quatro primeiros tipos de
empresa é superior à média, o que confirma a idéta de que o gerenciamento é
mais racionahzado nas grandes empresas. Por outro Iado, ainda que de modo
aleatório, é inferior nas empresas de menor tamanho. Segundo o critério do
uso da informâtica (em 1992), as empresas mais modernas seriam as maiores e
as quatro primeiras classes situam-se acima de um valor médio de um pouco
mais de três formas de utllização, enquanto as quatro últimas classes de
empresa ficam abatxo desse valor. Enfim, o número médio de benefícios
sociais oferecidos pelas empresas varia segundo seu tamanho. Novamente, as
classes de A a D encontram-se acima da média.

Observa-se, todavia, que as maiores empresas (em especial as da classe
A, acima de 350 veículos) nem sempre são as de maior performance do ponto
de vista do gerenciamento, o que pode ser explicado por variâveis externas
(idade média dos veículos) ou por opções de alívio do processo produtivo
(via terceirização de tarefas alheias ao serviço). Verifica-se também que a
manutenção parece mais desenvolvida nas empresas de tamanho médio.
Reconhece-se enfim, nas menores empresas (classe H, menos de 10 veículos),
algumas vantagens em termos de gerência com relação às categorias imedia-
tamente superiores, que correspondem mais claramente ao tipo familiar.

No entanto, não resta dúvida de que, do ponto de vista gerencial, o esti-
Io empresarial tende a se impor, embora em um processo ainda em desenvol-
vimento. sua velocidade poderia ser maior se a gestão do patrimônio (familiar)
e ajustes na alocação de recursos (em prol de eficiência e quahdade superio-
res) fossem duas dimensöes mais claramente separadas, inclusive nas empre-
sas maiores. A diferenciação entre os modos de gerência passa pelo tamanho
da empresa, como mostra o índice de conjunto que cresce correlativamente
com a tipologia. Resta saber qual é o mais favorâvel à economia de escala.

5. Escalonando a produtividade das empresas

O aumento de escala da empresa deve permitir aumentar a produtivi-
dade, sobretudo se estiver acompanhado de modernização e aprimoramento
técnico das instalações, dos veículos e da empresa. Esta lei dos rendimentos
crescentes é aplicada ao transporte urbano?

5.1. Produtividade do trabalho

O tamanho das empresas não se refere apenas ao porte de sua frota ou à
extensão de suas instalações físicas. Estes dois indicadores colocam a importân-
cia de um terceiro: o pessoal empregado. Assim, vemos diferenças significativas
entre os oito tipos de empresäs de transporte urbano observadas no Brasil. Seu
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quadro de pessoal varia entre I e 3.775 empregados, com o valor médio se

estabelecendo em 582 funcionários por empresa. Por outro lado, o recurso às

horas extras tem também incidência sobre o tamanho dos efetivos. Assim, os
efetivos médios decrescem regulamente de 2.639, na classe A, paraT na}{.

Conforme se vê na Tabela 17, a variação é muito grande, e a organiza-

ção da produção das empresas que ultrapassam 1.000 empregados (classes A
e B) não segue os mesmos critérios das que não atingem a centena (caso das

classes G e H). Entre essas grandes e pequenas empresas, existem vários
patamares que separam umas das outras, conforme seus efetivos ultrapassem
os 100 ou 500 empregados.

Quando medida pela simples razão entre o efetivo e a frofa patrimonial,
a produtividade do trabalho - que não se define aqui pela reLação entre servi-

ço prestado e insumos - parece decrescer regularmente com o aumento do
tamanho da empresa. Deixando de lado as empresas individuais (classe H),
passa-se de pouco mais de 5 (nas maiores) a pouco mais de 3 empregados por
ônibus (nas empresas de classe G). Esta taxa cresce menos râpido do que
decrescem os efetivos sociais. Resta, portanto, explicar o que aparece como
um efeito inverso de escala: as maiores empresas consomem mais de mão-de-
obra. Se é assim, como se explica o crescimento histórico do tamanho das

empresas e quais seriam as vantagens disso em temos de produtividade?
Para explicar os custos crescentes do transporte segundo a escala das

empresas, invoca-se a importância fundamental dos custos de mão-de-obra na
produção dos serviços de transporte, que causariam custos salariais relafiva-
mente crescentes. No caso brasileiro, no entanto, a amortização dos veículos e
a aquisição de peças de reposição guardam notória importância, amplamente
superior à que se observa nos países induslrializados. Sendo assim, quais as

categorias de pessoal (TabeIa 12) mals significativas?
Em primeiro lugar, o pessoal de operaçào, que varia segundo o mesmo

ritmo dos efetivos totais por empresa: as menores apenas chegam a um moto-
rista por ônibus. Mas se, por um lado, o serviço de fretamento, usual nessas

pequenas empresas, permite que se economize o custo do cobrador, por outro
lado, a frota é subutilizada, com um número apreciâvel de veículos de reserva

devido à organização do serviço e ao estado dos ônibus (nesta categoria, tem-
se 0,68 ônibus em serviço regular em relação à frota total).

Para os outros tipos de empresa, a quota mais baixa é de dois emprega-
dos por veículo: um motorista e um cobrador (norma comumente imposta pelo
órgão gestor, salvo a exceção que admite substituição do último pela bilhetagem
aulomâlica, ainda pouco adotada no Brasil). Entre as pequenas e grandes em-
presas de transporte municipal, a regra é o dobro, atingindo, na classe A, 4,23

motoristas e cobradores por ônibus. Nas grandes empresas, a adoçáo genetaliza-
da de três turnos de serviço faz aumenlar essas categorias de pessoal. Nas
pequenas e médias, faz-se maior uso de hora extra. Como regra geral, a produti-
vidade do pessoal de operação diminuiria com o tamanho das empresas.
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Tabelas 11 e 12

Quadro de pessoal das empresas de ônibus no Bras¡l: total e por categorias

Pessoal total das

Pessoas/ônibus

5,27

5,1 9

4,8

4,'t1

3,62

3,05

98

ônibus
Classe Operação Manutenção

A

B

c
D

E

F

G

H

4,23

4,06

3,6

3,17

3,11

2,75

2,O7

0.7

0,58

0,55

0,42

0,4

0,29

0,25

0,2

0.04

o,23

0,34

0,28

0,35

0,43

0,3 1

0,3

0,24

Total 3,16 0,36

Fonte: TURMA; Dados: OnibuCad. 1992

Ocorre o mesmo tipo de variação no que se refere ao pessoal de manu-
tenção. Mas, independentemente de qualquer regulamentaçào definida pela
tutela, ttata-se de uma característica própria a todos os tipos de empresas.
Empregar mais ou menos mecânicos na manutenção depende de estratégias
empresariais, variando no interior de cada tipo e em função do estado de
conservação dos veículos - vale dizer de sua idade - e das condições de ope-
ração, que variam também de uma cidade pala oufra. E a variação é extrema-
mente importante, pois das pequenas às maiores empresas passa-se de 4 a 58
mecânicos por 100 ônibus. Não apenas a qualidade do serviço está em ques-
tão (manutenção preventiva, por exemplo), mas também a política de manu-
tenção das frotas, muito mais desenvolvida nas empresas maiores.

Finalmente, postula-se que o aumento de tamanho da empresa propicia
aumento considerável de pessoal administrativo. Essa hipótese não se verifica
aqui, pois a variaçào do número de empregados administrativos e de gerentes
proporcionalmente ao número de veículos é aleatória (tem-se aÞroximada-
mente a mesma relaçào nas pequenas e nas grandes empresas)
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A Figura 4 parece indicar que a produtividade global do trabalho
decresce à medida que cresce o tamanho das empresas, embora deva ser dis-
criminada segundo as diferentes categorias de pessoal. confudo, seria neces-
sário colocar em questão a qualidade do serviço (que não é necessariamente
equivalente nos diversos tipos de empresa) e as políticas de administração
dos fatores de produção, podendo ser atribuída maior ou menor importância
ao pessoal do que à frota. Assim, nas empresas maiores, a gerência da frota
teria maiot importância do que a do pessoal, o que parece ter uma relação
direta com a forma de gerenciamento; nas famlliates, a preocupação maior
seria economizar mão-de-obra; na administração empresarial, erfatizat-se-ia a
aquisição e a manutenção dos ônibus.

Quando se examina a questão em série histórica (sempre consìderando
a mesma amostra das empresas pesquisadas), vale assinalar a variação da
produtividade do trabalho, que salta à vista pela simples relação funcioná-
rios/ônibus. O índice mais alto registrado foi de 5,74 em 1960, contra os 3,84
de 1988 (numa década em que se manifestou queda do investimento em ôni-
bus), o valor mais baixo.

Figura 4

ABCDEFGHTota|

I Pessoal I Rodante f Manutenção f Administração

Fonte: TURMA' Dados: OnibuCad, 1992

O posterior aumento dessa taxa, observado îa parte inferior daTabela 7J,
indica tanto um aumento da exigência do poder público (após a municipaliza-
ção do transporte, que decorreu da Constituição de 1988) quanto das exigências
trabalhistas, ambos os fatores incidindo em queda da produtividade do trabalho.
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Tabela 13

Variação da produtividade do t¡abalho nas empresas de ônibus no Brasil entre 1960 e 1992

Funcioná¡ios

5,14

4,47

4,22

3,97

3,44

3,44

4,13

¿. a\

a. Ã2

4,73

Fonte: TURMA; Dados: OnibuCad, 1992

5.2. Produtividade operacional

A produtividade deve set avaliada também segundo critérios físicos de
operação, mais especificamente em relação ao número de passageiros trans-
portados por mês e à quilometragem percorrida pelos veículos; essas relações
configuram um indicador operacional de serviço, usualmente conhecido por
IPK. Assim concebida, tal produtividade vaia fortemente segundo o tipo de
serviço de transporte urbano prestado pelas empresas.

Segundo se vê na TabeIa 14, a produtividade nos serviços municipais é
da ordem de três passageiros por quilômetro percorrido. Esse valor cai pela
metade (7,73) no transporte urbano intermunicipal, que concerne essencíal-
mente às ligações centro-subúrbio e ao atendimento às periferias, o que é
nalu;ral, pois as distâncias percorridas são maiores. Isso não impede que o
rendimento financeiro desse tipo de serviço, menos controlado pelo poder
concedente, seja feal. Note-se que parte considerável das empresas tealiza
esse serviço conjuntamente com o municipal. Em seguida, a produtividade
operacional cai para os serviços de transporte urbano ligados a atendimentos
regionaís ou interurbanos. Por outro lado, sobe novamente no âmbito do
transporte não regulamentado, como o fretamento urbano, que apresenta
I,JJ passageiro por quilômetro. Tais variações são significativas, embora não
tenham rclação direta com a rentabilidade comercial. Nas tabelas a seguir,
portanto, só se considera o serviço de transporte municipal (exceção leita à
classe H, para a qual se guardam os valores do transporte fretado).

Observa-se, na Figura 5, que o número de passageiros transportados
por ônibus cresce da classe A à E, o que indica que os ônibus das empresas
maiores transportam normalmente menos passageiros que os das médias, em
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prejuízo, portanto, do rendimento comercial das primeiras. Embora de
maneira mais acidentada, a capacidade oferecida, medida em termos de qui-
lômetros/ônibus médios, varia no mesmo sentido. Poder-se-ia deduzir daî
que, acima de 50 ônibus por empresa (classe F), existiria uma tendência ao
rendimento decrescente da produtividade em relação aos indicadores físicos
de operação?

Tabela 14

Produtividade operacional por tipo de serviço

Passage¡ros/km

Municipal

lntermunic¡pal

Regional

lnteru rbâ no

Fretamento

Especial

Fonte: TURMÆ Dados: OnibuCad. 1992

Figura 5

P¡odutividade do trabalho nas empresas de ônibus no Brasil (por classes)
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Relacionando agoru esses dois valores através do IpK, número médio
de passageiros por quilômetro percorrido, a tendência à queda de produtivi-
dade do serviço é relativizada para as grandes e médias empresas. Ela é
enfraquecida no caso das pequenas empresas, cujo IpK médio cai significati-
vamente: devem existir variâveis dependentes entre produção do serviço e
importância da frota. contudo, não é provável afirmar taxativamente que a
produtividade física esteja inversamente relacionada com o tamanho das
empresas, posto que outros fatores interferem nessa relação. Jâ se viu, na
Tabela 74, a interferência do tipo de setor urbano atendido, sendo claro que
as maÍores empresas operam nas maiores cidades (conforme a tipologia e as
Tabelas r e 2) - precisamente aquelas onde, por deseconomias externas, cai
o indicador de produtividade operacional.

5.3. Produtividade e variáveis externas

o regime jurídico da empresa tem sido um fator freqüentemente utiliza-
do como explicativo de possíveis diferenças de produtividade, atribuindo-se
às empresas públicas menor rendimento que às privadas. A Tabe\a 15
demonstra, certamente, uma diferença a lavor das empresas privadas, que
apresentam um índice de passageiros transportados por quilômetro percorri-
do ligeiramente superior; contudo, avariação não é significativa e dificilmen-
te se poderia deduzir uma superioridade da empresa privada em termos de
produtividade medida somente segundo esse critério.

Tabela 15

IPK municipal por setor privado/público

Fonte: TURMA; Dados: OnibuCad, 1992

outros fatores também interferem no IpK, notadamente os que se refe-
tem ao tipo de atendimento urbano realizado em diferentes tipos de núcleos
urbanos, cidades ou zonas. Quanto maior a importância das cidades, mais
baixo é o IPK médio e, claramente, esse índice depende menos da rrota patri-
monial do que da extensão das cidades, das condições de circulação urbana,
ou da organização das redes e agregação da demanda. Da mesma fotma,
quanto maior a importância da metrópole, maiores são as suas empresas de
ônibus e menor é a rentabilidade operacional delas. o que poderia parecer
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uma evidência remete às condições de rendimentos de escala, que não são

independentes das estruturas espaciais nas quais o serviço de transporte está

organizado (Lee & Steedman, 7970: 15 sq.). Além disso, observa-se que, na
mesma categoria das metrópoles, as variações do IPK são mínimas: 2,55 em
média para as empresas com mais de 100 ônibus, contra 2,59 para as outras.

Tal assertiva faz retornaf a vma anâIise em termos de mercados, presente
na construção da tipologia (supra, Tabelas 7 e 2). Pode-se deduzir daTabela 74

que o mercado das megalópoles incita à concentração em grandes empresas,

com uma média de 230 ônibus, operando em condições não muito favoráveis à

produtividade operacional (que não tem irrfluência direta sobre a rentabilidade
comercial, que depende das tarifas praticadas, mais elevadas nas metrópoles do
que nas outras cidades). Os mercados das metrópoles e periferias são explora-
dos por empresas com tamanho médio significativamente menor (em tomo de

uma centena de ônibus), mas com produtividade maior, sobretudo no atendi-
mento às periferias urbanas onde se efetuam impoftantes fluxos migratórios
pendulares de carâter metropolitano. Enfim, os mercados das capitais e cidades

médias são explorados por viações ainda menores (média de 65 veículos), cuja
produtividade média é a mais elevada entre todos os sistemas analisados.

A mediação dos mercados urbanos intervém na maior parte dos indica-
dores de produtividade aqui analisados. Com efeito, se a quantidade de efeti-
vos é função direta do tamanho das empresas, medido segundo suas frotas de

ônibus, a produtividade será superior nas pequenas cidades e inferior nas

metrópoles. A concentração das empresas depende dos mercados nos quais

elas se posicionam e isso incide sobre as condiçÕes e os custos de produção
do serviço de transporte urbano. As práticas regulatórias, por seu turno, não
seräo estranhas a essa relaçào, visto que, nas maiores metrópoles, o poder
público impõe um tamanho mínimo às empresas. Ocorre, então, um duplo
efeito do mercado e do poder público: ambos influem positivamente no sen-

tido da concentração e da modernização das empresas, mas também negati-
vamente sobre a sua produtividade. Desse modo, a noção de mercados dife-
renciados põe em questão a visão clássica de economia de escala,
contrariando o postulado ceteris paribus e impedindo que se siga analisando
a função de custo de produção do transporte preconcebendo que todos os

outros fatores permaneçam constantes ÇaraDiaz, Winston & Kratin, 1,982).

6. Avaliando cresc¡mento e concentração das empresas

6.1 . Por uma visão histórica do processo de concentração empresarial

Vários indicadores de produtividade - que no fundo dizem mais respei-
Ío ao capilal do que ao trabalho - e outros, de gerência, destacam as vaÍrta-
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gens da produção em maior escala. Assim, a tendência histórica ao crescimen-
to a formas superiores é indiscutível: no Brasil dos anos 50, predominavam as
pequenas unidades de carâter ramlliar ou artesanal, enquantå hoje o país bate
recordes em termos de megaempresas privadas. nxistãm muitas razÕes oara
isso, que vão desde a conquista de mercados em plena expansão 

", 
,r"rr. þro-cesso' a emergência de grandes proprietários, até outras de carâter institucio-

nal, que incentivam situações monopolísticas em prol da racionalização e da
modernização do serviço público. De fato, a regulamentação em vÍgor nas últi_
mas décadas tem favorecido a concentração do capital para criar empresas
com vistas à operação em redes e à melhoría tecnológica (vide capítulo I).

Devido à carência de dados nacionais, não é possível reconstituir esta-
tisticamente essa evolução nacional, embora se disponha de retrospetivas his-
tóricas em algumas cidades, dificilmente generulizâveis. Não óbrturrt., o
cadastramenfo realizado com amostra representativa fornece alguns indícios
da evolução em frota das empresas estudadas desde os anos 60. obviamente,
um viés se introduz na anâlise, que pode proceder apenas a partk de dados
das empresas que se mantiveram ou foram criadas nãs três úitimas décadas,
omitindo as que desapareceram. portanto, não se pode acompanhar com
detalhes as mudanças da estrutura da oferfa de ônibus, por mais que estejam
sugeridas pelos dados.

A Tabela 16 ilust¡a a violenta alteração do perfil de tamanho das
empresas pesquisadas em 30 anos: se em 7g65 a metade das viações opera-
vam menos de 20 ônibus, hoje nessa caregoria estão menos de 10% das
empresas, com 1% da frota. poucas ricaram no estrato superio¡ de 20 a 75
ônibus, cuja importância em termos de frota caiu pela -"tåd". As viações de
75 a 200 ônibus multiplicaram-se, mas muitas delãs ultrapassatam esse para-
mar' pois um quinto das empresas pesquisadas está hoje na categoria das
empresas com mais de 200 ônibus - não representada na amostra de 7g65 _,
que corresponde hoje à metade da ftota total. Ainda se pode acompanhar
essa mutação radical observando a evolução por períodos quinquenais

, traçando curvas de evolução das empresas reagru_padas vemos que em 1965 as viações de menos de 20 veí-culos m a metade do universo pesquisado. A partir daí, a
queda das empresas de menor porte é nítida 

" 
qrrur" contínua até 1992. o

número de empresas de tamanho intermediário evolui de forma menos drás-
tica, enquanto as maiores crescem ao longo do período.

Centrando a atenção nas frotas, na Figura 7, que propõe o mesmo tipo
de curvas, observa-se mais nitidamente o aumento da frota desta última clas_
se, enquanto as três outras categorias conhecem um clecréscimo em termos
de frota. o processo de concentração dessas empresas é então diferenciado e
parece ter-se dado no final dos anos 70 e início dos anos g0. Estar-se_ia assis_
tindo hoje auma certa estagnaçã.o? Estarram as empresas maiores parando de
crescer? Isso ocorreria devido a limites nas economias de escala ou devido à
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diversificação do capital constituído nesse processo, que estava na base da

formação de grupos empresariais em diversas cidades? Não é o que parece
indicar a figura seguinte.

Tabela 16

Tamanho das viaçóes: 1992 face a 1965

do tamanho das

Ano Empresas Frota

menos de 20

ôni bus

1 965

1992

50o/o

9o/o

11%

1%

entre 20 e 75

ôn i bus

1 965

1992

33%

39%

37o/o

14o/o

entre 75 e 199

ôn i bus

1 965

1992

17o/o

32Vo

53%

32o/o

mais de 200

ôn i bus

1 965

't992

o%

2Oo/o

0o/o

53%

Fonte: TURMA; Dados: OnibuCad, 1992

Nas três últimas décadas, sobrevieram condições pafticularmente propi
cias ao crescimento vertiginoso das empresas, com a urbaîizaçào maciça, a

explosão das necessidades de transporte, a expansão dos mercados urbanos, o
desenvolvimento da indústria nacional de ônibus e as políticas racionalizadas
aplicadas pelos poderes públicos (conforme explicitado no Capitulo I). Na
Figura 8, observam-se patamares de crescimento: 40 ônibus em média nos
anos 60, com um máximo de 140 ônibus por empresa; um aumento vigoroso
eître 7975 e 1984, ano em que se atingem, em média, 85 ônibus por empresa
e um tamanho máximo de 478 ônibus; enfim, um salto em 7992, onde se passa

a 120 ônibus em média por empresa, com três delas atingindo os 700 ônibus.
É difícil imaginar que esse crescimento do tamanho das viações nào

esteja ligado a uma prâlica comercial que se acentua à medida que aumentam
as escalas de operação. Não se deve esquecer, com efeito, que as empresas
privadas de transportes raramenfe se beneficiam com subsídios diretos da
parte dos poderes públicos, mesmo se esses incentivam indiretamente seus

investimentos em maferial rodante e instalações fixas. O crescimento das

empresas, então, é também a concentração do setor em torno de um número
restrito de sociedades, como aparece claramente nas Figuras 5 e 6. Quaisquer
que seiam as vantagens (notadamente do serviço prestado, em comparação
com outras cidades latino-americanas) e os inconvenientes (controle dos mer-
cados por oligopólios), o processo de concentraçào da propriedade das

empresas é uma evolução marcante do transporte brasileiro.
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Figuras 6 e 7
Evolução do número e das frotas das empresas de ônibus no Bras¡l
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Figura 8

140

't965
I 980 1944

I Média _È Máxima

Fonte: TURMA; Dados: OnibuCad. 1992

6.2. visão geográfica da concentração territorial dos ônibus urbanos

A validade do levantamento realizado em l99z se comprova ainda com
uma pesqujsa realizada em 7995, também em nível nacional - embora de
menor amostra (apresentada no capílllo 'VI). Mas a aplicação da tipologia
nacional revela resultados bastante diferentes, embora convergentes com a
anâlise proposta, se aplicada por regiões e cidades. Nesse sentido, cinco situa-
ções são apresentadas nos capítulos relativos a são paulo - onde aparece uma
maior concentração nas grandes empresas -, curitiba e Recife - preponderân-
cia das empresas médias - e campinas e Belo Horizonte - onde as viações
menores guardam sua importância relativa. ou seja, um padrão nacional de
acumulação no setor, sob impulso da indústria automobilística amparada pela
união, com base na expansão pelo país e com capitais crescidos a parttr das
necessidades e iniciativas locais, produzem sistemas territoriais de transporte
urbano tanto semelhantes nas formas de crescimento empresarial quanto dife-
rentes no ritmo deste e dos seus modos de gerenciamento. por esta razão, a
dimensão territorial é imprescindível para analisar cabalmente o setor.

Diferenças que se explicam caso a caso produzemtambém uma dinâ-
mica nacional que, grosso modo, segue as pautas dos desequilíbrios entre as

120

1 960 19751970 1 988

Evolução da frota patrimon¡al média e máxima das empresas
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diferentes regiões do país - se se consideram indicadores demográficos, eco-
nômicos, sociais ou culturais. os Mapas 1 e 2, que foram construídos a parfir
de informação produzida pela pesquisa, revelam estas pautas comuns, talvez
mais acentuadas na distribuição nacional das viações, e ainda mais claramen-
te nas linhas de ônibus que operam. São elementos que convidam a comple-
mentar a anâlíse tipológica, fortemente marcada por um raciocínio econômi-
co, com uma análise geogrâfica que trate das lógicas territoriais.

Mas para isto, não se pode reduzir o Brasil às suas capitais e grandes
cidades: hâ de se abranger todas as localidades onde operam empresas de
ônibus urbanos, na sua variedade, sendo maior a carència de dados sobre as
cidades de menor tamanho. Se a contagem não pode ser exaustiva, supre-se a
ausência de censo econômico partindo de dados coletados em forma direta e
expandindo-os por métodos estatísticos (a partir de amostra estratificada)r.

Esse exercício comporta riscos, peb ralta de controle possível com vaiâ-
veis independentes, como as que se usam em outros trabalhos de carâler estatís-
tico. Pois de fato a expansão em direção à oferta de transporte é complexa.
Alguma relação há de se manter entre população, urbanização e atividade eco-
nômica por um lado, mobilidade, demanda e oferta de transporte urbano por
outro. Mas sabe-se do carâter relativo das variâveis, intermediadas por outras,
como modos e níveis de vida, emprego e renda per caplla, taxa de atividade e
de motorização, composição da estrutura famtliar e economia regionalro. Além
disso,. a localízação das empresas num território determinado é aleafóia, a
depender de fatores que não têm diretamente a ver com o tamanho da demanda
circundante (em particular nas Regiões Metropolitanas ou seus pólos de influên-
cia, conforme as lógicas de implantação de garagens analisadas em 3.2).
Finalmente, nas regiões de maior dispersão demogrârica e atraso econômico,
existe certa substiluição entre empresas municipais e rodoviárias estaduais, quan-
do estas assumem também funções de transporte intra-urbano ou entre núcleos
urbanos de origem e destino de viagens quotidianas; esta substituição acontece
também com as empresas ditas especiais, que reagrupam serviços de fretamento,
escolar ou outros - e sobre as quais a carència de informaçào é maior.

Arriscamos no entanto apresentar uma cifra global de empresas - segun-
do as três categorias do transporte urbano - e da frota total, estimada em 1998
em torno de 743 mil veículos em 2.780 empresas (entre as quais 940 de regime
municipal), atendendo às necessidades de uma população ultrapassando os 122
milhões de indivíduos "urbanizados"rr.

A título de comparação, estima-se que 50 mil veículos (por certo longe
dos tipo Padron brasileiro) estariam hoje operados por 800 ,,empresas,, (se
vale esta denominação) na cidade de Lima, que não chega a 7 milhões de
habitantes. .. Fartariam ônibus aqui, ou Iâ sobrariam? As economias de escala
do transporte urbano no Brasil, num contexto de regulamentação, seriam, no
Peru experimentando a desregulamentação, inexistentes frente a lma dinâmi-
ca multipro prie dadetz?
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Por trás do quadro regulamentar que marca sobretudo a açã.o dos muni-
cípios, aparecem divergências entre as diferentes formas de prestação do sewi-
ço - público ou privado - do transporte. Com efeito, o número de empresas
sob tutela municipal é inferior ao das empresas intermunicipais e especiais jun-
tas; no entanto, afrota das primeiras é, de longe, superior. De alguma maneka,
a combinação existe entre as diferentes formas de prestação do serviço, que
diminui a diferença absoluta das empresas municipais (Figura 9).

Figura 9
Empresas e frotas de ônibus urbanos municipais, intermunicipais e especiais (est¡mat¡va 1998)

Especiais
27Vo lrota

(53% empresas)

lntermunicipais
19% frota

(13% empresas)

Fonte: TURMA; Dados: OnibuReg e OnibuLis (expansão estrat¡ficada a 1998)

A disparidade na distribuição das viações e seus ônibus no território
nacional explica-se, certamente, por fatores geográficos e modalidades de
povoamento. Nos mapas, vale observar que estes elementos naturais, não
representados diretamente, aparecem ao introduzir simples critérios humanos:
no Mapa 1 os rios se desenham pela simples consideração dos núcleos popu-
lacionais, como aqueles que bordam os afluentes amazõnicos; e no Mapa 2,

estradas se desenham ao registrar-se as frotas de ônibus de empresas que ten-
dem a se localizar nestes eixos. A Figura 10 esquematiza esta informação e
põe em relevo a desigualdade da distribuição dos modos rodoviários de deslo-
camento urbano, quando quatro regiões recebem apenas 4Oo/o da frota nacio-
nal e a quinta, o resto.

Mais uma vez (vide Capítulo I), observa-se que cerca de um terço dos
ônibus urbanos brasileiros estão atendendo aos 623 muncípios do estado de
São Paulo; o estado do Rio de Janeiro concentra uma frota comparável com 7
estados nordestinos; e Minas Gerais junto com o Espírito Santo chegam aos
mesmos I2o/o de froa da região Sul inteira.

Municipais
54o/o f¡ota

(34% empresas)
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Figura 10

Desigual distribuição territorial das frotas de ônibus urbanos no Brasil

MG+ES
10o/o + 2o/o

Rio de laneiro
160/o

5ão Paulo

31o¡1o

Fonte: TURMA; Dados: OnibuReg e OnibuLis (expandidos e atualizados 1998)

A Figura II dâ parcialmente conta destes desequilíbrios, ao relacioÍrar a
presença e importância relatwa das viações com o peso demogfáfico de cada
estado. Certa correlação existe entre popul^ç^o ûrbàna e frote de ônibus (ao
ponto que estados menos povoados como Tocantins ou Amapá dispõem de
m^s 2 ônibus por mil habiantes, contra 0,7 em est¿dos mais urbanizados como
São Paulo e 0,8 ônibus no Rio deJaneiro, que apresentâm menos modos de des-
locamento alternativos ao ônibus). No entanto, três estados se distinguem por
concentrar \ma pafte relatla da fro¡a nacional de ônibus nitidamente superior a

sua participação em número de empresas: São Paulo, Rio de Janeiro e o Distrito
Federal, precisamente aqueles onde se concentram as megaempresas. Ou seja, o
fenômeno da concentração não se explica apenas por variáveis demográficas
nem o tamanho das viações depende estritamente da importância dos mercados.

Figura 11

Disparidades demográficas e de viações e frotas urbanas nos estados do Brasil

10o/o

5o/o

Oo/o

9V ããf tP g t u' Éæ H¿s Í gír ¿ s Ë vB Ë 5 3 ä

l%Pop. Urbana/Brasil l%Viações/Brasil I% Frota /Brasil

TURMA; Dados: OnibuReg e OnibuLis (expandidos e atualizados 1998)

276

15o/o

¡
- - r r-l--I--ll- rl-.-lJ



OnibuCad

Se a região Sudeste concentra 600/o da frota nacional de ônibus urbanos,
as L3 metrópoles principais do país, por srravezl monopolizam65o/o da mesma
(para wa população de apenas um rerço do Brasil inteiro). Na Tabela 17,
alguns indicadores permitem apreciar as diferenças internas deste grande merca-
do metropolitano onde se produz o fenômeno da concentração e modernização
empresarial. Brasília, Curitiba e Belo Horizonte (três cidades planejadas...) apre-
sentam a maior quota de ônibus por habitante (actrna de 2,7/7000), duas vezes
superior à cidade menos provida (Manaus com 1,3). Logo, Belém, Campinas e
Rio de Janeiro exibem uma quota maior que São Paulo, devido à presença alter-
nativa de transporte ferroviário e aos deslocamentos por automóve| na capltal
paulistana. No entanto, estz. absorve um quinto da frota nacional de ônibus e,
juntamente com o Rio de Janeiro, ambas totalizam 34o/o do mercado nacional das
viações. Pois nestas se apresenta o maior índice médio de concentração, acima
de 100 ônibus por empresa (ctfra superior se fossem consideradas apenas as

empresas municipais: vide capín-rlos II e DO. Observa-se também o menor índice
médio de ônibus por empresa em Campinas e Recife, por volta de 30, duas
metrópoles onde emergem com força os transportes não regulamentados.

Tabela 17

Concentração das empresas e frotas de ônibus nas maiores aglomerações do Brasil

Regiões e áreas População

urbana 1996

0nibus Frota

/1.000 Hab. /Bras¡l /Empresa Municipal lntermun.
5ão Paulo

Rio de Janeiro

Belo Horizonte

Porto Aligre

Recife

Sa lvador

Fortaleza

Campinas

Cu ritiba

B rasi I ia

Ma naus

Goiänia

Belém

1 6 036.393

10 013.979

3.239.306

2.950.1 99

2.860.011

2.615.828

2.311,123

1.91I 763

1.874.872

1.561.157

1.1s0 193

994.121

851.705

1,73

2,10

2,71

1,72

1,86

1,50

'1,00

2,49

2,70

2,95

1,50

2,41

19,3%

14,70/o

6,1%

3,7Vo

2,7 0/o

1,6%

3,30/o

3,20/o

't,1%

1,Oo/o

1.4%

't04

104

63

52

33

47

41

26

71

39

94

57

60%

68o/o

56%

53o/o

51%

65o/o

76%

39o/o

48%

55o/o

72o/o

75o/o

75o/o

16%

15o/o

42%

16%

31%

19%

15o/o

27%

49o/o

20%

28%

25o/o

14%

24%

17 o/o

2o/o

31%

18o/o

160/o

9o/o

34%

3o/o

25o/o

0%

0%

1 1o/o

Total 48-374.650 1,94 65,30/o 67 60o/o 22o/o 18o/o

Fonte: TURMA; Dados: IBGE; OnibuReg e Onibulis (expandidos e atualizados)

As três últimas colunas da Tabela 17 mostram substantivas diferenças na
repartição entre frotas alocadas a cada tipo de serviço nestas 1J metrópoles.
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com duas exceções, o serviço municipal é rnajoritârio nelas, enquanto diferen-
ças maiores aparecem na importância estimada para os serviços intemunici-
pais e especiais. Lembre-se que a modernizaçào é nítida no setor municipal,
enquanto a dispersão é a caraterística principal dos serviços especiais, que ten-
dem a ser mais freqüentes nos pólos econômicos mais dinâmicos (onde se fre-
tam serviços de deslocamento de funcionários e estudantes). contudo, fora de
considerações jurídico-institucionais, os sistemas de transporte coletivo rodo-
viário destas grandes metrópoles brasileiras abrangem esta gama de serviços,
que não se poderia reduzir auma visão sistêmica do transporte urbano, como
se evidenciou ao longo deste capítulo.Em síntese, a Figura 12 mostra os dese-
quilíbrios produzidos pelo tipo de viações em operação no Brasil urbano, mais
pfopensas a se concentfar nos grandes mercados metropolitanos do que ope-
rar serviços em outras classes de cidades. Em particular, os núcleos intermediá-
rios não incorporados às regiões metropolitanas apresentam uma oferta de
transporte sem relação com sua importância populacional, reafirmando-se
assím os contrastes de condições de vida e as dificuldades de desenvolvimen-
to econômico que as separam dos pólos mais dinâmicos do país.

Figura 12

Distr¡bu¡ção da frota brasileira de ônibus por classe de cidade das viaçóes

<100.000 habitantes
12o/o frota
(38olo população urbana)

1 00-1 99.999 habitantes
60/o frola
(8% população urbana)

> 1 milhão habitantes e RM
65% frota

(40% população urbana)

Brasil
1 998

+ 143.000
ônibus

u roanos

200-399 999 habitantes
9o/o'trota
(8% população urbana)

> 400.000 habitantes
8o/o ÍroÌa
(7% população urbana)

(fora cidades das RMs)

Fonte: TURMA; Dados: IBGE; OnibuReg e OnibuLis (expandidos e atualizados)

Acabam aparecendo relações diferenciadas entre transpofies e territó-
rios, sistematizados nos três mapas seguintes. O Mapa 3, enfocando o Nordes_
te, mostra uma concentraçào das frotas de ônibus ao longo da reglão da costa,
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Mapas 3,4 & 5

Esquemas de concentração das frotas de ônibus urbanos no Brasil em 3 regiões

Composição da frota da cidade:

I Mais de 90% de ônibus municioais

I De 50% a 90% de ônibus municioais

I De 10% a 50% de ônibus municipais

o 
7.000

o- 1.400

Fonte: TURMA; Elaboração: Jean-Paul Hubert;
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seguindo o desenvolvimento histórico de cidades poffuárias. porém, o inte-
rior também povoado (em particular no caso da Bahia) atrai poucas viações,
que não sào majotitariamente serviços municipais. Muitas empresas rodoviá-
rias intermunicipais servem também de meio de deslocamento intra-urbano
num interior que mantém caraterísticas rurais, embora esteja urbanizado. Ao
conlrârio, o Mapa 4, que focahza a reglão sudeste do Brasil, exibe um mode-
lo de concentração impulsionado pelas empresas municipais que operam em
São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. o complexo urbano são
Paulo/Campinas/Baixada Santista constitui mercados mais diferenciados que
o denso mercado carioca. E a capital mineira apresenta maior homogeneida-
de, com uma rede de empresas de transporte espalhadas no interior do esta-
do. o interior mineiro assemelha-se ao paulisla, mas a estnjturação de sua
oferta de transporte parece mais ligada à dinâmica econômica e das comuni-
caçÕes. No Mapa 5, um terceiro esquema se revela quando se volta a atençao
pala a região Sul, polinuclear, onde se estrutura também a oferta de transoor-
te no interior dos três estados.

os três esquemas mostram três modalidades de acomodação das via-
ções urbanas aos territórios que vêm se constituindo em mercados para a sus-
tentação de uma atividade que, também, é econômica, uma vez que produz
integração em escala regional. vale então perguntar de novo se, por trás de
um esquema comum de concentraçào e modernização empresarial, o trans-
porte urbano reflete as disparidades sócio-demográficas regionais, ou se é
indutor de dinâmicas econômicas e desenvolvimento.

Contando história

o cadastro e a anâlise dos dados fornecidos pela pesquisa empírica
desembocam em impoftantes conclusões, sendo a primeira de carâter teórico
geral. o preceito de ausência de economias de escara nos transportes é con-
frontado a uma observação empírica que mostra, no Brasil, a tendência de
aumento na escala de operação das empresas. É bem verdade que, na ausên-
cia de dados contábeis pertinentes, a relaçào entre esses dois aspectos de
análise nào é definitivamente contestada. Mas, de um lado, o aumento do
tamanho das empresas permite a melhoria de seus equipamentos fixos e de
seu material rodante. Significa ainda uma melhoria das condições de gerência
das empresas. E, de outro lado, a produtividade da frota e da produção
podem chegar a p^tamates elevados com o aumento da massa de mão-de-
ob¡a concentrada, ainda mais quando a relação com o mercado é intermedia-
da pelo poder público regulamentador, cliente do serviço prestado pelo
empresário. Esses aspectos contraditórios dificilmente encontram uma expli-
cação única, seja de ordem técnica, econômica ou política.
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Pelo tipo de empresa que privilegiam, as cidades e as sociedades ope-
ram opções de base relativas aos transportes e às condições de deslocamento.
o ônibus mantém uma importãncia capital na organização dos sistemas de
transportes das cidades. Procura-se, pela concentração empresarial, desenvol-
ver suas potencialidades, a fim de adaptâ-lo às exigências de um transporte
de massa e, ao mesmo tempo, tornálo compatível com uma perspectiva mul-
timodal. Assim, torna-se necessário enfocar mais a empresa privada, espinha
dorsal dessa tecnologia. Mas ao mesmo tempo, a empresa se desenvolve em
mercados que, além de conter diferentes tipos de transporte urbano, são
impactados pelo processo de urbanização que os raz aumerÍar rapidamente.
Escala de operação, escala das técnicas e escala dos mercados não seriam
Ievadas a crescer conjuntamente?

Deriva desse raciocínio teórico uma pergunta mais prâtica, que diz res-
peito à lrota ótima. Existiria uma escala de operação ótima das empresas de
ônibus urbanos, resultando de uma forma pertinente de organrzação do servi-
ço de transporte? No quadro da anâlise das economias de escala, poder-se-ia
responder positivamente a essa pergunta para, mesmo na ausência de função
de custos, apoiar a argumentaçã.o a favor das pequenas entidades (Nelson,
7972). Mas as comparações entre cidades e países, entre empresas ou entre
Iinhas de uma mesma rede, obrigam a que se saia do estrito quadro da eco-
nomia marginalista.

Mesmo numa situação tão homogênea quanto a brasileira - parametizada
por uma legislação trabalhista que contingencia os salários (e todas as empresas
da amosta são sindicalizadas), por planilhas de custos municipais (inspiradas na
planilha do GEIPOT), por uma política nacional de apoio ao invesrimento
(Finame/eNDnS) e por uma oferta oligopolista de ônibus (sob a égide das monta-
doras) - not¿-se como são diferentes os comportamentos das pequenas, médias e
grandes empresas em relação a esses fatores. Em termos de produção, os desem-
penhos referentes aos tamanhos de empresas são bast¿nte atíprcc-rs, quer se
pense em termos de capacidade oferecida ou de serviços prestados. A noção de
veículo/quilômetro aplica-se às maiores empresas, em que o investimento em
ônibus domina a lógica da produção. E a de veículo/passageiro esrá mais próxi-
ma das pequenas empresas, em que o fator trabalho guarda importância notória.

Haveria um tamanho ótimo? Ou não existiriam, antes, diversas escalas
de operação pertinentes em função dos tipos de aglomeração e dos serviços
prestados - escalas essas marcadas por limitações de diversas naturezas?
LimitaçÕes físicas, em primeiro lugar, na medida em que a alocaçào em uma
ou mais garagens, oficinas e equipamentos de manutenção dos veículos condi-
ciona tanto a operaçào quanto a qualidade do serviço. Limitações técnicas, em
seguida, ligadas ao maior ou menor grau de controle da estrutura de produ-
ção. As limitações sociais são ditadas pelos efeitos de tamanho sobre a política
de gerenciamento do pessoal. contudo, existem também limitações externas,
tais como a configuração e o tamanho das cidades ou a estruturação dos aten-
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dimentos à demanda. Esses diferentes tipos de limitações parecem flutuar em
função da dinàmíca dos mercados e das estruturas urbanas: assim se explicaria
o contraste entre a tendência à concentração das empresas e a dinâmica de
constante renascimento de unidades de produção de tamanho inferior.

Entre teoria e prâtica, o enfoque analílico, referendado na discussão
sobre os funis da acumulação capitalista no setor de transportes urbanos
(vide Capítulo MII), dâ certa relevância à ingrata tarefa de contar ônibus.
Depende de quem os conta, se usuário, órgão gestor ou proprietário. No últi-
mo caso, o exercício constitui uma ferramenta bastante útil no processo de
concentração. A frota patrimonial de uma empresa apresenta clara adaptaçào
ao mercado em que se deve operar. Levado ao nível de um grupo, que opera
em diferentes mercados, quer locais ou nacional, a contagem evidencia estra-
tégias diferentes de adaptação às diferentes normas regulamentares vigentes
nos serviços e nas cidades. E quando a contagem jâ não se materializa só nos
ônibus, mas no capital que representam, abre-se a possibilidade de diversifi-
car os investimentos em ramos da economia que jâ escapam ao setor trans-
porte urbano - e, portanto, não aparecem numa pesquisa empírica do gênero
desta. Eis aqui o limite da reflexão sobre transporte urbano por ônibus, que é
também o limite daviaçào.

Acabada a contagem, encontra-se também o limite do levantamento
empírico de dados estatísticos, com rígida classificação e análise de variáveis.
Embora funcionem de forma coerente com as hipóteses, esses dados proce-
dem apenas da afividade de contar. Viações individuais, artesanais, familiares
e tradicionais, como empresas evolutivas, modernizantes, hegemonizantes e
monopolizantes, todas essas formas de operação do serviço constituem tipos
não redutíveis à contagem operada. Nem a relação entre elas pode ser enfo-
cada apenas numa visão evolucionista de uma a outra forma, sob a égide do
processo de concentraçào limitado ao capital investido nos ônibus. para
entender melhor a lrajetória e as perspectivas do transporte e suas empresas
de ônibus, é preciso então contar,.. a história delas, reconhecendo aí uma
parte intrínseca da história das cidades, que também os empresários e usuá-
rios das viações contam.
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Capacidade gerencial, Belo l{orizonte

Mapa 1

Urbanização da Região Metropolitana de Belo Horizonte
e crescimento demográfico dos municípios entre 1991 e 1996

REGIAO METROPOLITANA
DE BELO HORIZONTE

% de população índice de crescimento População em 1996
urbanaem 1996 dapopulaçãoentre9l/96

fes
f_-] Ts

29

I 140

I 120

I 100

ro76

Fonte: TURMA; Elaboração: Leca De Biaggi; Dados: CREDAUSamba 1998, IBGE
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Mapa 2

Belo Horizonte, capital de Minas Gerais

Area urbanizada

Zona inabitada

Rio e lagoa

Mangues

Rizicu ltu ra

Dunas

.ñqt

^:,
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Localidade

Ferrovia

Rodovia

Estrada principal

Auto-estrada

Prefixo de rodovia

Limite de estado

Estado

Fonte: TURMA; Elaboração: Jean-paul Hubert; Dados: Esri DCW .l993
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Empresas e órgão gestor, conformando o poder

As empresas de ônibus de Belo Horizonte apresentam especificidades
em relação ao panorama nacional, e seus empresários demonstram singular
capacidade gerencial e até reconhecida habilidade políticat. Apafür da profis-
sionalização de uma calegoria emergente e da expansão do setor de transpor-
tes na reglão, estes empresários perceberam a necessidade de uma articula-

ção do grupo, inicialmente para fazer frente ao poder público local e, Iogo,
païa expaÍrdi-la em nível nacional.

Tal processo de organização não apenas permitiu a alavancagem e

padronizaçào da gestão empresarial como também facilitou o surgimento e a
consolidação de lideranças políticas e empresariais, que se mostraram capa-
zes de se posicionar e influenciar as decisões políticas do setor nas esferas

municipal, estadual e federal.
Da mesma maneira, os órgãos gestores de Belo Horizonte apresenta-

nm iórmulas originais de organização do sistema que foram influenciando as

políticas de transporte no país.

Ao contrário da maioria das cidades brasileiras, nesta capital (e também
em Curitiba) optou-se por não constituir uma empresa pública para operaçào
do sistema, sem, no entanto, renunciar às responsabilidades inerentes ao
poder público, de planejamento, fiscalização, racionalização e modernizaçào
do setor, aûavés de vârias prâticas regulamentadoras e de instituições de
porte municipal e metropolitano.

Não obstante, pouco foram discutidas e analisadas essas especificida-
des e as bases sobre as quais foram se conformando as relaçÕes de poder
entre setor público e privado. Para avaliar esse processo, é necessário enten-
der então:

(i) como Belo Horizonte se diferencia do padrão nacional de evolução das

empresas no tocante à concentração e modetnização;
(ii) como o grupo de empresários belo-horizontinos alcançou posição desta-

cada, fanfo em termos de expansão geográfica dos negócios quanto de
representatividade classista;

(iii) qual o papel do poder público nesse processo.

Desse modo, será preciso remontar aos traços históricos que fornece-
rão elementos explicativos para a conformação do sistema, bem como aden-
traÍ Íras relações de trabalho desenvolvidas nas empresas operadoras, buscan-
do entender o seu processo de trabalho e de gerenciamento.

Com tais procedimentos, espera-se achar na capacidade gerencial, em
um universo empresarial pouco concentrado, mas bem articulado no plano
sindical, os elementos de habilidade contrapostos à ação pública.
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1. Especificidades das empresas de ônibus no cenár¡o de transporte

Belo Horizonte é a terceira cidade do Brasil em termos demográficos,
contando, hoje, com aproximadamente 2,1 milhões de habitant", . ,l.urrçu.r_
do 3,4 milhões ao se considerar a Região Metropolitana (vide Mapa l). É a
capital do estado de Minas Gerais, situado na região sudeste, que é a mais
desenvolvida em termos econômicos e industriais ão país, com situação privi-
Iegiada no cenário brasileiro. Sualocalização estratégica e seu excelente siste-
maviâtio, arém da proximidade com os grandes centros econômicos, tornam
Minas Gerais passagem obrigatória de interligação entre as principais regiões
brasileiras. Faz divisa com os principais estados da federaçãó - sao paulo, Rio
de Janeiro, Espírito santo, Bahía, Goiás e Mato Grosso do Sur - e poucos pos-
suem tão vital nexo de redes de comunicaçÒes quanto o seu.

TanÍo para estabelecer essas relações entre importantes regiões do país
como para dar suporte às atividades econômicas próprias, Minas conta com
uma das maiores redes ferroviârias (760/o da malha nacional) e da maior
extensão de rodovias federais (r5o/o das rodovias pavimentadas do país).
Também sua capital está localizada em região estratégica do estado, prdxlma
a outros grandes centros de importância econômica, porítica e social. seu sis_
tema de transporte coletivo urbano por ônibus, quãndo comparado ao de
outras cidades brasileiras, apresenta algumas singularidades que, além de
caracteizar o cenário local, poderão fornecer elementos explicativos aplicâ_
veis aos centros onde o processo de concentração foi mais iÀtenso2.

1.1. Unicidade da oferta e duplicidade da ação púbtica

A Região Metroporitana de Bero Horizonte (n¡,reH) é composra por 24
municípios, organizados num esquema radioconcêntrico, conforme se vê no
Mapa r, configurando um pólo integrador da economia urbano-regional. o
transporte por ônibus é rearizado por g7 empresas privadas, agrupadas em um
sindicato único, embora existam hoje duas instâncias de tutela,-correspondendo
respectlvamente à cidade-mãe e ao seu entorno metropolitano. Dessas empre_
sas, 54 operam no sistema municipal, gerenciado pela Ëmpresa de Transporte e
Trânsito de Belo Horizonte s/A - BHTrans, 46 empresa, op"."- no sistema
metropolitano, gerenciado pero Departamento de Estra¿as ¿e Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER/MG (BHTrans, 7996a; DER, 1996). Hâ de se obser_
var que 13 empresas operam em ambos os sistemas, enquanto algumas atuam
em nível intermunicipal e interestaduar. Assim, o ttu.rrpòn" urbano é apenas
uma dimensão de uma rede de transporles interurbanos, foco de desenvolvi-
mento dos grupos empresariais nesse ramo. Apesar de não se aprofundar nessa
re\ação específica da capital mineira com o binteiland que ela domina, a prc-
sente análise não descarta a possibilidade de achar 

"- tì dimensão mais uma
explicação da especificidade das empfesas de transporte mineiras.
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Embora exista uma tendência nacional de predominãncia do modal ôni-
bus no transporte coletivo, verifica-se uma crescente concorrência do transpor-
te individual por automóvel - que já abrange quase um terço dos deslocamen-
tos em Belo Horizonte - e pelos outros modos semi-coletivos - aqui limitados
a 5o/0, nào se verificando ainda, na capiÍal, uma forte emergência de formas
alternativas e não regulamentadas de transporte urbano. ljma recente pesquisa
de origem e destino (realizada pela BHTrans, l996a) revela a quase exclusivi-
dade do ônibus nos transportes coletivos:64o/o do total das viagens motoriza-
das diárias, contra somente 6o/o por outros modais (Figura 1). operando hâ 15
anos, em uma linha recuperada da rede ferroviâria, o trem metropolitano
absorve apenas 7o/o das viagens motorizadas dessa metrópole; a companhia
Brasileira de Trens urbanos - CBTU, em conjunto com a BHTrans, vem atuan-
do para ampliar a participação desse sistema, com capacidade instalada não
otimizada, visando razê-lo evoluir a um metrô de superfície às alturas das
necessidades da capital mineira e aliviar o trânsito nas vias urbanas.

Figura 1

Repartição modal das viagens motor¡zadas em Belo Horizonte, 1995

Fonte: TURMA; Dados: Pesquisa OD, BHTrans,1996

Assim, de fato, o poder exercido pelas empresas privadas de ônibus que
captam, hoje, )0o/o da demanda de transpofe coletivo, e dominam o mercado
belo-horizontlno, ê ameaçado somente pela crescente motorização inclividual da
classe média. Paradoxalmente, este poder quase absoluto - ainda não ameaçado
pelos alternativos - pode ser um fator explicativo da grande diferenciação inter-
na desse setor empresarial privado.

1.2. Um setor de ônibus pouco concentrado e heterogêneo

Em comparação com outras capitais brasileiras (Tabela 1), podem_se
constatar algumas particularidades da capital mineira: o número de empresas

Outros
s%
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de ônibus de Belo Horizonte é o maior dentre essas cídades, enquanto a frota
média por empresa é a de menor tamanho da amostra (seis vezes menor do
que em São Paulo).

Tabela 1

Multiplicidade de empresas operadoras de Belo Horizonte em relação a algumas capilais brasileiras, 1996

EmÞresas Linhas Frota

5ão Paulo

Brasília

Rio de Janeiro

Cu ritiba

Goiânia

Manaus

5a lvador

Recife*

Porto Alegre

vitória

Belém

Fortaleza

46

9

37

10

8

7

19

21

t)

3

20

23

780

531

454

262

191

t50

404

270

256

36

109

181

1 1.020

2.066

6.0 16

1.484

1.062

886

2 308

2.219

1.443

264

1.423

1.437

239,6

229,6

162,9

148,4

132,8

I ZO,O

121,5

105,7

96,2

88

7't,2

62,5

Belo Hor¡zonte 54 226 2-57lJ 47,6

* refere-se às empresas sob a tutela da EMTU/Recife, operando na capital e nas suas ligações com as demais
cidades da Região Metropolitana

Fonte: ANTB 1996

Em uma primeira leitura, a capifal mineira apresentaria o menor grau de
concentração empresarial em relação ao padtão nacional predominante, embo-
ra concentre a lerceira maior frota municipal do país - após São Paulo e Rro de

Janeiro e seguida apenas por Recife (Região Metropolitana), Salvador e Brasília.
Desta tabela não emerge nenhuma explicação racional pafa o baixo

grau relativo de concentração empresxial; ao se observar o número de linhas
operadas, inferior ao de vârias cidades com frotas menores, poder-se-ia consi-
derar alé o relevo acidentado da metrópole mineira como um fator de disper-
são das operadoras de ônibus urbanos. Ou se poderia pensff em uma relação
diferente dessas empresas com o planejamento do transpofie e, conseqüente-
mente, em um relacionamento diferente com o poder público.

A diferença formal dessa metrópole em relaçào às demais cidades bra-
sileiras é confirmada pela tipologia nacional da pesquisa OnibuCad (Henry,
7996Y. No sistema de Belo Horizonte (Tabela 2), predominam as empresas de
pequeno porte - tipo F e G dessa tipologia, de 11 a 45 veículos -, represen-
tando 590/o do total, apesar de não serem responsáveis pelo maior volume de
produção do serviço.
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Tabela 2

Características das empresas municipais de ônibus de Belo Horizonte

Classe

(OnibuCad)

c
(>1 35)

D

(134-76)

E

(46-75)

F

(2O-45\

G

(11-19)

Total

Empresas

Frota

L¡nhas

Prod.Km/diária

Passag./dia

Empregados

1

't78

17

87.517

961

14

't 324

145

253.560

695.1 87

7.918

7

382

27

62.1 98

194 747

¿. tv5

23

723

78

1 21.603

380.852

4 664

9

158

12

26.574

1 46.663

1.77A

54

¿ IA)

279

491.714

1.508.966

17.424

Fonte: TURMA; Dados da BHTrans, março 1997

As atacterizadas como empresas em crescimento,
variando embora representem 390/o do total do sistema,
detêm a pal de Belo Horizonte, ott 520/o das linhas, res-
pondendo por 52o/o da produção quilométrica diâria e 460/o do volume de pas-
sageiros transportados, empregando 450/o dos trabalhadores em ransporres.
ou seja, aptoximadamente a metade da produção do sistema municipal é rea-
lizado por estas empresas de médio porte

Dessa forma, a capital mineira se diferencia de outros grandes centros
brasileiros, onde predominam empresas de médio porte às mega-empresas;
por exemplo, empresas do tipo A, B, c e D correspondem a 63,20/0 do merca-
do em São Paulo, chegam aSOo/o em Recife e até a95o/o emBrasília - onde
domina o capital mineiro (Henry, 7997; Santos & Brasileiïo,7996).

Apesar de as empresas belo-horizontinas serem de pequeno e médio
porte, observa-se uma grande heterogeneidade em seu perfil, jâ que entre as
menores e as maiores há uma dispersão considerável. A Figura 2 indica esse
universo heterogêneo, pelas curvas acidentadas de empresas, frotas e empre-
gados. Dominam, em termos de número, as empresas de tipo F - embora
detenham apenas um quarto da frota total - enquanto quase metade da frota
se concentra nas empresas de tipo D e constiluem um quarto do universo.
obserya-se também 740/o dos veículos e das empresas no tipo E e r7o/o das
empresas de pequeno porte realmente, com apenas 6o/o dos veículos, o que
ocoffe na mesma proporçào nas empresas maiores, de tipo c. Mais uma vez,
se comparado com o padrão nacional ou com cidades nas quars o processo
de concentraçã,o é mais avançado, o universo de Belo Horizonte parece atípi-
co e apresenta uma heterogeneidade interna, o que pode se refletir também
nos estilos de gerenciamento empresarial.

Aprofundando essa anâlise, a Tabela J apresenta algumas caracterísli-
cas: empresas com apenas 15 veículos deparam-se com outras dez vezes
maiores (valor máximo de 178, em 1,997), sendo que o valor médio estabele_
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ce-se em torno de 50 veículos, mas com ocorrência mediana de apenas 37
ônibus por empresa. Os tipos de veículos operados também mostram diferen-

ças substantivas: a idade média da frota vana de um mínimo de J,I anos até
um máximo de 7,3 anos; algumas empresas operam apenas uma linha,
enquanto outras, mais de 20.

Figura 2
Heterogeneidade das empresas municipais de ônibus de Belo Hor¡zonte, 1997

40%

3Oo/o

2oo/o

10%

o%

c (>13s) D (134-75) E (46-7s) F (20-4s)

f Empregados

G (1 1-19)

*Empresas ÈFrota
Fonte: TURMA; Dados da BHTrans, março 1997

Tabela 3

Diversidade das empresas de ônibus belo-horizontinas

t)
Þl

1

6.443

1.624

t,o

64

Fonte: TURMA; Dados da BHTrans, março 1997

Essa diversidade, também peculiar, suscita questionamentos sobre seus
reflexos no perfil das práticas gerenciais nessas organizações. A diferença é
grande entre empresas que gerenciam apenas 65 empregados contra outras
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com 960, sendo que o número médio gira em torno de 300 funcionârios (a
curva de empregados, da Figura 2, fambém mostra importância relativa maior
da mão-de-obra nas pequenas empresas, se comparada às grandes, embora
se evidencie uma proporção entre número de veículos e de trabalhadores). A
produção quilométrica diâria e o índice de passageiros transportados por qui-
lômetro rodado também flutuam fortemente entre valores mínimos e máxi-
mos; e o número de passageiros transportados por dia chega a ser 73,6 vezes
maior entre os extremos, estabelecendo-se uma média em torno de 20 mil.
Entretanto, antes de aprofundar na anâIise do processo produtivo, convém
rasfÍeaÍ na história do setor alguns elementos que poderiam ser explicativos
da dupla característica pouco concentrada e heterogênea do universo das
emDresas de ônibus de Belo Horizonte.

2. Origens do setor: dos bondes ao ôn¡bus

2.1. Na era dos bondes

Apesar das especificidades atuais, a origem das empresas de ônibus belo-
horizontinas se assemelhaàhistóría nacional e mesmo latino-americana, com o
proprietário iniciando seu negócio modestamente, quase sempre com um
único veículo, guiado e revisado por ele próprio<. Entretanto, em Belo
Horizonte, um legado diferenciado provém, primeiramente, do fato que a cida-
de foi planejada para ser a caplfal do Estado, de acordo com o modelo urbanís-
tico da êpoca, nos moldes de \Øashington e construída através de um planeja-
mento rigoroso, centrado em dois aspectos principais: higiene e circulação.

A operação dos serviços de bondes, iluminação e telefonia se deu atra-
vés de concessão, alé o final da década de 20, a :uma' empresa particular que,
no caso da capital mineira, estava em mãos de capital nacional. Em outras
grandes cidades do país, desde o início do século até a década de 30, preva-
leceu o monopólio de empresas de capital estrangeiro, correspondendo ao
período áureo dos transportes sobre trilhos; a situação se alterou no final
dessa década, quando se abriu espaço no mercado pala a afitação dos pro-
prietários de ônibus. Em Belo Horizonte, somente em 7929 é que se observou
a enûada de capital estrangeiro, com a efetivação do contralo com a

Companhia Força e Luz de Minas Gerais, subsidiária da American & Foreign
Power Company, ligada ao grupo norte-americano General Electric. Essa

inserção tardia do capital estrangeiro fornece elementos para compreensão da

crônica deficiência dos serviços prestados pela Companhia, inclusive no
transporte por bondes.

Dessa forma, ainda no final da década de 20 (e, portanto, mais cedo do
que em outras cidades), surgiram os primeiros investidores individuais ou
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familiares cio transporte por ônibus. Essa abertura a um novo modal de trans-
porte esteve Iigada às constantes reclamações dos usuários sobre o sistema
predominante de bondes e impulsionadapela expansão utbana, o que levou
o setor público à alternativa do serviço de auto-ônibus. Desde então, peque-
nos e improvisados carros sobre rodas passaram a percorrer ruas e bairros,
inaugurando uma nova era nos transportes coletivos.

A partir da Segunda Guerra Mundial, as dificuldades na importação de
veículos e de combustíveis fízeram com que o sistema de bondes reduzisse
algumas linhas e o volume de passageiros transportados. Nesse período, a
cidade passou a receber cada vez mais imigrantes, acelerando c-rs processos
de periferização e industrialização. o ônibus tornou-se indispensável à ocu-
pação de áreas cada vez mais distantes no processo de urbanização, mais do
que dobrando o número de passageiros transportados em um curto período
de três anos: de 6,5 milhões de passageiros no ano 1945, o volume passou
para 75 milhões em 7948 quando, no mesmo período, o modal bonde sofreu
uma substantiva queda absoluta de clientela (Tabela 4).

Tabela 4
Redução da participação do bonde

e captação de passageiros pelo ônibus em Belo Hor¡zonte, 1945-.1948

Modal 194s 1946 1947 'r948
Bonde

Ônibus

91o/o

9%

91o/o

9%

a8%

12o/o

81o/o

19%
Total 69.216.623 75.765.944 42.674.415 80.138.996

Fonte: TURMA; Dados: FJp, 1996 (a partir de diversas fontes)

2.2. Desenvolvimento do modal ônibus

o sistema de transportes por ônibus foi se expandindo, atendendo às
necessidades de crescimento da cidade. Nos anos 50, o número de concorrên-
cias públicas, embora previstas no regulamento, não chegou a 20. o,,conheci-
mento político" era o principal instrumento de pressão para a concessão de
linhas, iunto ao órgão gestor da época, o Departamento de Bondes e ônibus -
DBO. Por outro lado, operada po
rios que tinham de s nizaçã.o do
rígida fiscalização, os espaços pa
nições do órgão gestor e estabelecer as regras de concorrência no mercado.

Assim, as linhas fr;ncionavam de acordo com os horários estabelecidos
entre os próprios empresários (que ainda atuavam como motoristas dos veícu-
los), que pagavam a um fiscal no final da linha para controlar a saída e chega-
da de carros. Em determinadas linhas, era combinada uma multa entre os moto-
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ristas que adiantassem ou atrasassem mais de cinco minutos do horário previs-
lo, para não prejudicar os companheiros. Ou seja, àquela época remontam
algumas regras de gerenciamento das empresas e do próprio serviço, as quais,
logo, o poder público passou a querer controlar de forma mais eficiente.

No final da década de 50, destacava-se na cidade, jâ expandida para
além da zona periférica da Avenida do Contorno, a convivência de diferentes
modais de transporte e tipos de veículos: ainda transitavam os bondes elétri-
cos, ao lado de velhas jardineiras, modernos ônibus, trolebus e trens suburba-
nos. A característicabâsica desse período e da década seguinte foi o gradativo
abandono de modalidades mais rígidas de transporte coletivo urbano que exi-
giam maiores investimentos públicos. Os ônibus, por suas características de
flexibilidade e menor custo, colocavam-se como alternativa viável ao cresci-
mento urbano desordenado, às contingências de topografia muito acidentada
da cidade e aos seus numerosos cruzamentos, fruto de sua planta urbana.

Na década de 70, consolidou-se o sistema de transporte por ônibus, ope-
rado por diversas empresas de pequeno e médio porte. Entretanto, o serviço
era catacfetizado pela superposição de linhas e de itinerários, por concorrên-
cias predatórias, por congestionamentos provocados por excesso de oferta de
transporte e pela altação desarticulada e conflituosa dos diversos órgãos que
lidavam com as questões de transporte e de trânsito (Azevedo e Castro, 7987).

3. Capacitação gerenc¡al e impulso do órgão gestor

3.1. Racionalização e gestão metropolitana

No início da década de 80, sob a gestão da Companhia de Transportes
Urbanos da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Metrobel, foi imposto
ao sistema de transporte e trânsito da cidade um padrão que pode ser carac-
terizado como tecnocrâficos. Isto levou à reestruturaçào e reorganização do
sistema e das empresas operadoras, visando uma forma mais racionalizada e
coerente com o crescimento da Região Metropolitana. Entre as principais
mudanças, implantadas pelo Programa de Organízaçào do Transporte Público
por Ônibus - Probus, verificaram-se a estruturação do planejamento e fiscali-
zação do seruiço pelo órgão gestor público; e a implantação de nova estrutu-
ra espacial, segundo uma configutaçào de linhas denominadas, ainda hoje,
"expressas" e "semi-expressas", "diametrais" e "circulares" (e que apresentam
um ordenamento único no Brasil). Essa racionalizaçào resultou no aumento
do número de linhas, buscando ampliar a rede e melhor atender à demanda,
e na redução do número de empresas e de frota, de maneira a aumentar a
produtividade e o controle público sobre o sistema da Região Metropolitana,
conforme Figura 3.

295



a

=o
o
o

E
o
o

o
o
E.l
z

160

'140

120

100

80

60

40

20

0

Viaçã.o llimitøda

Figura 3

Mudança do sistema metropolitano de Belo Hor¡zonte em 1981
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Fonte: TURMA; Dados: Azevedo e Castro. 1997

A reestruturaçã.o acelerou um processo de concentração do capital tradi-
cional e ramriar investido no setor, mediante fusão e extinção de empresas. o
novo sistema de linhas diametrais definiu que dois baírros, geograficamente
opostos, fossem seryidos por uma única linha, operada por uma única empre-
sa. Assim, algumas empresas, que no sistema anterior operavambairro-centro,
tiveram que se consorciar para operar a línha bairro-a-bairro; outras foram eli-
minadas por não conseguirem atender às determinações do órgão gestor.

Através de consórcios e de uma articulação específica entre sócios e
parentes de algumas ramírias, transformados em acionistas das n<¡vas empre-
sas, o grupo adaptou-se à nova regulamentaçào. Tal anâlise pode reTativizar a
observação de que, apesar de ter ocorrido uma redução significativa (43vù no
total de empresas na capital mineira, a quantidade continuou elevada. Essa
observação fica no aspec alidade, apesar da persistência
de um elevado número d não houve estudos que permi-
tissem tipificar a estrutura etor.

Voltando de Belo Horizonte no panofama nacional,
cabem algumas indicam a importância relativa dos empresá-
rios e do poder sso de concentração das empresas. As infor-
mações sobre a dêcada de 70, quando o Estado deu maior impulso à concen-
ftação, úazem dados relativos apenas ao número de empresas, sem considerar

formação capitalista do seto¡ nem a evolução
sar dessa limitação, alguns dados são significa-
que podem ser analisadas a parttr da Figura 4,

qu no número de empresas
de tenha se mantido supe_
rio como São paulo, Recife
e Rio de Janeiro, e que passaram por processo semelhante naquele peíodo.
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Figura 4
Redução do número de operadoras entre 1970 e 1980:

Belo Hor¡zonte versus São Paulo, Recife e Rio de Janeiro

Belo Horizonte 5ão Paulo Rio de Janeiro

11970 I1980
Fonte: TURMA; Dados: Santos & Brasileiro (1996), Henry & Zioni (1997)

Em nível federal, o Estado deu maior impulso à administração metropo-
litana dos transportes nas nove Regiões Metropolitanas, dentre as quais Belo
Horizonte, que era a terceira mais importante. De fato, o projeto de corte tec-
nocrático de constituição das Empresas Metropolitanas de Transporte Urbano
(EMTU) se concretizou apenas nessa cidade e em Recife, fracassando nas
demais. Em ambas as cidades, o número de empresas operando no âmbito
metropolitano caiu pela metade nesse período: passou de 739 a 79 em Belo
Horizonte, e de 66 a 37 no caso do Recife. Entretanto, a extinção da Metrobel
e logo após, da Transmetro, estancou esse processo, enquanto que em Recife,
única metrópole brasileira que mantém até hoje o órgão gestor de âmbito
metropolitano, esse processo continuou até a redução às 19 empresas que
atuam hoje na Região Metropolitana.

Em nível municipal, também nas maiores metrópoles houve incentivo à
redução do número de operadoras, como em São Paulo, onde as empresas
atuando no município cairam de 75, em 1970, para J8 ^ 

partir de 1980; no
caso do Rio de Janeiro, as operadoras cafuam de 51 pan J4 (Capítulo II;
Santos & Brasileiro,7996). Em Belo Horizonte, com a mrnicrpalização dos
transportes na década de 90, a BHTrans gerencia hoje apenas as 54 empresas
municipais, sendo o sistema metropolitano composto de 87 empresas.

No que diz respeito ao processo de concentração, impulsionado pelas
próprias empresas, a comparação com Brasília e Natal é ilustrativa: nesse
período, ambas mantiveram uma estrutura oligopolística, apesar do forte
acréscimo da demanda e de passageiros transportados (Santos & Brasileiro,
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7996). Em um extremo, BrasíIia apresenta uma forte concentraçào, pois ape-
nas duas empresas detêm dois terços da ofena (Capítulo XII), enquanro que,
na capital do Rio Grande do Norte, os gmpos regionais nordestinos dominam
o transporte. (Capítulo IIt).

Quais seriam as possíveis explicações para as especificidades belo-hori-
zontrnas? Podem-se levantar as seguintes hipóteses: em primeiro lugar, como
o número absoluto de empresas (139) jâ era elevado ao se iniciar o processo
de reestruturaçào, mesmo após o reagrupamento, a quantidade de empresas
que permaneceu no mercado ainda era aIta, em relação ao padrão nacional.
Em segundo lugar, técnicos e dirigentes do órgão gestor relatam ter havido
uma preocupação no sentido de evitar a oligopolização no setor (vale ressal-
tar que este atua sobre o número de empresas operadoras, mas não sobre a
propriedade). Finalmente, deduz-se que a nova situação tenha estimulado os
empresários a se unirem contra o órgão gestor, evitando, assim, uma disputa
interna que os enfraquecería, embora mantivessem diferenças de critérios de
gerenciamento empresarial demonstrados pela heterogeneidade do setor
(UFMG, 1996).

A reestnrturação, atavés do probus, implicou também em mudança no
padrão de remuneração das empresas e da política taifâria. As empresas dei-
xaram de receber pelo número de passageiros transportados para serem
remuneradas pelo número de viagens rcalizadas e por cálculos definidos na
planilha de custos que considerava critérios como extensão do percurso,
idade média da ftota, etc. Nesse sistema, as empresas recolhiam a receita das
tarlfas à càmara de compensação Tarfâria, que promovia o subsídio cruzad.o
entre empresas deficitárias e superavitârias.

Essas mudanças impacraram não somente a reorganízação espacial do
mercado e o padrão de concorrência, como também a organização interna de
trabalho (Cru2,1996).

As empresas viram-se obrigadas a um maior controle na produção de
serviços, para atenderem às determinações do novo órgão gestor: itinerário,
número de viagens, horários, tempo médio de viagem, frota, número de fra-
balhadores, índice de ocupação dos veículos, instalaçöes, etc. No entanto,
isso não significava que cada empresa, individualmente, tivesse melhorado
sua produtividade, mesmo porque o sistema comportava a existência de
empresas deficitárias e superavitârias. Em termos de produção do serviço,
anteriormente, o empresârio visava somente transportar o maior número de
passagelros com o menor número possível de viagens e menor número de
ônibus em circulação, obtendo seu lucro da supedotação dos ônibus. Agora,
tornava-se necessário preocupar-se com as questões administrativas, como
controle de custos, critérios de renovação dafrota (em função das possibilida-
des de financiamento), escala e manutençào de frota, escalas de serviço, con-
troles de produção, etc; e também começaram a atentar para as questões de
organizaçào da categoria.
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Volta à instância municipal

Esse momento de ruptura implicou em uma maior profissionalização
do setor. Nas empresas, os filhos dos fundadores, muitas vezes profissionais
com formação acadêmica, passaram a dtrigir seus negócios com maior dina-
mismo empresarial. Essa nova geração assumiu a liderança do Setransp, no
qual se verificou a incorporação do saber técnico e a absorção de profissio-
nais oriundos de órgãos públicos de planejamento urbano (Watanabe, 1996).

Porém, com capital para investimento e sem grandes possibilidades de
aplicâ-lo no sistema local, devido às restrições da Metrobel, alguns empresá-
rios da capital, como estratégia de sobrevivência e expansão de seus negó-
cios, buscaram novos mercados no interior mineiro e em outros estados,
como São Paulo, Maranhão,Bahia, Sergipe, Rondônia, etc. Deduz-se que essa
expansão em direção a estes centros se explicaria pelo fato de que os empre-
sários detectaram carência de um knotu bou.t consolidado no ramo de trans-
portes, o que lhes possibilitou a aplicação do conhecimento adquirido em
Belo Horizonte (UFMG, 1996). Além disso, cabe ressaltar que o mercado belo-
horizontino do transporte urbano (municipal e metropolitano) manteve efeti-
vas bal^lleiras para se proteger contra eventuais entradas de empresas de
outras regiões do país, sendo notório que até hoje o capital desse setor per-
manece exclusivamente mineiro.

No período de aÍuação da Metrobel, verificou-se um salto de qualidade
gerencial nas empresas, caracferizada por incorporações tecnológicas e por
um novo padrão de relações e articulações políticas. Neste cenário, os empre-
sários parecem ter percebido que, para fazer frente aos novos requisitos do
órgão gestor, teriam que não apenas deter o saber técnico) como também
estarem unidos entre si. como um grupo capaz de influenciar e se impor no
cenário das decisões políticas.

Em nível nacional, os empresários belo-horizontinos passaÍam a fer uma
pafücipaçào ativa nos órgãos de representaçào da categoria com a criação da
Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos - NTU em 7987,
sob impulso do Setransp, e anos depois com uma atuação marcante na
Confederação Nacional dos Transportes - CNT. Dirigentes profissionais minei-
ros contribuíram eficazmenle para a formaçào de extensa rede de capllaridade
em nível político, seja no Legislativo, Executivo ou Judiciário. Podem ser iden-
tificados empresários da segunda geração do transporte mineiro, filhos dos
pioneiros e atuais proprietários de empresas, que ascenderam a posições de
destaque regional, assumindo cargos executivos no Setransp e posteriormente
em nível nacional, cargos na direção da NTU, da CNT e do Serviço Social dos
Transpofies/Serviço Nacional de Aprendizagem em Transportes - SEST/SENAT,

estrutura de aparalo de aperfeiçoamento profissional da mão-de-obra do setor.
Ressalte-se ainda que o SEST/SENAT foi criado em momento de questionamen-
to nacional quanto à continuidade de outros serviços congêneres como o da

299



Viação Ilimitada

Indústria e o do comércio (snsI e SENAC), demonstrando o poder de mobiliza_
ção política da cafegoria, capitaneado por lideranças mineiras.

o fortalecimento dos empresários e do Setransp, fi:ncionando como enti-
dade mediadora entre o órgão gestor e as empresas operadoras, foi simultâneo
ao enfraquecimento técnico e político da Metrobel. Nessa época, diversos
órgãos públicos, com características marcadamente técnicas, tiveram dificulda-
des de adaptação a um novo contexto nacional, onde as decisões políticas pas-
saram a prevalecer sobre as consideraçöes técnicas. Em 19g7, a Transmetro _
Transportes Metropolitanos sucedeu à Metrobel, durante uma fase mais intensa
de desvalorização técnica dos órgãos públicos em Minas Gerais, tendo realiza-
do projetos menos significativos, além de delegar o processamento da càmara
de Compensaçào Taúfâria ao próprio Serransp (ny, 7996).

Na década d" 90, de acordo com determinação da Constituição de 19gg,
ocorreu a municipalização do transporte, sob a égide da BHTrans. o transpor-
te metropolitano passou a ser gerenciado pelo Departamento de Estradas e
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG, consagrando-se o divórcio
entre as duas tutelas sobre um sistema de transporte fisicamente integrado, do
ponto de vista da rede e também dos operadores, unidos no mesmo sindicato
empresarial. No âmbito municipal, houve, novamente, uma retomada do
padrão técnico nas decisões do órgão gestor, aliada a lma preocupação em
democralizar a formulação das políticas de transporte. Foram criados fóruns
de discussão e participação de diversos segmento e ques_
tões locais de transporte e trânsito, avaliação da p etos de
melhoria da qualidade de prestação de serviço do ,7995).
Estes espaços de debate público possibilitam maior visibilidade e rransparên-
cia na formulação e condução das políticas do setor, dividindo tarefas e res-
ponsabilidades.

A conformação atual do sistema de transporte por ônibus de Belo
Horizonte pode ser observada na Figura 5 (para leitura dos códigos das empre-
sas e para outros dados operacionais, vide no Anexo a Tabela 5), que exibe
curyas procedentes de dados diferentes (onibucad, 7992; BHTrans, 7997).
Apesardadirerença5,'#;î":::.S,i:;:?::ff 

i:3:,:åï;i:J:îï.åx:
as menores. Além da vaiação nos extremos das curvas,
s bruscas quedas de frotas entre as 30 empresas com mais

de 50 ônibus, enquanto as 25 empresas restantes mostram maior estabilidade.
90, verifica-se, m política aus-

teta d o cumprimento . Se, por um
lado, modernização d empresarial,
por outro, pode-se levar a um processo de homogeneização das práticas
gerenciais e ao engessamento das inovações que, porventura, pudessem ser
propostas por iniciativa das empresas. A análise das relações de trabalhoo oer-
mite um aprofundamento nessa questão.
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Figura 5

Escala e variação das empresas de ônibus do município de Belo Horizonte, 1992-1997
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* Os números representam os códigos das empresas referidas na Tabela 5 do Anexo
Fonte: TURMA; Dados:BHTrans & STMG 1996

4. Práticas gerenc¡a¡s nas empresas de ônibus

As práticas gerenciais podem ser analisadas através das instâncias das
relações de trabalho: organização do trabalho, gestão da força de trabalho,
condições de trabalho e formas de regulação de conflito (Ver quadro no
Anexo). Esse tipo de análise, aplicado ao transporte urbano a partir de estudos
de caso, centra-se a seguir em empresas classificadas como em crescimento no
tipo D, pois são, como descrito anteriormente, as que apresentam o maior
volume de produção do serviço do sistema de transporte de Belo Horizonte.

4.1. Organização do trahalho

Entende-se por organização do trabalhot as maneiras de dividir e sistema-
tizar as tarefas e o tempo entre trabalhadores, o seu conteúdo, as especializações
decorrentes e as qualificações exigidas; inclui também as seqüências, ritmos e

cadências estabelecidos, a padronização e a autonomia e, finalmente, o grau de
participação do trabalhador na programação das tarefas. A organização do traba-
Iho relaciona-se tanto à tecnologia de produção (maquinaria e equipamentos),
como à técnica organizacional e gerencial (TQM, Just in ttme/Kanban, etc.).

No transporte por ônibus de Belo Horizonte, os aspectos da organizaçã.o
do trabalho encontram-se expressos na regulamentação e nas ordens de servi-

ço, através da definição do quadro de horas de serviço, dos horários de saída
de cada ponto de controle, da duração média da viagem e do itinerário a set
percorrido. O órgão gestor planeja e fiscaliza rigidamente o cumprimento de

11 4 24 25't7 6 43 29 49 2a 4a 9 2 33 50 22 46 37 36

21 27 55 23 51 34 52 10 1 I 47 14 7 19 40 16 15 12 42 35 26 20 3 41*
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tais objetivos operacionais. A partir dessas determinações, as empresas estabe-
lecem a programação do trabalho, sendo a escal^ de serviço dos empregados
balizadora da seqüência da produção: o ritmo da linha de ônibus. Na maioria
das empresas, o empregado é escalado para linha, veículo e horário predeter-
minados, sendo indicado o local onde vai assumir seu posto de trabalho.
Assim, motoristas de cada linha têm o tempo exato para percorrer determinado
itinerário, o que reforça a noçào de linha, pois o ritmo de seu trabalho está liga-
do ao tral:alho dos outros veículos, em uma clara relaçáo de interdependência.

A confecção da escala de trabalho ainda é realizada manualmente na maior
parte das empresas; mas jâ se verifica, em algumas , a utilização de sistemas infor-
mafizados. A jornada diâria de trabalho, prevista em acordo coletivo, é de 7 horas
e 20 minutos, em 44 horas semanais; as horas extras, quando formalmente reco-
nhecidas como tal, são evitadas ao máximo na medida em que elevam os gastos
em mão-de-obra. Esse é um dos principais itens da planilha de custos: 530/o do
total na formação do preço, nesse caso equivalente à tarfa. A farfa é definida
pelo poder concedente, em função de critérios tanto político-sociais como
microeconômicos; ou seja, não opera a lei do mercado nesse serviço público.

Observa-se que a administração do sistema, exercida pelo poder público,
define parâmetros rígidos para a determinação do custo final de mão-de-obra; e
que o gerenciamento da empresa centra-se sobre os trabalhadores operando no
veículo e na linha, ou seja: fora da garagem. Em ambas as dimensões, os ele-
mentos centrais são o motorista e o cobrador, a quem se trata de controlar. As
formas de controle se dão pel-;- fiscalização dos horários e dos parâmetros ope-
racionais, atavés de equipes do órgão gesto! identificadas ou não, espalhadas
pelos itinerários das linhas. Essa fiscalização gera indicadores de desempenho
que compõem o sistema de avaliação e classificação das empresas. Assim, o
Índice de Desempenho Operacional - IDO define parâmetros para medidas
corretivas e punitivas e para premiação das empresas (Cançado eta1.,7997).

Por outro lado, o controle é exercido internamente nas empresas atra-
vés dos despachantes, Iocalizados nos pontos de controle. Esse duplo contro-
Ie bem pode significar uma limitação no desempenho desses profissionais;
também legitima um espaço de poder do trabalhador, na medida em que os
diferentes critérios e formas de attaçào, advindos da separação entre adminis-
:ração do sistema e o gerenciamento das empresas, possam resultar em
aumento da autonomia rclatíva de sua atuaçào.

Destaca-se, nas empresas de ônibus de pequeno e médio porle, a impor-
tância decisiva do cuidado ao veículo, que ainda tende a ser considerado mais
importante que o patrimônio humano. Verifica-se a utllização disseminada de
equipamentos que permitem o registro da velocidade desenvolvida pelo veícu-
Io, tempo de funcionamento do motor, bem como as rotações, quilometragem
percorrida via odômetro incorporado, além de observar os esforços excessivos
em curvas, freadas e anancadas. Para as empresas, a implantaçào destes equipa-
mentos tem significado a obtenção de bons índices de economia de combustí-
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vel, maior tempo de durabilidade do motor, maior vida útil dos pneus, menor
desgaste das lonas de freio e outros componentes e peças de reposição. Além
de economia, os aparelhos também permitem a padrorização das formas de
aínção do motorista, que p ssa a dirigir baseado nos instrumentos e não "de
ouvido", ampliando o controle da força de trabalho que se encontra extramuros.

A implantação da Gerência de Qualidade Total (TQM) no gerenciamento
empresarial tem sido reahzada de forma tímida no setor de transportes, apesar
de algumas ações tanto do poder concedente como das próprias empresas. A
BHTrans vem envidando esforços no sentido de buscar a melhoria da qualida-
de do transporte coletivo, tendo criado a Comissão de Qualidade Operacional
de Transporte Coletivo por Ônibus de Belo Horizonte.

Algumas empresas jâ vêm desenvolvendo Programas de Qualidade,
inclusive com a contratação de consultorias extemas. Na prática observa-se que
alguns dos princípios básicos da qualidade, como totalidade, engajamento, par-
ticipação, criatividade ou comunicaçào, ainda se encontram pouco desenvolvi-
dos. O discurso de valorização do usuário e do empregado não se traduz em
alterações efetivas da organrzação do trabalho ou das outras instâncias das

Relações de Trabalho. Os trabalhadores têm pouca parttcipaçào no processo
decisório e de planejamento, sendo consultados apenas em pesquisas de opi-
nião. O passageiro é ainda tratado mais como usuário do que como cliente,
que é aquele que deveria nortear as ações da empresa. Na realidade, a princi-
pal preocupaçào sào as determinações do órgão gestor (Siqueira et al., 7996).

Conclui-se que a organizaçào do trabalho nas empresas de ônibus se

dâ a partir da concepção e planejamento do serviço, efetuados pelo órgão
gestor que, efetivamente, realiza a função estratégica da administraçã.o. Cal>e

às empresas cumprirem rigorosamente as suas determinações, com pouco
espaço para desenvolver estratégias alternativas de gerenciamento interno.
Como a concepção e planejamento do serviço são funções do órgão gestor,

as empresas utilizam-se dessa situação para justificarem as diversas prâtrcas
de gerenciamento que possam suscitar críticas ou insatisfações, seja do
empregado ou do usuário. A maioria das empresas avançam nos processos de
organizaçào do trabalho, principalmente quando impulsionadas e/ou pressio-
nadas pelo órgão gestor, introduzindo tecnologia gerencial e de processo,
que são incorporadas ao seu lenow bow. Em Belo Horizonte, as fases de

modernização ou avanço podem ser claramente detectadas durante a gestão

da Metrobel e, mais recentemente, da BHTrans.

4.2. Gerenciamento da força de trabalho

O gerenciamento da força de trabalho tem como finalidades o controle
e a adequação da força de trabalho aos objetivos organizacionaiss, tradtzin-
do-se em medidas que ativam o processo de trabalho, através da relação che-
fia/subordinado; e nas políticas e práticas de Recursos Humanos, através das
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funções de recrutamento e seleção de pessoal, treinamento e desenvolvimen-
to, cargos e salários, avaliação de desempenho e caneira e outros aspectos
ligados à vída profissional dos trabalhadores.

o quadro de pessoal nas empresas de ônibus encontra-se bastante con-
centrado nas funções de motoristas e trocadores, que perfazem 760/o do ereti-
vo das empresas (Figura 6), sendo portanto o grande foco das ações de recur_
sos humanos.

Figura 6

lmportânc¡a do pessoal de operação na força de trabalho
das empresas de ônibus municipais de Belo Horizonte

Mecânicos
Admìnistração go/o Motoristas

37%10%

Despachantes
6%

Cobradores
39%

Fonte: TURMA; Dados da BHTrans, março ,1997

o processo de recrutamento e seleção pode ser interno ou externo à
empresa. Interno, quando oco1le a promoção e/ou transferência de empregados
na empresa e extefno, através de indicação de candidatos por parte dos empre_
gados, de anúncios na portaria ou em jornais, e aplicação de testes psicotécnicos
e entrevistas. É um processo centrado no cargo, onde não se verifica a eistência
de critérios técnicos bem estabelecidos, funcionando mais na base da intuição e
da experiência daquele que contrata. Aparttr do ano de 7997, o Setransp passou
a centrahzar um cadastro de empregados, intermediando e assumindo uma das
funções da administração de recursos humanos própna das empresas.

A política de remuneração das empresas segue o estipulado pela con-
venção coletiva, acordada entre sindicato dos trabalhadores e Setransp,
pagando-se o salârio determinado a cada grupo profissional. Em termos de
planos de benefícios, algumas empresas jâ concediam convênio s para ârea de
saúde e comércio.

Atualmente, vigora o Plano de saúde dos Rodoviãrios, aÍravés de um
convênio com uma empresa de medicina de grupo, custeado em g7o/o na pla-
nilha de custo e o valor restante pela contribuição do beneficiário. Esse plãno
de saúde é intermediado pelo sindicato das empresas e pelo órgão gestor
(BHTrans, 7996b). Percebe-se que o papel do Sindicato dos Rodoviários de
lutar pelas condições de saúde do trabalhador junto às empresas está sendo
deslocado par^ o órgão gestor.
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o sistema de avaliação de desempenho utilizado pelas empresas está
basicamente voltado e restrito às exigências do órgão gestor. os controles e
punições consistem em descontos das infrações, advertências oral e escrita, sus-
pensão e demissão, embora um dos grandes problemas do gerenciamento da
força de trabalho seja justamente a rotatividade dos trabalhadores. O sistema de
recompensas consiste na distribuição de prêmios entre os empregados, como
camisetas, cestas básicasl material escolar, etc.; essas prâticas visam fixar e reter
os trabalhadores. uma das formas de premiação observada para motoristas é a
possibilidade de dirigir um veículo mais novo ou o trabalho em linhas conside-
radas mais nobres, fruto muitas vezes de critérios ditos de apadrinhamento,
baseados em laços afetivos, em detrimento de critérios formais e técnicos, contri-
buindo para o estabelecimento de relações paternalistas, características do setor.

Não se observa a existência de um plano de carreira, verificando-se ape-
nas a possibilidade de promoção de trocador pra motorista, depois de um
treinamento. Este, quando existe internamente, é voltado para a função, com
enfoques restritos à tarefa, sendo chamado de "escolinha". os treinamentos
externos, até pouco tempo, eram basicamente para funçöes gerenciais e, no
caso de pessoal de operação, em direção defensiva e relações interpessoais.
Atualmente, estão sendo desenvolvidos cursos de formação para funções ope-
racionais, pelo serviço de aprendizagem do SEST/SENAT, com a pafücipação
ativa de diversas empresâse. Assim, verifica-se que o nível educacional e de
qualificação dos trabalhadores, oriundos em sua maioria de extratos popula-
res, aliado ao nào investimento em planos de carreira por parte das empresas,
implicam em poucas oportunidades de mobilidade profissional para categoria.

As relaçÕes entre proprietários e empregados podem ser classificadas de
paternalistas, na medida em que os proprietários que exercem o poder, outor-
gam benefícios, atribuem direitos e facllitam situações aos empregados. Não são
considerados o senso de justiça ou a legalidade, sendo essas relações baseadas
no sentido de ajuda, comiseração ou qualquer oulra razão pessoal ou voluntária
(Trasmonte, 1976). Assim, apesar da existência de uma hierarquia, pode-se
recorrer diretamente aos proprietâios para resolver problemas, pedir emprego,
empréstimos, favores, auxílio à comunidade, etc. o chefe, representante formal
da autoridade é, na maioria das vezes, identificado com a punição e repressào,
ainda que muitas vezes também reproduza relações paternalistas iunto aos
subordinados. Todas as reclamações são dirigidas contra ele, enquanto a grati-
dão e elogios são dirigidos aos proprietários. portanto, o papel de autoridade é
confundido, pelo subordinado, com caracteísticas pessoais de autoritarismo
daquele que exerce o cargo. Dessa forma, a sua figura atua como anteparo, res-
guardando o patrão do atrito e do confronto com o empregado. Muitas das
negativas às reivindicações dos empregados são atribuídas às determinações da
BHTrans, o que também resguarda a relação entre empregados e empresa.

Essas observações relativas ao gerenciamento da rorça de trabalho nas
empresas de ônibus de Belo Horizonte levam a concluir que as práticas e po-
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Iíticas de recursos humanos estão mais identificadas com o desenvolvimento
de relações pessoais, de cunho paternalista. percebe-se ainda que as negocia-
ções que, em princípio, deveriam ser internas, estão sendo removidas do
locus empresa/empregado para serem tatadas em âmbito coletivo pelo sindi-
cato patronal e pelo órgão gestor, com pequena participação do sindicato dos
rodoviários. A inclusão e a forte atuaçào dos dois outros atores externos -
BHTrans e setransp - extrapolam a tradicional relação paTrã.o/empregado.

A atuação do Setransp no gerenciamento da força de trabalho affavés da
cenûaIização das prátícas de recursos humanos explica-se pela efetiva redução
dos custos para cada empresa, o que é possível em um mercado sem concor-
rência. A centralização também permite um controle de quem entra, de quem
está e de quem sai do sistema, não permitindo que "elementos indesejáveis,,
tenham uma colocação no setor de transportes.

A atuaçào da BHTrans pode traduzir-se no interesse que as empresas
tenham um padrão mínimo de qualificação e de prâticas de recursos humanos,
pressionando o investimento em novas tecnologias gerenciais, principalmente
nas empresas de pequeno porte. Ao estimular essas prâticas, poder-se-ia con-
seguir maior controle sobre os custos da força de trabalho e melhorar o qua-
dro de tañras em transporte. Mais uma vezl verifica-se que o órgão gestor, ao
buscar padrões homogêneos, sem considerar a heterogeneidade do setor,
tende a limitar a margem de autonomia gerencial dos próprios empresários.

4.3. Condições de trabalho

As condições de trabalho envolvem o ambiente e riscos específicos deri-
vados da execução do trabalho e associados à represenfação do trabalhador
sobre seu modo específíco de trabalhar e desgastar-se1.. o gerenciamento das
condições de trabalho no sewiço de transporte coletivo por ônibus é bastante
complexo, por ser a atividade exercida extramuros. Isso impõe uma série de
contingências e restrições que afetam direta ou indiretamente o desempenho e
saúde do trabalhador. Este fica exposto ao frio, ao caIor, à chuva; às condições
desgastantes de tráfego e trânsito, estando sujeito à disputa de espaços com
outros veículos, ao congestionamento, às condições precárias das vias públicas,
à poluição sonora, etc.

Existem ainda condiçÕes intrínsecas à pñpria atividade que causam
desgaste ao trabalhador, como:

(i) a necessidade de realizar frabalho noturno;
(ii) as mudanças na quantidade de passageiros ao longo do dia; .(iii) o medo e a ansiedade gerados pela responsabilidade de lidar còm di-

nheiro alheio e estar sujeito a assaltosl
(iv) o comportamento imprevisto, até mesmo às vezes inadequado. do usuá-

rio e/ou do pedestre.
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As condições de trabalho variam de acordo com a linha, pois envolvem
aspectos como itinerário, topografia, condições de trâfego e tipo de passageiro
carregado, quer seja popular ou classe média. Esses fatores, sobre os quais o
empregado e o empresário têm pouco controle, caracterizam condições ârduas
e penosas, geralmente provocando desgaste físico e mental do trabalhador de
transporte coletivo (Duffy & McGoldrick, 1990).

Aliadas a essas condições adversas, verificam-se algumas políticas
gerenciais nas empresas pesquisadas em Belo Horizonte que intensificam a
característica penosa da profissão. Observa-se, por exemplo:

- em relaçã.o às condições da frota: precariedade da manutenção; defeitos
nos veículos que não impedem que eles circulem, mas que dificultam o
trabalho do motorista; aspectos ergonômicos inadequados (calor e ruído
advindos do motor dianteiro, barulho da campainha); idade dos veículos;

- em relação às caracferísticas dos ônibus: veículos pequenos, provocando
superlotação; motor dianteiro com suspensão por feixes de molas; portas
estreitas e degraus muito altos, dificultando o embarque/desembarque de
passageiros e, conseqüentemente, atrasando a anancada dos motoristas,
tornando difícil cumprir os horários e diminuindo a velocidade comercial;
em relação aos horários: intervalos reduzidos de descanso; jornadas exces-
sivas e inesperadamente longas, que extrapolam o horário de trabalho, de
acordo com a conveniência e as necessidades das empresas;
outros fatores básicos, como falta de sanitários no final dos pontos; falta
de fornecimento de troco para os cobradores, o que gera atritos freqüentes
entre cobrador e usuário; etc.

No que diz respeito às condições dos ônibus, o órgão gestor vem
tomando medidas no sentido de estimular a renovação da froø. Assim, a idade
média da frota de ônibus em circulação em Belo Horizonte - em torno de 4,5

anos - é relativamente baixa, considerando-se que avida útil dos veículos é de
dez anos. Além disso, o órgã.o gestor jâ começa a exigir veículos mais moder-
nos e equipamentos de bordo mais desenvolvidos, corrigindo as inadequa-

çôes. Com isto, melhoram tanto o conforto e a segurança dos passageiros
como as condições de trabalho dos motoristas e trocadores. O órgão gestor
está desenvolvendo estudos para instalação de sanitários nos pontos finais.

Essa ação do órgão gestor é necessária para assegurar melhores condi-

çoes de transporte para passageiros. uma melhor prestaçào de serviço e me-
lhores condições de trabalho. Mas, por outro lado, ela torna-se uma justificati-
ya paîa que os empresários se eximam de qualquer responsabilidade pela
melhoria dessas condições, inclusive alegando que o órgão gestor os proíbe
de promover qualquer alteraçào. No entanto, questões de cunho eminente-
mente empresarial (como fornecimento de troco, prolongamento da jornada
de trabalho) permanecem sem solução.
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4.4. Regulação de conflitos

lado e, do o poder político e de resistência dos empre_
gados. isso não significa a condenação de quaisquer
relaçõe patrões e empregados. Esse mito reflete um

mento ideológico de controle e manipulação.

contratações para substituir os grevistas. Essas medidas, aliás, são preconiza_
das publicamente pelo Setransp. outras empresas não colocam seus carros
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em circulação, ou seja, estimulam a paralisação, alegando que nào querem
colocar em risco seu patrimônio e a segurança de seus trabalhadores.

Deve-se esclarecer que as greves vêm se tornando caòa vez menos fre-
qüentes na capital mineira. Na verdade, os trabalhadores têm preferido colocar
em prâtica a chamada "operação lingüição", que consiste em manter os ônibus
circulando apenas na faixa da direita das vias, sem realizar ultrapassagens.
Assim, provocam grandes congestionamentos e atrasos nas viagens. Os trabalha-
dores sentem-se mais resguardados, pois, segundo eles, estariam apenas cum-
prindo o regulamento de trânsito. Esse tipo de manifestaçáo, ao invés de ser
uma oposiçào trabalho/capital, contrapõe de um lado as empresas (articuladas
com seus trabalhadores) e de outro o poder público e os usuários. Observa-se,
nos últimos tempos, que os usuários, alravés de associações civis, têm se mani-
festado juridicamente contra o Sindicato dos Rodoviários, exigindo indenizações
por danos causados pela "operação lingüição", argumentando que a mesma não
constitui movimento grevista e prejudica somente os passageiros.

Nessa linha interprelativa, poder-se-ia ver alguns espaços de conver-
gência entre os atores, utilizando estratégias próprias, em princípio antagôni-
cas, mas - na prâtica - convergentes. Como a principal reivindicação dos
rodoviários é o reajuste salariaI, os patrões tendem a alegar que não têm auto-
nomia pan alender a essa demanda, enquanto não houver reajuste de tarifas.
Empresários e trabalhadores do transporte urbano tendem, então, a dirigir
suas reivindicações ao órgã,o gestor. No caso do transporte por ônibus, a rela-

ção clássica entre empregador e empregados acaba por envolver inevitavel-
mente o Estado, alravés do órgão gestor, em problemas que poderiam ou
deveriam ser solucionados no interior das empresas.

Assim, os conflitos inerentes às relações de trabalho são deslocados da
dinâmica patrão/empregado e compartilhados com o órgão gestor. Essa transfe-
rência reforça o mito da "grande família" nas empresas de ônibus: o patrão se

alia aos trabalhadores contra as pressões impostas externamente, transforman-
do os conflitos coletivos em união capital/trabalho. A própria questão salarial,
que em outras categorias é motivo de forte embate entre o sindicato patronal e

o dos trabalhadores, pode, no transporte por ônibus, ser usada como forma de
pressão do empresariado para aumento da tarfa; portanto, estratégias geren-
ciais se estruturam como eficientes formas de resolução dos conflitos no setor.

Um estilo de relacionamento entre empresár¡os, trabalhadores
e poder público

Ao longo desla anâlise, observou-se uma especificidade de Belo
Horizonte ao comparar as suas empresas com o padrão nacional de evolução
do setor e tentou-se responder à pergunta relativa às razões pelas quais, até
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hoje, se mantêm empresas de pequeno a médio porte, lutando pelo poder em
um sistema de transporte relativamente pouco concentrado, onde òs órgãos
públicos tentaram racionalizar, com repetidos esforços de intervenção, empre-
sas nas quais predomina ainda um tipo de gerenciamento de cunho tradicio_
na\ ramriar e paternalista. Ao mesmo tempo, mencionou-se a posição de
destaque do empresariado mineiîo, paÍa além do cenário local (junto ao carâ-
ter pioneiro de algumas fórmulas de tutela pelo poder público), tendo difun_
dindo no país uma certa habilidade no relacionamento com o órgão gestor e
com os trabalhadores da categoria com reconhecido mérito em construir uma
férrea unidade patrortal, em assumir um papel de represenfação corporativa
nacional e em expandir os seus negócios pala oûtras cidades brasileiras.

o processo de concentração empresarial ocorrido na capltar mineira,
efetivo, mas aparcntemente menos intenso do que em outras localidades, além
da própria trajetória histórica de um setor evoluindo em um contexto sócio-
econômico e de urbanização específico, pode estar relacionaclo à política ado-
tada pelo órgão gestor, no sentido de evitar a oligopolização. Ao definir os
parâmetros operacionais do sistema, o poder público forçou a repartição do
mercado em empresas de pequeno e médio porte. Apesar de ter eriminado as
empresas "artesanais", muito pequenas e/ou ineficientes do ponto de vista
administrativo, manteve ainda empresas de pequeno porte e menor capacida-
de de investimenro e de absorção de tecnologia. poi outro lado, o sindicato
patronal, jâ rotalecido e c paz de representar os interesses das empresas, ao
definir uma política de não concorrência entre elas, foi também forçã determi_
nante na configuração do mercado. Ainda, essa diferença pode ser atribuída
ao número já elevado de empresas existentes no sistema antes de 19g0, de
modo que, mesmo após o reagrupamento, a quantidade de empresas que per_
maneceu no mercado ainda é alta. Na formal configuração do mercado, a exis_
tência de 54 empresas no sistema municipal (g7 em nível metropolitano)
demonstra a persistência de um elevado número de operadores privados.
Entfetanto, há de se questionar a real configuração desse me.cado, embora
não se tenha aprofundado aqui na estrutura de propriedade das empresas.

o processo de fusão e concentração e a crescente profissional ização do
setor resultou no incremento da aÍuação do setransp e, posteriormente, na
ascensão à representaçã,o da categoria em nível nacionà|. os empresários
belo-horizontinos se uniram e se articularam pata razer frenÍe ao poder públi_
co, buscando influenciar as decisões políticas do setor nas esferas municipal,
estadual e federal. Esse processo de organtzação também permitiu a alavanca-
gem e padronizaçào do gerenciamento empresarial, com a incorporação do
padrào técnico, impulsionada pelo órgão gestor. como a possibilidade de
crescimento e expansão de suas operações estava 

"rrg.rrnån 
pela ação cro

órgão gestor e por limitações características do merãado, a estratégia de
expansão dos seus negócios se deu através da conquista de outros setores
(correlatos ou não ao setor de transporte) e de -"r."do, de outras regiões do
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país. É interessante notar que, apesar dos empresários belo-horizontinos
terem se expandido para novos mercados, o transporte por ônibus da cidade
permaneceu fechado e explorado exclusivamente por mineiros.

A análise do gerenciamento de algumas empresas representativas do uni-
verso de Belo Horizonte revela a projeção do relacionamento empresá-
riolpoder público no interior das empresas e no próprio processo de trabalho.
No plano microssocial, nas instâncias das relações de tral-ralho, pôde-se verificar
uma forte influência da BHTrans, mais acentuadamente na instância da organi-
zação do trabalho, cuja função estratégica é, efetivamente, exercida pelo órgão
gestor, cabendo às empresas apenas a execução do serviço. Entretanto, consta-
ta-se que as rígidas determinações do órgão gestor, apesar de serem fundamen-
tadas em questões técnicas, também parecem partir do pressuposto de que as

empresas não têm conhecimento nem capacidade suficiente pata se modemi-
zarem, estabelecendo uma relação de tutela. Dessa forma, pode-se criar um cír-
culo vicioso em que as empresas se acomodam às determinações do órgão ges-

tor, pois não têm necessidade, ou mesmo a possibilidade, de desenvolver
projetos e ações que ultrapassem a simples prestação imediata do serviço.

Nas outras instâncias - gestão da força de trabalho, condições de tral>a-

lho e formas de regulação de conflitos - que, em princípio, seriam do âmbito
da relaçào direta entre empregador e empregado, observa-se uma crescente
interferência tarÍo da BHTrans quanto do Setransp. A intervenção da BHTrans,

ao forçar as empresas a melhorarem as condições de trabalho e a qualtfica-
rem seus trabalhadores, procura melhorar a prestação de serviço, com benefí-
cios para o trabalhador. Por outro lado, essa posição reforça o comportamen-
to de acomodação das empresas, dos próprios trabalhadores e do seu
sindicato, diminuindo a capacidade de luta e deslocando os conflitos da rela-

ç^o palrào/empregado p^ra a relação empresa/órgão gestor. Porém, sendo o
transporte por ônibus um serviço essencial e observando-se a fraca expressào
da população no cenário dos transportes de Belo Horizonte, pode-se suscitar
a questão: até que ponto o órgão gestor pode se omitir diante de questões
que, embora diretamente ligadas à relação capital/trabalho, podem afetar o
desempenho desse seruiço e atingir o usuário e o próprio interesse público?

Pode-se constatar que, pelo menos entre as empresas pesquisadas, não
existe grande diferença nas práticas gerenciais. Essa situação pode ser atribuí-
da à própria ação homogeneizadora do órgão gestor e do sindicato patronal.
Também o tamanho das empresas - de pequeno a médio porte - favorece
relações mais próximas entre patrÕes e empregados, baseadas mais em laços
afetivos e paternalistas. Entretanto, essa relação entre ideologiafamlltar - esti-
lo paternalista - e prâtícas corporativas pode também constituir um entrave às

mudanças no setor, na regulamentação e na ptópria busca de modernização.
O que aqui foi analisado como formas paternalistas, familiares e ideoló-

gicas de submissão da mão-de-obra, também foi valorizado como elementos
essenciais de coesão desse setor, ultrapassando as clássicas relações antagôni-
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cas entre capital e trabalho e dando um suporte ao poder real exercido extra_
muros pelo pessoal de operação do transporte por ônibus. ou seja, o estilo
de relacionamento nesse setor não pode ser reduzido à simples confrontação
entre poder público e empresariado, sem considerar a base interna na qual
ele se sustenta. observou-se o quanto a tutela é exercida sobre empresas que
perdem autonomia de gerenciamento e o quanro o processo de trabalho é
protegido ou enriquecido pelo duplo poder, apesar das clássicas funções de
representação trabalhista estarem confundidas nesse jogo.

Esse estilo de gerenciamento, possível em empresas de esrruru ra rasa,
não é compatível com empresas de maior porte, com frotas, garagens e con-
tingente maior de empregados. Dificilmente, os empresários mineiros teriam
feito tanto sucesso e ganho tão altas posições de direção e representação
nacional, caso o processo de concentração empresarial tivesse gerado empre-
sas de maior tamanho.

Permanecem ainda algumas questões sobre o transporte e empresários
mineiros que não poderão ser respondidas atê se haver estudado com mais
profundidade a inserção dessa atividade em um ambiente sócio-econômico
mais amplo, o seu processo de diferenciação e de îradiação a outras afivida-
des econômicas, o progressivo relacionamento com outras realidades urbanas
da Região Metropolitana e o seu entorno, as rerações que se estabelecem
entre a tutela do transporte e a administração de outras atividades públicas
nessa região e, antes de maís nada, as relações e a solidariedade de tipo fami-
liar e cultural que podem ter ocorrido na articulação desse grupo e nas rela-
ções dele com o ambiente nacional.
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Tabela 5

Empresas municipais de ônibus de Belo Horizonte - Dados operacionais 1997

Empresas Frotå ldade Linhas Pas./d¡a Km/dia IPK

1

4
5

6
7

8
9
10

11

12

13
14
t)
to
17

18
19
20
21

¿5

24
25
26
27
z8
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
lt
52
53
54

ANCHIETA
AVENIDA
BELACAP

BETÂNIA
BOA VISTA

CAMPOS
CARMO SION

CARNEIRINHOS

COLETUR

CRUZEIRO
EUCLASIO

EXPRESSO LUZIENSE
EXPRE5SO RADAR
GEMATUR
GETÚLIo VARGAS
GLOBO
ITAMARATI
LIB ER-TCL
LUX
MEIER

METROPOLITANA
NOVA 5UiçA
PARAENSE
PIONEIRA
PRAçA DOZE
PROGRESSO

REAL

RIO BRANCO
SAGRADA FAMíLIA
SANDRA
SANTA EDWIGES

SANTA INES
SANTA MONICA
SANTA TEREZA

SANTO AFONSO
5ANTO AGOSTINHO
SAO BERNARDO
sÃo cRrsTóvÃo
5AO GERALDO
SAO LUCAS
SAO PEDRO

SERRA VERDE
SIDON
TORRES

TRANSCBEL

TRANSIMAO
TRANSLUCIANA
UNINORTE
URCA
VENDA NOVA COLETIVOS
VENDA NOVA EMPRESA

VERA CRUZ

VIASUL
ZURICK

58
30
't4

83
50
37
47
55

110
¿ó
19

39
31

32
66

108
34
18

121

100
8'l
76
19

115
5t
40
21

33
46
24
79
20
17

19
115

18

33
15
23
51

to
't78

20
44
29
37
24
81

78
102
47

105

4,4
4,6
8,3
4,6
5,1
Âq

4,1

4,4
4,8

4,11

5,4
4,7
3,2

4,11
4,1

5
4,',t1

qq

5

5,6
5,8
ç?
5,8
4,9
4,8
4,8

5,1 1

o, l

4,'l
3,5
4,9
ç1

5,11
4,'l
4,1

4,'t'l
¿.q

4,4
4,1
qo

6
5,1 1

4,11
5,7
Eq
6,5
5,1

6,8
7,7
5,2

2,1'l
4,2

3

2
2

8
5

2

3

7
1Z

3
2
4
3
5

15
3
'l

13
1

8
8
6
1

13

3
I

8
1

1

1

15

1

3
1

1

9
1

17

1

3
7

2

4
13

14

12

5

6

29.127
2¿-45i

6.957
46.960
24.501
21.333
33.693
15 317
43 086
41 464
1 5.614
8.000

20.518
14.200
16.881
50.4 I I

53.424
16.718
7.954

8 869
60 331
36.664
40.242

9 745
56 784
21.368
I O.OO I

8.759
20.617
26.40',1

1 1.85'l
39 971
7.690

10.072
8 993

53.358
7.786

15-623
7.512

10.430
21.780

5.823
42.59',l

8.343
21.740
f0.781
17.467
1 1.892
34.881
38.240

27.410
62.798

8.034
4.941
3.676

17.740
9.773
6.820
6.262
6.165

16.384
21.492
4.'t97
4.686
5.s80
5.991
2.921
7.942

23.943
8.174
3.373

2't 324
2.972

18 251
16 638
1 6.353
2.258

22.646
4.221
7.867
2.601
3.214

1 1.532
4.244

15 387
1.995
4.213
1.763

23.702
1.643
7.409
2.279
2.615

10.922
2.5 10

28.1 1 0
4 226
7.524
5 694
6 566
5.352

18 177
20.602
12.923
9.045

1 9.983

3,6
¿,q
10
2,6
2,5
3,1

5,4
2,5
2,6
1a

1,7
3,7
2,4
5,8
4,6
2,2

2,4
3,6

3,3
2,2
2,5
4,3
2,5
E1

¿,1

3,4
6,4

2,8
2,6
?q
2,4

4,7tr

4
2

2,9

2,9
1q

2,7
2,2
1A
1q

4
3

3,1

Total 2.795 5,2 242 1.427.O54 51 5.255 2,4

Fonte: TURMA; Dados: BHTrans, 03/97
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ORGANIZAçÃO DO TRABALHO

Tecnologia organizaciona e gerencial
Especialização
Qualificação
Seqüências
Ritmo
Locus

coNDtçoEs DE TRABALHO

Condiçöes ambientais
Riscos esoecíficos
Representação sobre desgaste flsico,

psíquico e social

Esquema das relações de trabalho na empresa
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GEsTÃo DA FoRçA DE TRABALHo

Políticas de recursos humanos
Paradigmas administrativos
Provisão
Manutenção
Compensação

FoRMAS DE REGULAçÃo DE coNFuToS

Processos formais e informais
de controle dos empregadores

Técnicas participativas
Reações e resistências individuais
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Modernizaçã,o, abordagem emþírica

Que modern¡zação?

Em um país onde o modo rodoviário domina absolutamente no trans-
porte público urbano, inclusive em virtude da laIta de capacidade do Estado
para investir em sistemas sobre trilhos, a busca de eficiência e qualidade dos
serviços oferecidos pelas empresas de ônibus constitui uma questão vital para
o próprio funcionamento das cidades brasileiras.

Nesse contexto, colocam-se diversos desafios à empresa privada de
ônibus urbano, que dela exigirão esforços de modernização. Antes de mais
nada, é preciso notar que o setor pratica o discurso da produtividade e da
qualidade. Contudo, como situar, aqui, a modernização: como um desafio ou
como mérito ? Uma possível resposta provém do "prêmio de qualidade" que a

Associação Nacional de Transporte Público - ANTP instituiu há três anos

como estímulo à modernizaçào.
Ao lado desse incentivo, a exigência de modernizaçào bate às portas

dos empresários de transporte com mãos de outros desafios - desta vez, sob a

forma de verdadeiras ameaças. Primeiramente, a da concorrência feita às

empresas estruturadas pelo transporte individual, em pleno crescimento devi-
do à implantação de novas facilidades de acesso ao automóvel. Classes antes

alljadas do paraîso automobilístico, especialmente as situadas na camada
"mêdiabaixa", vêm aberto o caminho para a aquisição desse objeto de desejo
(talvez a onda de motorização de massa possa esfriar um pouco em virnrde
das exigências mais severas de manutenção dos veículos do novo Código
Nacional de Trânsito, mas será só um pouco).

Outra concorrência importante é a do chamado "transporte clandestino",
que, embora tão ameaçadora quanto a primeira, é, curiosamente, a que mais

tem causado alarido junto ao empresariado de ônibus e aos órgãos gestores.

Possivelmente, porque o avanço do transporte individual é reconhecido como
fato incontornâvel e, portanto, excluído do campo de ação para os agentes do
setor. Há que se complementar o quadro com a concorrência da rnarcha a pé,
que cresce em centros com grandes bolsões de pobreza.

Por fim, cabe mencionar ainda o advento da nova legislação de licitação,
que tem embutido no seu escopo a concorrência econômica pelo direito de

operar os sewiços de transportes através de processos licitatórios (Aragão,

1998; Orrico et al., 7996). A esta, o empresariado como classe organizada tem
oferecido decidida resistência, tentando obstruir a realização de diversos proce-
dimentos licitatórios. Entretanto, freqüentemente obrigados por instâncias jurí-
dicas ou agindo de acordo com o processo de evolução política e cultural, que
passa a exigir maior moralidade nos negócios públicos, alguns órgãos gestores

têm conseguido implantar tais procedimentos, embora amenizando aspectos

que pudessem efetivar seu caráter competitivo (em termos econômicos).
É contra esse pano de fundo que se coloca a questão da modernizaçâo.

O que vem a designar propriamente esse termo? A pergunta é de difícil res-
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posta, dada a conotação ideológica e pouco precisa da palavra. A moderniza-
ção empresariaT, em sua acepção geral e imprecisa, vem sendo objeto de uma
verdadeira avalanche de publicações; algumas recebem um coerenr e Írata-
mento científico e outras, não. contudo, essa profusão pouco ajuda no senti-
do de se chegar a um conteúdo concreto , útil pan fins analíticos.

Não sendo o caso de reahzar aqui uma análise tão aprofundada e com-
pleta sobre modernização empresarial - a exemplo daquela efetuada por
Touraine em seu amplo fratado (1992) -, convém partir de uma definiçao ies-
trita, operacional e ,itlr para se estudar o processo de organização e reorgani_
zação empresarial no setor em tela, como nas abordagens preliminares que
serào expostas a seguir.

No capítulo \TII deste livro, Henry e992) estuda o processo de oferta
do setor fundando-se na "teoria da reprodução ampliada d.o capital',. Nesse
contexto, a modernização seria compreendida como a açào de seguir a trilha
"tatural" dessa reprodução, que traria em seu bojo a busca de maior produti-
vidade, a actmulação e a concentração do capital, assim como a extensão e a
diversificação dos campos de aplicação do capital da empresa. Esse processo
amplo seria pilotado pela racionalização do processo produtivo principal (o
transporte urbano por ônibus), tornando mais eficiente a utllização do êapital
e da força de trabalhor. Aqui, os ganhos de produtividade seriam obtidos oela
rucionalização no uso do material rodante, pelo controle mais severo do oro-
cesso de trabalho e pelo aperfeiçoamento da capacidade de adaptaçaå às
mudanças da demanda.

sob o ponto de vista da "teoria da otganização,, e com lastro na aborda-
gem contingencial (chiavenato, l9g7), modernização significaria a aquisição
de capacidade de adaptação da empresa às mudanças nãs contingêncìas que
condicionam classicamente a organização do processo produtivo. por essa
teoria, seriam o padrão tecnológico e as condições ambientais da emoresa
que determinariam sua estrutura organizacional. o padrão tecnológico, dL um
lado,vai determinar a organização técnica do procãsso de trabahã, enquanto
que o ambiente se estrutufa em diversos patamares. No transporte urbano, os
patamares do ambiente extemo da empresa seflam:

(i) o órgão público e sua regulamentação;
(ii) as empresas concorrentes;
(iii) os transportadores clandestinos e outras formas de transporte urbano

(inclusive metroferroviâno, o automóvel e a marcha a pé). incidem também(Ð o mercado de deslocamento urbano, assim como os dos fornecedores de
lnsumos;

(v) o mercado de mão-de-obra, fortemente sindicalizado;
(vi) os abastecedores de equipamentos e materiais de consumo corrente;
(vii) as fontes financiadoras.
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Moderniza¡ aqui, seria empiricamente reorganizat os processos produti-
vos no sentido de se adaptar às mudanças tecnológicas e ambientais. Ora, no
transporte urbano, excluídos os sistemas sobre trilhos, a mudança tecnológica
se faz no sentido de embutir a felemâtica, implantar corredores integrados,

assim como considerar a inclusão do microônibus na paleta tecnológica do
setor. Contudo, por mais que essas mudanças possam afetar a organização da

empresa de ônibus, elas não serão consideradas nesta reflexão, que trata basi-

camente da empresa de ônibus voltada para operaf linhas convencionais de

ônibus urbano e seu processo de aperfeiçoamento na realização dessa tarefa.

Sendo assim, o que interessa aqui são principalmente os processos

engendrados nas empresas para se adaptatem às mudanças ambientais na

regulação, no mercado e no quadro concorrencial. Portanto, coincidentemen-
te ou não, a atenção volta-se para as mesmas três variáveis sugeridas por
Henry no Capítulo Iv (1996), nomeadamente as que dizem respeito:

(i) aos ganhos de produtividade que seriam obtidos pela racionalizaçào da

ttllizaçáo do material rodante,
(ii) ao controle mais severo do processo de trabalho e

(iii) ao aperfeiçoamento da capacidade de adaptação às mudanças da demanda.

De fato, foram a concorrência das opções de transporte e a iminência
de se implantar o regime licitatório competitivo - especialmente após a pro-
mulgação da nova legislação sobre as licitações e concessões - os pontos de

partida do presente estudo empírico. Nesse contexto mais prático, o conceito
de modernização empregado concentrou-se na diminuição de custos e no
aumento da produtividade (que \evaria também à competitividade). Situada

essa referência, optou-se pela conceituação de Hoffstadt (1993), que, traba-

lhando com uma visão mais associada à engenharia de produção, desenvolve

a noção de modernizaçào do transpofte público volfada especificamente para

a redução de custos e o aumento de produtividade.
O referido autor reconhece três campos principais nos quais se devem

concentrar os esforços para aumentar a produtividade:

7. Operação: na operação em sentido estrito; no campo da infra-estrutufa,
inclusive informâtica; na alteraçã.o na divisão do trabalho, mediante deslo-

camento das funções; e também na melhoria nas condições de trânsito

mediante investimentos Públicos;
2. Administração: otimizando tanto serviços centrais (marketing e vendas; siste-

ma estratégico de informações; administração financeira e controlling opera-

cional; organizaçào e centro de processamento de dados; almoxarifado;

departamento juídico e de assuntos fiscais) quanto a getència de assuntos

sociais e de pessoal (incluindo a administração dos reculsos humanos em si,

mas também a proteção ambiental e a segurança de trabalhoz);
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3. comercialização: por exemplo, mediante a introdução e intensificação do
uso de passes temporais, que diminui a manipulação de dinheiro vivo e
incentiva a formaçã.o de uma clientela cativa; e estímulo ao uso de trans-
porte coletivo pelos usuários do automóvel particular.

1. Pesquisar sobre modernização nas empresas brasileiras de ônibus

Partindo inicialmente da conceituação de Hoffstadt acima apresentada,
mas contemplando as outras idéias de modernização aqui arroladis, esta pes_
qulsa se concentrou em investigar as medidas tomadas pelas empresas nos
seguintes campos:

Estrutura interna: al da empresa e de seu quadro dirigen_
te (idade da emp a atual direção); aspectos de tamanho
da empresa (frota número de linhas; lamanho, qualidade
e idade da frota);
Política de pessoal: regime de trabalho do pessoal de operação e de manu_

compras e relações com fornecedores e prestadores de serviço3: subcon_
fjatação de serviços; terceirização da manutenção; contratos de manuten-
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Foi a esse último subuniverso que chegaram os formulários da pesqui-
sa<. A participação dos empresários foi constantemente encorajada pela NTU,
mediante telefonemas aos sócios e federaçöes regionais, notícias publicadas
em seus boletins e circulares, etc. o esforço foi recompensado pelo retorno de
47 questionários preenchidos, representando 7Oo/o das afiliadas ativas. Portanto,
estatisticamente - e atendo-se ao universo das empresas associadas pagantes
da NTU -, o resultado pode ser considerado globalmente satisfatório: os resul-
tados aqui apresentados serão referenciados com "UnB/Onibus95',.

2. Eficiência e frota das empresas, indicadores de modernização

Examinadas as respostas das 47 empresas, constata-se que a maioria
provém da região Sudeste (560/o), constituindo o Nordeste o segundo maior
bloco de respondentes (2lo/o), seguido de Sul (75o/o), Centro-Oeste (6o/o) e,
finalmente, Norte, de onde apenas uma empresa respondeu.

No que tange à característica da ârea url:ana coberta pelas empresas, a
distribuição das respondentes mostrou que 52o/o das empresas não pertenciam
a nenhuma Região Metropolitana. Entre as 48o/o que pertenciam, a maior par-
cela coube à RM do Rio de Janeiro (77o/o), seguida pela de Belo Horizonte
(IIo/o) e, depois, pelas Regiões Metropolitanas de São paulo (6W, Fortaleza e
Salvador (ambas com 40/ù e Belém, Recife e Porto Alegre (cada qual com 2o/ù.

Passa-se agora a analisar as características internas dessas empresas,
começando com o tamanho e tendo por lastro a frota. Nos itens seguintes
deste capítulo, serão detalhadas as frotas das empresas respondentes, bastan-
do, no momento, uma visão geral da frota total. A Figura 1 apresenta a distri-
buição das frotas totais das empresas pesquisadas. Buscando-se a média
geral, chega-se a II7 veículos para cada empresa - um valor que, decerto,
não corresponde ao verdadeiro quadro distributivo. De fato, aparece um lote
de p empresas com frota abaixo de 40 veículos; depois, o subgrupo entre 40 e
60 aparece como o individualmente mais forte (10 empresas). uma terceira
aparece, tendo entre 100 e 140 ônibus (11 empresas). Acima desse lote, exis-
tem ainda 74 empresas, sendo que 7 possuem frota superior a 200 e 2 supe-
ram a matca dos 240.

No comparativo dos tamanhos entre as empresas metropolitanas e não
metropolitanas, observa-se uma participação maior das primeiras no grupo
com frota acima de 100 veículos, enquanto as últimas são preponderantes no
grupo com menos de 60 veículos (o subgrupo entre 4o e 60 veículos está. tam-
bém fonemente presente entre as empresas metropolitanas). No que tange às
idades, os resultados contidos na Figura 2 acusam presença relativamente -
talvez até inesperadamente - forte de empresas jovens, com fundação datartdo
da década de 80 (9 empresas) e até da década de 90 (6 empresas). Conrudo,
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tal resultado deverâ ser recebido com cuidado: muitas empresas podem ter-se
fundido com outras ou alterado sua razã,o social; do universo pesquisado, g
empresas não informaram ano de fundação. Hâ, ainda, 5 empresas fundadas
na década de 70, 9 na década de 60, 6 na de 5O e 4 na de 40.

Figura 1

Concentração da frota total nas empresas de Regiões Metropolitanas

T I
T I

I III
Ônibus

I Metropolitanas I Outras

Fonte: TURMA; Dados: UnB/ônibus95

Na verdade, o estágio histórico da empresa seria mais fielmente repre-
sentado pela relação de seu fundador com o atual dirigente (Figura J).
Detectou-se que 47o/o das empresas são ainda dirigidas por seus fundadores,
75o/o por descendentes seus e 4o/o por pessoas com outros laços de ramîlia em
relação a eles. Entretanto, os dirigentes de 47o/o das empresas jâ não apresen-
tam qualquer parentesco com os fundadores.

se comparada a distribuição dos atuais dirigentes com a década de fun-
dação (Tabela 1), verifica-se que, nas empresas fundadas nas décadas de 40 a
60, predominam os descendentes dos fundadores. As empresas mais jovens,
fundadas a partir da década de 70, são ainda em bom número comandadas
por seus fundadores. No grupo de empresas criadas na década de 60, é mar-
cante o número de empresas dirigidas por pessoas sem laços de família com
o fundador, característica significativamente presente nas empresas fundadas
nas décadas de 80 e 90, mas também nas da década de 40.
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Figura 2
Ðistribuição das empresas de ônibus urbanos por épocas

Décadas de fundação das empresas

1 940
1Oo/o

Figura 3

Direção predominantemente famÌliar das empresas de ônibus

Relação do atual pres¡dente da empresa com o fundador

Descendente 1 5%

outro familiar 4%

Fonte: TURMA; Dados: UnB/0nibus95
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Tabela 1

Fundação, direção e parentesco nas empresas de ônibus

Cr¡ação da empresa Diretor
descendente

Próprio
fundador

Outro
parentesco

Nenhum

Darentesco

Total

Década de 40

Década de 50

Década de 60

Década de 70

Década de 80

Década de 90

Não lnformado

I

3

2

0

0

0

1

0

1

1

4

)
3

2

0

1

0

0

0

0

1

3

1

6

1

4

3

4

4

6

Y

5

9

6

Total 7 16 2 22 47

Fonte: TURMA; Dados: UnB/Ônibus95

2.1. Produção e modernização

A comparação dos quantitativos operacionais constitui um elemento
importante de reconhecimento do quadro empresarial. Conforme alesla a
Tabela 2, predominam îa amostra as empresas com lotes de 7O a 19 linhas,
seguidas de menores (até 10 linhas). O terceiro maior grupo é constituído por
erripresas que operam de 2O a 29 linhas. Entretanto, entre as metropolitanas,
o número de empresas com mais de 29 linhas é menor do que entre aquelas
Iocalizadas em outras cidades. Tal diferença pode indicar que, no ambiente
não metropolitano, se exibe na nossa amostra alé maior tendência para a

monopolização das operaçòes.

Tabela 2

Quantidade de linhas operadas pelas empresas pesquisadas

Área de <10 10-19 20-29 30-39 >40 S. resD. Total

Empresas em RM

Empresâs fora de RM

8

6

10

6

2

6

1

1

'l

3

1

z

23

24

fotal 14 16 I 2 4 3 47

Fonte: TURMA; Dados: UnB/Ônibus95

Quanto à quilometragem mensalmente percorrida pelas empresas (ver
Figura 4), a pesquisa detectou uma concentnção itrici^l nos grupos abaixo de
400 mil quilômetros e outra n^ faixa entre 800 mil e um 1 milhão de quilôme-
tros. Sob este aspecto, as empresas não metropolitanas tendem a se concentrar
em grupos de menor quilometragem mensal quando comparadas às localiza-
das em Regiões Metropolitanas, que apresentam distribuição mais dispersa. Ou
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seja, as empresas metropolitanas tendem a perfazer quilometragens mais altas,
embora não concentrem com tanta intensidade grandes lotes de linhas.

Figura 4

Quilometragem mensal percorrida pelas empresas pesquisadas (x 1.000 km)

km/mês <200 200-399 400-599 500-799 800-999 1000-11991200-13991400-1599 >1500

I Metrooolitanas I Outras

Fonte: TURMA; Dados: UnB/Onibus95

Já a distribuição dos passageiros mensalmente transportados (ver TabeIa
J) se apresenta globalmente mais dispersa, notando-se que as empresas metro-
politanas predominam na faixa que vai de 1 milhão a 3 milhões, enquanto as

outras se concentram abaixo de 1 milhão de passageiros mensais.

Tabela 3

Passageiros mensalmente transportados pelas empresas pesquisadas (x 1,000)

Área < 500 50O a

999

1.O0O a

1499

1.500 a

1 999

2.O0O a

2499

¿.5O0 a

2999

3.OOO a

3499

l.5OO a

3999

> 4.OO0 fesP. otal

RM

fora de RM

1

l

2

5

4

3

1

2

)
1

4

2

1

3

1

1 0

,l
23

24

Total 6 7 7 3 6 6 4 2 3 3 47

Fonte: TURMA' Dados: UnB/On¡bus95

Quanto ao quociente entre o número de passageiros transpoftados e a
quilometragem percorrida (lpr), que mede a produtividade das operações,
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observou-se uma concentração entre 2 e 3,5, que se repete para as empresas
metropolitanas ou não (ver Figura 5). Tendo esse índice como um indicaclor
de produtividade geral, as empresas não metropolitanas seriam ligeiramente
mais produtivas do que as metropolitanas.

Figura 5

índices de passageiros transportados por quilômetros rodados segundo empresas de ônibus

1-1,49 1,5-1,99 2-2,49 2,5-2,99 3-3,49 3,5-3,99 4-4,49 4,5-4,99

+Total empresas+ Metropolitanas {- Outras

Fonte: TURMA; Dados: UnB/Ônibus95

2-2. Modernização da frota

Acima foi avançado que as empresas metropolitanas apresentam parti-
cipação superior nas categorias de maior tamanho
estão mais fortemente presentes nas classes de menor
percebeu-se presença preponderante de empresas de
Janeiro. Belo Horizonte, Fortaleza e Recife se lizerum representar por empre-
sas médias e pequenas. A composição é mista em são paulo e Salvador.
Entretanto, devido ao reduzido tamanho da amostra, desses resultados não se
pode deduzir qualquer tendência na distribuição dos tamanhos das frotas nas
diferentes Regiões Metropolitanas.

o estudo comparativo da composição das frotas revelou, quando
muito, um indício de que as empresas metropolitanas tendem a se equipar
com veículos de maior porte (Figura 6). contudo, nos dois grupos empresa-
iais, é ainda alto o número das operadoras que costumam trabalhar apenas
com veículos aqui classificados como convencionais (ibidem).

Quanto à idade das frotas, outro quesito colocado no questionârio, as
respostas não foram de grande utilidade analítica. Muitas empiesas responde-
ram com "indicadores médios" gerais, outras tantas não responderam. Resul-
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tados prestáveis só podem ser apresentados quanto aos veículos convencio-
nais e alongados, inclusive porque as outras categorias de veículos se encon-
tram presentes em poucas empresas (ver Figura 7).

Figura 6

Part¡c¡pação de ônibus alongados, art¡culâdos e convencionais na frota total das empresas

100% da frota

80-99%

60-79%

4O-59o/o

2O-39o/o

O-19o/o

% de empresas

I ônibus alongados e articulados

Fonte: TURMA; Dados: UnB/Ônibus95

I ônibus convencionais

tigura 7

ldade média dos ônibus nas empresas de transporte urbano

> 10 anos
9o/o

< 2 anos
3o/o

6-7,9 anos
18o/o

4-5,96anos

Fonte: TURMA: Dados: UnB/Onibus95

Para a idade média dos ônibus convencionais (Tabela 4), a fatxa de 2 a
4 anos apresentou a maiot concentração de empresas, seguida da fatxa entre 4
e 6 anos e, em menor escala, a entre 6 e 8 anos. Em virtude do grande núme-
ro de empresas metropolitanas que não responderam ao questionário (ou o
fizeram de forma inadequada), é difícil estabelecer qualquer diferenciação
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entre os dois grupos. se empresas não metropolitanas apresentaram \ma
idade média superior a dez anos, uma metropolitana indicou uma idade da
frota inferior a dois anos.

os resultados para os ônibus alongados (Tabela 5) apresentam igual-
mente uma concentração maior na faixa de 2 a 4 anos. os operadores metro-
politanos apontam uma ligeira tendência para menor idade média desses veí-
culos do que os outros.

Tabela 4

Tabela 5
ldade média dos ônibus alongados nas empresas pesquisadas

Area < 1.9 anos 2 a 3,9 anos 4 a 5,9 anos > 6 anos Não têm S. r. Total
RM

Fora de RM

2 9

5

0 1

0

11

13

0 23

24
Total 4 14 2 1 24 2 47

Fonte: TURMA. Dados: UnB/ônibus95

3. Estágios de modernização empresarial

3.1. o pessoal: utilização, qualificação, treinamento e relações humanas

Na análise das quantidades de pessoal contratado, o quociente funcio-
nário por veículo apresentou maiores concentrações nas fatxas 4 a 5 e 5 a 6
ônibus (Tabela 6).

Se for computado apenas o pessoal de operação para carctiar o quo-
ciente em tela, as faixas de maior concentração ocorrem entre 3 a 4 e 4 a 5
(Tabela 7). segundo a pesquisa, as empresas metropolitanas tendem a empre-
gar maior número de funcionários Dor veículo.
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ldade média dos ônibus convencionais nas empresas pesquisadas

Área < 2 anos 2 a3,9 4a5,9 6 a7.9 8. 9,9 > 10 anos Não têm 5. r. Total
RM

Fora de RM

1

0

5 2

7

1

2

0

3

4

0 2

23

24
Total I 12 9 6 3 3 4 9 47

Fonte: TURMA; Dados: UnB/önibus95



Relação pessoal total por frota total nas empresas pesquisadas

Área < 3/veículo 3 a 3,99 4 a 4,99 5 a 5,99 6aO99 > 7/veículo Total

RM

Fora de RM

'I

1

I

4

9

10

11

6

1

2

0

1

23

24

Total 2 5 19 17 3 1 47

Modernização, abordagern empírica

Tabela 6

Fonte: TURMA: Dados: UnB/Ônibus95

Tabela 7

Relação pessoal de operação por frota total nas empresas pesquisadas

Área < 2/veículo 2 e 2,99 3 a 3,99 4 a 4,99 5 a 5,99 > 6/veículo Iotal
RM

Fora de RM

1

0

,l

3

6

11

14

9

1

0

0

'l

23

24

Total I 4 17 23 1 1 47

Fonte: TURMA; Dados: UnB/Ônibus95

No referente à distribuição desse pessoal entre os três grandes setores
das empresas, conforme se poderá ver na Figura 8, foram obtidos os seguin-
tes perfis típicos:

pessoal de operação: de 80% a85o/o;
pessoal de manutenção: de 70o/o a 2oo/o;

pessoal administrâtivo: de 6o/o a 8o/o.

Figura 8
Distribuição do pessoal por classe de empresas de ônibus urbano

>10o/o

8o/o-9,9%o

6Vo-7,9o/o

4o/o-5,9o/o

<4o/o

O% 10% 2Ùo/o 30o/o

I Administração I Manutenção

Fonte: TURMA; Dados: UnB/Ônibus95

4oo/o 50o/o

I Operação
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Quanto ao item escolarização dos recursos humanos, prepondetam as
empresas nas quais o pessoal de nível médio não chega a 5o/o, ou, quando
muito, varia de 50/o a 70o/o. Jâ o de nível superior situa-se preponderantemente
na faixa de 7o/o a 7,50/0, embora sejam numerosas as empresas com percentual
abaixo de 1o/o (Tabelas 8 e 9).

Tabela 8
Part¡c¡pação do pessoal de nível médio nas empresas pesquisadas

Area < 5o/o 5 a 5,9o/o 1O a 14,9o/o 15 a 19,9% 20 a 49,9o/o à 50o/o 5, r. Total
RM

Fora de RM

9

5

6

6

5

4

0

4

4 0 1

1

23

24

Total 14 12 7 4 6 2 2 47

Fonte: TURMA; Dados: UnB/Ônibus95

Tabela 9

Partic¡pação de pessoal de nível superior n¿rs empresas pesquisadas

< 0,50Yo O,5O a O.99o/o 1,OO a 1,49olo 1,5O a 1.99olo 2 2,OOo/o S. r. Iotal
RM

Fora de RM

5

4

6

3

5

9

À

2

2

5

'I

1

¿5

24

Total 9 9 14 5 7 2 47

Fonte: TURMA; Dados: UnB/Ônibus95

A pesquisa apontou uma participação mais alta do pessoal de nível
médio na administração: em muitas, ela é superior a B0o/0, caindo drasticamen-
te nas âreas operação e manutenção, nas quais é comum não passar de zero.
Nota-se até que a pafücipação do pessoal de nível médio na manutenção
tende a ser inferior à presença desse segmento de escolaridade na operação.
Esse é um dado que se pode considerar problemático, sendo a manutenção
um setor a exigir conhecimento técnico mais apurado.

Jã no focante ao pessoal de nível superio¡ como esperado, ele se con-
centra sobretudo na âtea administrativa, compondo freqüentemente de l0o/o a
750/o do pessoal desse setor (ou até mais). Na operação, mas também na
manutenção, a presença de pessoal de nível superior é quase nula.

Para contrapor deficiências no quadro formacional e melhor preparat
os recursos humanos para as tarefas específicas que os esperam no processo
produtivo, as empresas são levadas a realizar cursos de treinamento para o
pessoal de diferentes setores, tanto ingressante quanto jâ integrado (qualifica-
ção de reciclagem).

Os conteúdos versam sobre conhecimentos e habilidades técnicas para
a realização das tarefas específicas. Trata-se de abordagem elementar de co-
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nhecimentos básicos, que muito raramente vào aIém, no sentido de se incluir
noções de gerência de qualidade, relações humanas ou segurança do traba-
lho. Para o pessoal de operação, já existe um investimento considerável no
treinamento para direção defensiva.

Tal quadro de conservadorismo no trato dos recursos humanos confirma-
se na condução da política de pessoal, embora alguns avanços jâ se façam notar.

De forma geral, o regime de trabalho tem por lsaliza a jornada de 7h20,
com algumas empresas estendendo o horário para valores superiores,
enquanto que outras adotam regime de 6h40. Em função dos picos de
demanda, que são típicos no transporte urbano, o horário costuma ser dividi-
do em dois turnos. Nas empresas maiores verifica-se uma leve preponderân-
cia na adesão a mais turnos e jornadas totais mais curtas, enquanto que as

menores apresentam turno único e horário total mais extenso. Nas empresas
metropolitanas, é mais freqüente a adoçã,o do turno de 6h40.

No tocante aos benefícios sociais, há concentração em serviços de
saúde, oferta de tíquetes de refeição, transporte e cesta bâsica. Esse traço é
igualmente verificável nas empresas metropolitanas ou não, tanto quanto
entre empresas de todos os tamanhos.

Um regime participativo dos empregados, Iigeiramente superior nas
empresas não metropolitanas, se dá mediante abertura de espaços para
sugestões, especialmente reuniões e caixas para sugestões. As respostas são
veiculadas em quadro de avisos, comunicações diretas aos autores e, mais
raramente, em jornais internos. Entretanto, os mecanismos de premiaçào ao
bom trabalho e à participação estão subdesenvolvidos, constatando-se neces-
sidade de maior atualização e desenvolvimento desse item.

Portanto, o tradicionalismo aventado nas relações humanas se traduz
na parÍicipaçào ainda fraca dos tral:alhadores e na pouca utilizaçáo de instru-
mentos de premiaçäo dos funcionários, tendo como contrapeso toda uma
bateia de benefícios sociais introduzidos provavelmente para aplacar confli-
tos trabalhistas, mas cuja eficácia pata o aumento da eficiência empresarial
aínda estâ para ser averiguada.

3.2. O avanço da informatização

Resumindo os resultados quanto ao processo de informalização das
empresas pesquisadas, pode-se constatar um resultado relativamente avançado
nos mais diversos itens, embora de forma desigual. Os mais avançados são:

administração de pessoal (item pioneiro em todo o processo; presente em
38 das 47 empresas);
progtamação da escala de pessoal (implantado ou em implantação em 35
empresas);
controle operacional (em 28 empresas);
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programação e controle da manutenção (em 29 empresas);
administração de almoxarlfado (em 28 empresas);
controle de abastecimento de óleo diesel (em34 empresas);
controle de arrecadação (em JJ empresas);
controle de custos (em 27 empresas);
controle de compras (em 26 empresas).

Jâ eîfre os itens menos adiantados em termos de uso da inlormâtica,
encontram-se a progtamação dos veículos (em 20 empresas) e o controle da
condução dos veículos (em 12 empresas).

3.3. Contratação externa e relações com fornecedores

Os serviços que as empresas informaram estar terceirizando com maior
freqüência pertencem basicamente à ârea administrativa: consultoria jurídica
(em 74 empresas), serviços de contabilidade (em 1g empresas) e assessoria

empresas, para manutenção rotineira.
Infelizmente, os resultados da pesquisa ficaram prejudicados quanto

aos itens relativos aos procedimentos de compra e seleção de fornecedores.
Foi possível resgarar, quando muito, a inrormação de que cresce o uso do
leasing, sobretudo para aquisição de veículos (36 empresas). para outros
equipamentos, o número decresce para 72 empresas.

3.4. Estratégias e marketing

Todas as empresas que ora se estudam operam o transporte coletivo
urbano e estão inseridas em um quadro institucional de serviço público. Em
certa medida, esse regime retira das empresas a responsabilidade comercial.
Assim, a relativa estabilidade econômica faz com que as operadoras vivam
uma situação em princípio alípica para a iniciativa privada, na qual a sobrevi-
vência das otganizações há de ser conquistada em uma ârdua e cotidiana luta,
que só pode ser ganha em função do aumento da eficiênciae da penetração
no mercado de transportes.

Assim sendo, ainda são poucas as empresas que se preocupam em anali-
sar as tendências de seu mercado e do ambiente em que ocoffe seu negócio,
assim como em l.jlaçaî rumos de longo prazo pafa seu desenvolvimento.
Empiricamente, a pesquisa detectou que:

só 7 das 47 empresas declararam dispor de um texto que trace perspecti-
vas para seu desenvolvimento estratégico;
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quanto à rcalização de pesquisas de demanda, J empresas declararam uti-
lizar pesquisas "sobe e desce"; contemplados outros tipos de pesquisa, o
número se eleva para IJ; também se constatou que 13 empresas realizam
pesquisa de perfil de usuário;
no tocante aos espaços e instrumentos de publicidade utilizados, mais da
metade declarou recorrer à rrídia, sendo que 8 delas anunciam em outd.oors;

quanto a canais de comunicação direta com o usuário, 12 empresas reali-
zam reuniões com sua clientela, 7 empresas utilizam comunicação postal e
7 recorrem ao telefone;
em relação a reajustes da oferta (horários, trajetos, tarlfas), 13 empresas
admitem proceder a tais ações por decisão própria em função da sua dinâ-
mica interna, enquanto 6 declararam fazê-Io a partir de solicitaçòes oriun-
das da comunidade.

O quanto de modernização?

O panorama revelado na presente pesquisa reflete uma visão média do
empresariado brasileiro de ônibus urbano no momento atual. Entretanto, há
que lembrar que águas paradas são traiçoeiras: por debaixo desse panorama,
desse retrato momentâneo e fixo, esconde-se um quase silencioso processo de

transformação, que não pode ser medido apenas pelo comportamento
"médio" das empresas em um dado momento, mas sim, muito mais apropria-
damente, pelos avanços alcançados pelas empresas mais adiantadas. Portanto,
para a anâlise da modernização das empresas brasileiras de ônibus urbanos, o
quadro fornecido pela presente pesquisa há de ser necessariamente completa-
do com estudos que pesquisaram o que as empresas mais avançadas iâ con-
quistaram - conferi¡ para esse fim, Lima (I99) e Brasileiro (1996ù.

Isto posto, que conclusões se podem extrair deste levantamento empírico?

Na tentativa de resumi-las, convém buscar apoio nos principais filões da ação

empresarial inicialmente colocadas em termos de racionalizaçào: o processo de

trabalho, a utllização do capital e a racionalização da percepção ambiental.
O processo de trabalho, colocado no centro das atenções por Henry

G996) no Capítulo IV, de fato refrata, na presente pesquisa, uma situação
proeminentemente tradicional. Os poucos programas de formação concen-
tram-se no treinamento de direção defensiva, dirigindo pouca atenção a

aspectos não mecânicos do serviço: relações humanas, segurança de trabalho.
Mal bastam para preparar os executores diretos do serviço e, em se fratarrdo
do transporte público, da p^fie principal da produção empresarial como um
todo. Esse diagnóstico extraído dos dados empíricos apresenta falha no que

diz respeito ao gerenciamento mais efetivo do processo - deixando de fora
noçÕes de venda e marketing, por exemplo.
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Em contrapartida à subutilização da mão-de-obra, os empregados se con-
tentam com um regime produtivo pouco estimulante. Em se rratando de uma
atividade cuja ponta final - a produção - se encontra,,flas mãos', do funcionário
de operação, pode-se concluir que tal situação limita sobremaneira a racionaliza-
ção de todo o processo. Por conseguinte, os esforços de racionalizaçào, que
recobrem a conceituação de modernização empresarial, voltaria a concentrar-se

citado do Capítulo IV). Mais recentemente, porém, é o uso da informâtica,
introduzido em diversos campos gerenciais - pelo menos no território da
garagem - que configura a modernidade. Jâ no controle operacional e de
arrecadaçào tarifâria, esse processo ainda se encontra incipiente, pois inter-
vém aí o poder público na função de condicionador da modernidade do

capital se estende também para o campo
Foi possível verificar o avanço da terceiri_

os campos da manutenção, serviços admi_

E a responsividade da empresa ao ambiente em que atua? Esse é, tal-
vez, o campo capaz de fornecer a chave para avaliar o grau de modernidade
atingido pela empresa de ônibus. De início, vale remãmorar os resultados

o que isso implica? para os fins desta análise, significa sobretudo que a
modernidade da empresa de transporte público urbano não se compreende
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per se, mas, sim, em conjunto com a avaliação da modernidade da gestão
pública e das relações entre os atores público e privado.

No ambiente atuaI, pode parecer que a empresa de ônibus está subor-
drnada ao dirigismo do órgão público, o qual estaria na raiz do atraso da
empresa, por roubar-lhe a iniciativa de se adequar às mudanças do mercado
de transporte e de se modernizar de modo conseqüente. Entretanto, quem
conhece de perto a realidade do gerenciamento público dos transportes pú-
blicos urbanos vai desconfiar dessa explicação simplificadora: no dia-a-dia
das administrações públicas, a influência das empresas privadas na gestão
pública é bem forte.

De qualquer forma, vai aí a liçào. Só se pode esperar a modernizaçào
conseqüente da empresa brasileira se:

(i) a gestão pública for modernizada;
(ii) as relações público/privado forem modernizadas;
(iii) na medida em que o setor sindical dos empregados seja considerado um

ator rclativamente autônomo nesse jogo, as relações sindicais forem igual-
mente modernizadas.

Deixando de lado essa última perîa, que mereceria fratamento minucio-
so mas ainda indisponível, é forçoso concluir que a modernrzação da empresa
brasileira passa - como, aliâs, também no passado - pela modernização da
relação público/privado. Nesse contexto, pode-se esperar a definitiva moder-
nízação empresarial com o estabelecimento de formas modernas de concessão
(licitação competitiva, concessão incentivada, etc.). Ou seja, com a instauração
de um processo realmente competitivo e uma conseqüente abertura do merca-
do de operação. No caso da nova competitividade, jâ prevista no mais recente
quadro legal sobre licitações, a competição na rua é substituída pela competi-

ção na sala de abertura de envelopes, pelo direito de operar os serviços de
transportes. Esse adequado tipo de competição restrita pode também se com-
plementar com uma limitada competição îa rua, mediante a segmentação de
mercados - a propósito, ver Aragã,o (1998) e Orrico et al. (1996).

Resultado disso? Primeiramente, o reforço dos esforços de produtivida-
de, dando prioridade à redução de custos e, depois, também ao uso ampliado
do marketing, tanto pelo poder público quanto pelas empresas, criando uma
gama variada de serviços segmentados. Esse tipo de consideração também
Ievaila a empresa a desenvolver raciocínios estratégicos. Os processos inter-
nos na empresa haveriam de se adaptar à mudança de regime produtivo,
sendo que o processo imediato de trabalho se deslocaría para o centro das
atenções. De um lado, o melhor aproveitamento, quantitativo, da mão-de-
obra quebraria o regime de "improdutividade concertada" no setor. De outro,
lornaria urgente reconhecer no funcionário de operação algo mais do que um
mero "peão de trâfego". Ele seria um gerente da produção, que haveria de ser
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primorosamente treinâdo e ao qual seriam confiados diversos campos de
decisão, ampliando sua participação. 

e a ser im
pode passaria
pela processo
tecnologias: implantação de corredores de ônibus, uso amplo da telemática,
utllização de veículos de diferentes portes, desde o microônibus até os ônibus
biarticulados e semi-automatizados.

Contudo, tratando-se de reprodução ampliada do capital, como pro-
posto no texto referido do capítulo vIII, a modernização da empresa e do ser-
viço de transporte urbano iria bem além, passando também pera moderniza-
ção das relações com os setores de toda a cadeia produtivas, desenvolvendo
laços de cooperação (e também de competição) entre os diversos elos dessa
cadeia (indo até o setor financeiro). por fim, alcançando também o mercado
externo, na medida em que o setor se consolida como fonte de exponação de
capacitaçào, de know-bou e de serviços.

Fecha-se, assim, o lado da oferta do ,,funil,', tal como proposto pof
Henry no capítulo VIII. E do lado da demandâ, o que seria sua "moderniza-
ção"? Com a palavra os planejadores urbanos...
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Mapa 1

Urbanização da Região Metropolitana de Porto Alegre
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Fonte: TURMA; Elaboração: Leca De Biaggì; Dados: CREDAUSamba 1998, IBGE
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Mapa 2

Porto Alegre na região gaúcha

Área urbanizada

Zona inabitada
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Dunas
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EstadoRS

Fonte: TURMA; Elaboração: Jean-paul Hubert; Dados: Esri DCW, 1993
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Diferentes formas de prestação dos serviços de transportes:
uma experiência bem-sucedida

Ao longo de sua história, e de acordo com distintos momentos políticos
e de expansão física e econômica, Porto Alegre vive diferentes açÕes voltadas
ao transporte coletivo. Operadoras públicas e privadas têm disputado merca-
do e também coexistido, da mesma forma como os modais concorrentes e

complementares, rodoviários e ferroviários.
Um aspecto que vem distinguindo a capital gaicha e sua Região

Metropolitana - RMPA de muitas outras âreas urbanizadas brasileiras é o nível
de regulamentação de seu sistema de transporte coletivo. Apesar de este ser
regido ora pelo nível federal, ora pelo estadual ou municipal, com a resultan-
te de ações nem sempre concatenadas e até conflitantes, ainda não se verifi-
cou o aparecimento local de transporte não regulamentado.

A grande Porto Alegre apresenta tecnologias e formas operacionais bas-
tante diversificadas, afraindo o interesse de parcela expressiva da comunidade
técnica nacional e internacional.

Um exemplo é o dos corredores exclusivos operados por comboios de
ônibus que, no caso do corredor da avenida Assis Brasil, transportou alguns
dos maiores volumes horários de passageiros urbanos e interurbanos do
mundo (Lindau & Senna, 799Ð.

Outro exemplo é o sistema metroviário operado pela Trensurb, que
durante muitos anos permaneceu como o único sistema de passageiros finan-
ciado pelo Banco Mundial. Também em Porto Alegre eslâ localizada a linha
experimental do aeromóvel, que permanece o único sistema do tipo APM
(Automated People Mouer) concebido fora do chamado mundo desenvolvido.

A capital dispõe ainda da Companhia Carris, que está entre as maiores
e mais antigas operadoras públicas de ônibus urbanos do Brasil, e de um sis-
tema de lotações urbanos que, regulamentado desde sua gênese, foi pioneiro
no país e serve de modelo pata ouÍras localidades.

Dado o conjunto diversificado de sub-sistemas que compõe o contexto
do transporte coletivo de Porto Alegre e da RMPA, este capítulo estâ centrado
no transporte rodoviário de Porto Alegre. Mais precisamente, em duas de suas

facetas, trafadas em parles'sucessivast: a primeira enfoca o papel da empresa
pública e a segunda, o papel dos lotaçöes no desenvolvimento atual do siste-
ma, ambos os setores tendo a atuação da prefeitura como pano de fundo.

O capítulo também descreve, embora de forma necessariamente sucin-
ta, a evolução histórica do transporte coletivo de Porto Alegre, as ações que
vêm sendo desenvolvidas atualmente e o que poderá ocorrer no setor no
futuro próximo.
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1. Histórico do planejamento urbano e do sistema de transporte
coletivo

1.1. Dos planos de circulação aos planos diretores de desenvolvimento urbano

A Região Metropolitana de porto Alegre, com uma população de J,J
milhões (Mapa 1), configura-se como o centro sócio-político e cultural, pólo
de serviços, comércio e indústria da reglão sul do país. sua localização geo-
grâfica caracteiza-a como centro do Mercosul. o município de porto Alegre,
capital do Rio Grande do sul, expande-se hoje sobre uma ârea de 479 qrìto-
metros quadrados e conta com uma população de 1.371.000 habitantes. Foi
originaÌmente povoado por famílias açorianas que se estabeleceram na face
nofie da península, junto ao rio Guaíba. Essa localização, estraté gica para um
povoado, consolidou o núcleo inicial do que veio a ser a cidaãe. o porto,
protegido para as embarcaçòes que navegavam nas principais rotas fluviais da
região pelo rio Jacuí e afluentes, ganhando acesso à Lagoa dos patos e ao
oceano Atlântico através do canal do rio Grande (Mapa 2), favoreceu a hege_
monia de Po'to Alegre como cidade e mais tarde como caoital

o primeiro plano referenciado da cidade, elaborado em7g40, foi consi-
derado de vital importância para seu desenvolvimento, uma vez que propu-
nha uma reestruturação profunda do centro colonial, reformando å amplian-
do a rede urbana. Ele enfatizava diversos aspectos da estrutura viâria, com
propostas de alargamento de diversas ruas da ârea cenlral. abertura de outras
e eÌiminação de becos ainda remanescentes.

Em 7940, Porto Alegre buscava equiparar-se aos grandes centros do país,
sendo introduzidas inovaçòes em termos de abeffura da cidade à circuhção e
articulação das diferentes áreas, daverticalização da ârea central e cla busca de
uniformidade da paisagem. A conseqüência dessas ações e aspirações culmi-
nou no Plano de urbanizaçã.o, que concluía pela inadequação do sistema viário
de Porto Alegre às necessidades do trâfego e às modificações advindas da
forma de expansão urbana. Sugeria que o sistema fosse revisto, apontando a
necessidade de resolver a questão viâria, conjuntamente com o zoneamento
das atividades da populaçào, das âreas de ocupação e da altura dos prédios. o
ante-proieto, cuja base foi exclusivamente econômica (Gelpi, 7993), propôs o
alargamenfo e a retificação das vias de penetração existentes, que coincidem,
de forma geral, com o sistema radial das avenidas de hoie. AIém de prover fácil
acesso ao centro (que na realidade se Iocaliza em uma penínsulaj, o estudo
indicou um conjunto de vias perimetrais concêntricas q.r" p.o.rrr"rram estabele_
cer uma relação racional entre os diferentes setores urbanos.

Ao longo dos anos 40, a população de porto Alegre saltou de cerca de
270 mll para quase 485 mil habitantes, evidenciando jâ características de
metrópole, com estrutura urbana definida sobre radiais ao longo dos velhos
caminhos das carretas (Metroplan, 79g7). A concentração dava-se iunto ao nú_
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cleo original e ao longo das principais avenidas, que apresentavam todos os
serviços de infra-estrutura urbaîa, densidade residencial, e atividades de
comércio e serviços, empurrando as 

^reas 
de habitação popular e os bolsões

de sub-habitação para a perferia desses eixos.
Na década de 70, não destoando das demais metrópoles do país, Porto

Alegre assistiu a um crescimento populacional acelerado, resultado do acolhi-
mento de contingentes rurais com baixa qualificação. Em 1979, foi sancionada a

lei que dispunha sobre o desenvolvimento urbano do Município de Porto Ale-
gre, instituindo o Primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano - PDDU,

cuja finalidade era legislar sobre toda a ârea municipal, introduzindo um mode-
lo espacial e novos conceitos urbanísticos, estimulando a descentralização atra-
vés de pólos e corredores de comércio e serviços alternativos aos do centro his-
tórico junto ao Guaíl>a. Esses pólos e corredores foram formados com base nas
concentrações já existentes ou a partir da formulação de propostas articuladas
com o sistema viário instalado e junto a cruzamentos importantes, mediante
alterações nos índices urbanísticos, nova legislação sobre uso do solo e alÍera-

ções nas densidades. O primeiro PDDU definiu o sistema viário básico do muni-
cípio e sua hierarquia viâria, funçöes e objetivos, promovendo a inferação entre
asvârias unidades territoriais através da circulação (Gelpi, 199Ð.

O desenvolvimento de Porto Alegre, associado à expansão metropolita-
na, esteve vinculado ao crescimento industrial e residencial. Essa expansão
evidenciou também o povoamento de núcleos carentes, ou de baixa renda,
junto aos eixos de longo curso, criando fortes vínculos funcionais entre a

capilal e as cidades-satélites, como Cachoeirinha, Gravalaí, Alvorada e
Viamão (Mapa 1). O comércio e os serviços do centro da cidade estenderam-
se para as âreas periféricas sobre os eixos das ndiais, criando corredores e
pólos de atraçào também sobre esses eixos. Os eixos norte e nordeste da
RMPA são os mais relevantes do ponto de vista da capacidade de atendimen-
to, por estarem nas áreas mais densamente povoadas da regrão.

Atualmente, a Càmara de Vereadores de Porto Alegre está estudando a
proposta encaminhada pelo Executivo para um novo Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

1.2. Os transportes coletivos de Porto Alegre e da Região Metropolitana

Ao longo dos anos, Porto Alegre viu desenvolverem-se diferentes formas
de prestação do serviço de transporte coletivo urbano: do bonde elétrico ao
ônibus, do lotação ao metrô. Inicialmente, os transportes sobre trilhos eram
providos por uma companhia privada,logo transformada em pública. À medida
que se estendia a malha operada pelo sistema ônibus, ia aumentando a partici-
pação das empresas operadoras privadas de transporte coletivo. Já o sistema
metroviário se encontra integralmente nas mãos do setor público, enquanto o
sistema de lotação é operado por proprietários privados individuais.

343



Viação llimitada

Num cenário de transporte púbrico dominado pelo modar sobre pneus,
faz duas décadas que porto Alegre convlve com um transporte diferenciado,
denominado sistema de lotação. Também, distintamente de outras cidades
brasileiras, o poder municipal o regulamentou desde sua gênese. o sistema
de lotação opera 403 veículos de 27 lugares sentados , cori tarlfas diferencia-
das arravés de 28 linhas, atingindo até 100 mir passageiros por dia.

Em 7997, a R-ùrpA também iniciou a operação de um ,ìrr"-u regulamen-
tado de lotação, chamado "seletivo metropolitano", que atende a alguns dos
municípios vizinhos. Diferentemente do que ocorre na capital, esse serviço é
operado pelas mesmas empresas privadas atuantes nas linhas intermunicipais
de ônibus responsáveis pela rigaçào de porto Aregre a esses municípios.

O sistema seletivo metropolitano é composto por uma frota d e 36 veí_
culos que operam em 11 diferentes linhas. A cada dia são rcarizadas 797 via_
gens e transportados cerca de 2.500 passageiros. Os veículos têm 19 lugares e
só podem transportar passageiros sentados. o controle do número de passa-
geiros é realizado por roleta mecânica rocalizada junto à porta dianteirå, que
constitui o único acesso ao interior do veículo. A operaçáo do sistema se dá
de segunda a sexta-feiras, das 6h00 às 20h00. o embarque e desembarque de
passageiros é livre, exceto na ârea central de porto eÈgre (delimitadå pela
primeira perimetral), onde são fixados pontos de parlda. como todas as
linhas são circulares, não existem terminais dentro do municíoio.

o rrensurb é o sistema metroviário de superfície que atende ao Eixo
Norte da RÀ,IPA. A demanda atualmente servida pela sua única linha é da
ordem de 100 mil passageiros/dia. o prognóstico original do projeto não f'oi
ainda alcançado, essencialmente pelo fato de não ter sido verlficada a evolu-
ção de ocupação do solo estabelecida como meta à época do estudo (Lindau
& Rosado, 1989). Entre os fatores que contribuem para a estagnaçào do pata-
mar de demanda atendida, mencionam-se:

a não ocorrência do adensamento popuracionar previsto para o eixo norîe
da R-NIPA;

a concretização do pólo regional de Novo Hamburgo, que diminuiu o
número de viagens a pofo Alegre;
o adensamento populacionar verificado ao longo do eixo nordeste da
RMPA, que passou a caracterizar os municípios de Cachoeirinh a e Alvorada
como cidades-dormitórios;
a não ocorrência da racionalizaçào do transporte coletivo no eixo norte,
conforme preconizado pelo projeto de Implantação da Trensurb.

o trecho atual, entre porto Alegre e sapucaia do sul, foi inaugurado em
1985' Ao longo de quase 30 quilômetros de extensão, conta com 16 estações e
está implantado em via exclusiva no nível do solo. o sistema metroviário está
integrado a aproximadamente 60 linhas urbanas e metropolitanas nos municí_
pios de Porto Alegre e Novo Hamburgo. Desde o rnício dá implantação. o siste-
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ma metroviário tem sofrido a concorrência direta de linhas de ônibus metropoli-
tanos remanescentes. Estes transportam fundamentalmente usuários de transpor-
te público com destino em Porto Alegre, rras zonas dos corredores das avenidas
Farrapos e Assis Brasil, que não são diretamente atendidas pelo eixo metroviá-
rio. As integrações são feitas em vários locais, mas sob condições que ainda não
atingiram níveis ideais. Estudos recentes sobre o setor apontam paru a necessi-
dade de revisar as concessões de ônibus e considerar novas integrações.

Recentemente, a Trensurb realizou um estudo de viabilidade técnica e
econômico-financeira de um sistema de alta capacidade (metrô) para o corre-
dor Assis Brasil (linha 2), o eixo de deslocamento mais carregado da cidade,
concentrando demandas da ordem de 30 mil passageiros por sentido na hora
pico (Trensurb, 7997). No início de 7998, ela conrratou o projeto básico da
Iinha 2 no eixo Assis Brasil-Azenha, passando pelo centro da cidade e com a
maior parte da extensão em túnel. Ainda, e constante do mesmo edital, está
sendo desenvolvido um estudo de viabilidade da ampliação do metrô às cida-
des vizinhas de Alvorada, Cachoeirinha e Viamão.

É importante também caracleriz r Porto Alegre como o cenârio da
implantação da linha experimental do aeromóvef sistema tipo ApM - com
propulsão pneumática (Lindau et al., 1986), concebido por Oskar Coester.
Apesar de a linha piloto de Porto Alegre ainda não ter evoluído além do está-
gio experimental, o sistema aeromóvel opera regularmente na Indonésia e
continuam as trataltvas visando sua implantação em outras localidades do
país e também do exterior.

O serviço de transporte coletivo metropolitano por ônibus é concessão
do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem - DAER; enquanto o
planejamento e a monitoração dos serviços prestados é de responsabilidade
da Fundação de Planejamento Metropolitano e Regional - Metroplan. O siste-
ma metropolitano conta com uma frota de 7.447 veícuIos, com idade média
de 10 anos. Em dezembro de 7995, o percurso mensal foi de cerca de 260 mII
quilômetros, sendo transportados por volta de 32 milhões de passageiros.
Uma das características desse seruiço é o fato de os veículos das linhas metro-
politanas não poderem realizar embarques e desembarques de passageiros
urbanos. O sistema de ônibus metropolitanos é operado por 10 empresas,
com 354linhas, divididas entre:

Iinhas que ligam os municípios da R-NIPA a Porto Alegre;
linhas integradas ao trem metropolitano;
linhas intra-regionais que ligam os municípios da RMpA, exceto Porto Alegre.

O transporte público por ônibus no município de Porto Alegre é organi-
zado e fiscalizado pela Secretaria Municipal dos Transpofies - SMT/PA, sendo
sua operação um serviço concedido a empresas privadas e à Companhia Carris
Porto-Alegrense S.A. (empresa pública). O sistema de transporte por ônibus de
Porlo Alegre é totalmente regulamentado desde I)28, quando vigorou o pri-
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meiro ato determinando as linhas e os horários de ônibus na cidade. A partir
de então, o sistema funcionou com permissão por linha e por empresa.

Transportando uma média de 7,2 milhão de passageiros por dia (com
mais da metade utilizando o vale transporte, 10% com tarifa escolar e menos
de 40o/o pagando atarifa comum), o sistema opera uma frota de 1.525 ônibus
convencionais e articulados, com idade média de 5,4 anos, que realizam25 mll
viagens/dia (sut/plupe, 1996). Entre esses veículos, a Companhia Carris dispõe
de 7 carros especiais para deficientes físicos. No sistema ônibus, idosos com
idade igual ou superior a 60 anos estão isentos de pagamento da tarifa.

Na Tabela 1, detalham-se os dados operacionais de porto Alegre pata o
sistema ônibus, referentes ao aflo de 7995. A Tabela 2 apresenta um resumo
comparativo dos sistema ônibus e lotação do município.

Tabela 1

Sistema de transporte urbano por ônibus de Porto Alegre. Dados operacionais por empresa*

Empresas Frota Linhas Passag. D¡str¡bu¡cão IPK

fipo Patr¡mon¡al Operac¡onal Ffota Passag.

CONORTE**

cARRrs (EP)

TREVO

SUDESTE

VTC

BELEM NOVO

VAP

RESTINGA

PRE5. VARGAS

NAVEGANTES

ESTORIL

SENTINELA

CAMBARA

GAZOMETRO

C+A

L

C+A

C+A

C+A

L

L

336

271

179

145

r08

77

93

59

62

61

29

29

25

23

301

215

144

119

100

67

65

51

50

50

26

25

23

'18

78

26

23

26

21

31

t5

to

10

I
4

3

1

2

1 19,6

74

43,4

34,8

25,2

'14,4

18,4

12,4

13,1

t5,o

6,2

Ã?

6,4

5,'l

24,0%

17,1%

'11,50/o

o ç0/^

8,0%

< ?0Á

5,20/o

4,1%

4,O%

4,0%

2,10/o

2,0%

1,80/o

1,40/o

31,4%

19,40/o

11,4%

9,1%

6,60/o

3,80/o

4,4%

7 Ao/"

3,6%
't,6%

1,60/o

1,7 0/o

1,30/o

3,18

3,75

3,06

3,06

? 1C

2,19

3,1 1

¿, to

2,46

3,06

3,2

3,06

3,12

3,68

Total 1.497 1.254 262 380,6 100% 100%

Média 1lJ, 90 19 24.1 2,7A

* Dados consolidados em dezembro de 1995; C - Convencional; C+A- Convencional + articulado
** lnclui as empresas Fênix, Sopal e Nortran (a empresa Navegantes não fazia parte)
** O Custo operacional em fevereiro de 1996 era de R$ 41.2205.244,00/mês.

A média ponderada dos custos operacionais é de R$ 1,7058/km
Fonte: 5MT/PMPA (1996)
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O sistema de Porto Alegre conta ainda com uma frota de 3.913 tâxts,
distribuídos em 115 pontos fixos, e 505 veículos responsáveis pelo transporte
escolar. Adicionando-se ainda 550 mil veículos particulares, é possível con-
cluir que Porto Alegre é uma capttøl com alto índice de motorização (cerca de
2,3 habitantes por veículo em L99Ð. De forma geral, o sistema de transporte
coletivo tem sido bem avaliado por seus usuários, como têm demonstrado as

úItimas pesquisas periódicas realizadas pela Prefeitura Municipal (PMPA, 1995
e 1996).

A Tabela J aptesenta alguns parâmetros operacionais que caracterizam
o funcionamento dos sistemas de transporte coletivo por ônibus e lotação de
Porto Alegre - entre os indicadores, IP significa fndice de Passageiros, que ,

pode ser por viagens ou por veículo.

Empresas Usuários Custo opefac¡onal

,s¡stema* i*Comuns w Esco¡ar Grát¡s

CONORTE*+

cARRrs (EP)

TREVO

SUDESTE

VTC

BELÉM Novo
VAP

RESTINGA

PDTE. VARGAS

NAVEGANTES

ESTORIL

5ENTINELA

cAMBARÁ

GAz0METRo

37,90/o

35,7o/o

38,20/o

40,1olo

38,2o/o

41,4%

39,OoÂ

36,80/o

37,40/o

23,9%

39,4%

39,60/o

39,1o/o

42,20/o

5O,3Vo

49,Oo/o

48,60h

47,30/o

47,70/o

M,70/o

47,60/0

53J%

48,0o/o

64,1%

50,1%

43,9olo

49,5%

44,30/o

8,30/o

11,90/o

9,9Yo

8,5%

10,30/o

9,70/o

9,50/o

5,60/o

11,0%

8,1%

7,70/o

13,7%

6,80/o

11,40/o

3,5o/o

3,3o/o

3,3o/o

4,20/o

3,7o/a

3,80/o

3,90/o

4,3%

3,60/o

? oo/-

2,9%

2,4%

4,7o/o

2,O%

20,580/o

25,22%

12,29%

9,310/o

7,020/o

1,380/o

6,200/o

3,110/o

3,720/o

3,72%

2.10%

2,37%

1,690/o

1,290/o

Total 38.,roh 51,Oo/o 9,8./o 3,701o lOOO7o

Méd¡a R$ r,71lkm

347



Viação llimitada

1.3. O transporte não regulamentado

Em algumas cidades brasileiras, o transporte não regulamentado não é
suficientemente representativo no que se refere à parcela da demanda por trans-
porte coletivo atendida. Porto Alegre é um desses casos. Como não existe qual-
quer trabalho desenvolvido no âmbito da RIIPA sobre este tipo de transporte,
não está estabelecida a fatia do mercado do transporte coletivo por ele atendida.

Na realidade, o transporte não regulamentado na RNIPA ocorre como des-
virluamento do transporte fretado. Tem-se percebido um aumento dos serviços
fretados, principalmente para pólos geradores de trâfego localizados na Região
Metropolitana (universidades, como a Unisinos e Ulbra, empresas e complexos
fabris como o Pólo Petroquímico de Triunfo), os quais possuem suas rotas com
trechos significativos dentro da ârea do município. Os contratos de fretamento
especificam quem contrata e quem opera dentro de regras e rotas pré-estabele-
cidas e desde que não sejam contrariadas as normas de circulação. As regras de
fretamento não definem o público alvo, mas o fretador deveria, em teoria, ter lis-
tas com todos os passageiros atendidos. Esse é o caso geral no que se rcfere a
transporte contratado por indústrias ou complexos industriais.

Em princípio, compete ao poder público fiscalizar o transporte fretado.
Na prática, e no caso específico de universidades privadas localizadas na R-NIPA,

os diretórios de estudantes adquirem quotas mensais de passagens e gerenciam
sua comercializaçào. Como algumas dessas linhas se revestem de características
metropolitanas - por atenderem ao centro de Porto Alegre -, não existe contro-
Ie absoluto sobre os passageiros transportados. Ainda, como os veículos têm
pontos livres de parada ao longo dos percursos, acabam embarcando passagei-
ros que não necessariamente se destinam às universidades, bastando para tanto
que, uma vez dentro do veículo, paguem a tarfa vigente. Os percursos das
rotas não incluem trechos dentro dos corredores exclusivos para ônibus cons-
tantes das principais radiais de acesso ao centro de Porto Alegre; sendo assim,
os fretados circulam fora desses corredores. Os veículos que atuam nesse seg-
mento tendem a ser do tamanho dos ônibus padrào; alguns são de padrão exe-
cutívo, enquanto outros têm mais de dez anos de idade, pois o DAIR, órgão
gestor estadual e metropolitano do transporte coletivo, não definiu o limite etá-
rio além do qual os veículos seriam impedidos de operar.

Centros comerciais de Porto Alegre também operam transporte fretado.
Por exemplo, o Shopping DC Navegantes, localizado na zorra norte de Porto
Alegre, dispõe de dois micros que operam rota circular ao centro de Porto
Alegre. Esses veículos, contratados diretamente pelos lojistas, têm registro no
DAER e licença para lransportar mais passageiros. Em agosto de 1,997, a

Associação Cooperativa Moto-Táxi, que reúne 2,5 m1l mototaxistas, tentou
implantar um serviço de transporte de passageiros com custo bastante inferior
ao do serviço de táxis. Os valores apresentariam a proporção de R$ 5,00 (percur-
so por táxi comum) para R$ 1,00 (percurso por mototáxi). A Secretaria Municipal
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de Transportes - SMT interveio prontamente, ameaçando multar e até mesmo
apreender as carteÍas de habilitação dos mototaxistas, tendo em vista o carâter
clandestino do sistema. O posicionamento do órgão gestor e do Executivo muni-
cipal é contrário à regulamentação do serviço de mototáxi em Porto Alegre.

2. Trajetória da companhia pública porto-alegrense
e dos operadores privados de ônibus

2.1- Transcendência da Carris Porto-Alegrense

O sistema atual de transporte de Porto Alegre mantém testemunhos ati-
vos de uma longa evolução histórica, desde a inauguração da primeira linha
de bonde a traçào animal, no ano de 7865, quando a cidade não tinha mais
que um quilômetro e meio de extensãoz. Persistindo até hoje, sua empresa
pública Carris é a única do Brasil a ter atavessado 125 anos de existência.
Surgiu com a chamada "maxambomba" (Canton, 7993), um veículo pesado

Tabela 2

* média
*+ número total de permissionários, incluindo empresas e autônomos

Fonte: SMT/PMPA (1996)

Tabela 3

lndicadores

IPK dias úteis

lP v¡agem

lP veículo

Reclamações no ano

Autuações no ano

Ações de fiscalização no ano

Acidentes no ano

o,7a

't5,52

I /O

826

2.754

16.332

não disponível

Ônibus e lotações em Porto Alegre, 1996

Modo

colet¡vo

Empresas

ou operadores

Frota

veículos

Linhas

operaoas média oor di¿ %

ônibus
Lotação *

to

258* *

1 525

403

256

2a

I. l 57.533

77.464

93,730/o

6,27%

Total 274 1.928 a4 1.23s.001 100%

índices operacionais de ônibus e lotação em Porto Alegre

3,09

42,47

668

4.071

1.614

4.424

884

Fonte: sMT/PMPA (1996)
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que transportava passageiros entre duas avenidas importantes da cidade, logo
substituído por bondes a fração animal, e depois eIétrica. Chegou até o ôni-
bus movido a diesel, que ainda faz a vída das empresas transportadoras de
passageiros de Porto Alegre (Vilarino & Nunes, 7992).Dalinha primitiva aos
dias de hoje, o transporte tem participado da existência e da transformação
orgânica e cultural de Porto Alegre.

No cumprimento desse papel e concretizando as necessidades de des-
locamento verificadas ao longo do tempo por seus habitantes, Porto Alegre
sediou já desde 7872 a Companhia Car¡is de Ferro Porto-Alegrense, operado-
ra privada dos serviços de bondes puxados a burro e deslizando sobre trilhos
de ferro. Com a expansão da cidade e o crescimento da população, cria-se,
em 1891, uma segunda empresa de mesma naitreza e com igual finalidade: a
Companhia Carris Urbanos, ligada ao capitalismo internacional mediante in-
vestimentos ingleses.

Acompanhando a modernização dos sistemas de transporte, as duas
companhias unem-se para operar o novo bonde elétrico, surgindo, em 1p06,
a Companhía Força e Luz Porto-Alegrense, que fornece não só o t¡ansporte,
mas também htz à capital. Em época coincidente à da Primeira Guerra Mun-
dial, quando se apresentam as exigências de maior industrialização \ocal, a
empresa ressente-se de dificuldades no atendimento às demandas oriundas
deste crescimento. Enfrentando problemas, acaba vendendo parte de sua
energia para o grupo americano Electric Bond & Share, em 7925, transfor-
mando então seu nome para Companhia Carris Porto-Alegrense.

Na metade do século )C(, o capital estrangeiro encontra dificuldades
para explorar energia e tração, devido ao alto consumo ocasionado pelo cres-
cimento das indústrias: para investir e responder à demanda, seria preciso
aumentar as faifas, que, definidas em contrato, não podiam ser alteradas. O
sistema de bondes foi perdendo importância, emergindo daí a tônica da preca-
riedade dos serviços e um "novo herói": o automóvel. "Reforçada pelo novo
interesse internacional em injetar, em países periféricos tipo Brasil, capitais
para a implantação de indústrias montadoras de bens duráveis - automóveis e
caminhões -, assim como empreendimentos privados importantes na ârea de
bens intermediários como o cimento, a década de 50 é marcad^ pela explosão
do automóvel, passando os bondes a ser considerados incômodos, barulhen-
tos e sinônimos de aûaso. Porto Alegre é invadida, como outras capitais do
país, por este comprovante da modernização e certificado de status do indiví-
duo" (Vilarino & Nunes,1992). Daí à extinção dos bondes foi um curto passo.
Após 58 anos de operação (1908-1966), o sistema começava a ser substituído
pelo ônibus, que surge em nome do crescimento da cidade e do progresso.

Devido a sua situaçã.o crítica, a companhia inglesa acaba sendo encam-
pada pela prefeitura em 1953, Passando dos bondes à operaçào com motores
a diesel, a Companhia Carris tem atuado no cenário da prcstação dos serviços
de transportes simultaneamente a 15 outras operadoras privadas. Consegue
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hoje atender a 265 mil passageiros (SMT/pMPA, 7996), que correspondem a

220/o da demanda por deslocamentos urbanos em Porto Alegre (Carris, 7996),
pois a demanda média dífuia total do sistema de transporte coletivo por ôni-
bus da cidade é da ordem de 7,2 milhão de usuários.

Sobrevivendo também a inúmeras dificuldades financeiras, a Carris con-
traria os paradigmas de ineficiência normalmente associados ao Estado, concre-
tizando-se como "exemplo das possibilidades de uma empresa pública autoge-
rida", em condições de controlar sua capacidade de endividamento e criar a

estrutura que comprometa seu trabalhador com a produtividade. Ela apresenta
um dos maiores índices de passageiros transportados por quilômetro do siste-
ma de ônibus de Porto Alegre - IPK igual a 3,75 (snlt/pnrp¡, 1996), resultante
da operação superavitária de suas linhas transversais e, ainda, do alto desempe-
nho de uma de suas principais linhas radiaís, cujo IPK é superior a 7. No geral,
a empresa atua em um conjunto de 20 linhas, em sua maioria rentáveis. O sub-
sistema transversal de Porto Alegre é operado exclusivamente pela empresa
pública, cujo percentual de passageiros represenfa 540/o do total de sua deman-
da diâna transportada, e tem apresentado ao longo do tempo índices favoráveis
de crescimento no carregamento de passageiros (Carris, 7995).

Os deslocamentos no sentido transversal ao desenho radial da cidade, no
atual modelo de operação, são realizados por apenas 6 linhas que interligam
bairros e transportam cerca de \00/o dos usuários do sistema de transporte cole-
tivo. Apesar deste esforço positivo em tentar desconcentrar as alividades e os

deslocamentos urbanos, 90o/o das viagens ainda convergem paru a ârea central
da cidade, percorrendo predominantemente a malha viâria bâsica de desenho
radioconcêntrico. Essas radiais são dotadas de cinco canaletas exclusivas para
transporte coletivo, num total de 28 quilômetros de vias segregadas, sendo que
o sistema radial ê operado, em sua maio:i4 por empresas privadas, tendo ainda
uma participação da empresa pública: a Carris opera LJ linhas radiais.

Saliente-se que, com a descentralização do uso e ocupação do solo3,

surgiu a dispersão das necessidades de viagem, à qual correspondem uma
queda nas taxas de demanda para o centro da cidade e um aumento nas de
demanda interbairros. O novo desenho esboçado pelos desejos de desloca-
mentos transversalizados indica, assim, a necessidade de revisão do modelo
presente, de forma a alender mais eficazmente às necessidades dos usuários.

A Figura 1 apresenta o desempenho anual de passageiros das seis

linhas transversais (T7, T2, T3, T4, T5, T6) que compõem o subsistema trans-
versal da Carris, inserido em uma rede de transportes predominantemente
radiaL O eixo das ordenadas apresenta, de forma acumulada, o número de
passageiros transportados por ano (em milhões); o eixo das abcissas apresen-
la a evolução temporal.

Adotando uma lógica mercantil e priorizando o gerenciamento técnico,
a Carris tem conseguido auto-sustentar-se, dispensando a necessidade de
recorrer a subsídios da prefeitura. Aproximadamente 630/o de seus desembol-
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sos destinam-se a pessoal e encargos sociais e 77o/o a investimentos com frota

Figura 1

ITl IT2 IT3 IT4 TT5 IT6
Fonte: TURMA, Dados: Carris, 1997

2.2. Formação e evolução das empresas privadas de ônibus

Em meados da dêcada d" 30, com o setor público encontrando dificul_
dades na aquisição de veículos, transportadores privados implantaram seus
serviços aplicando uma estratégia de mercado que se aproveitava da flexibili_
dade do modal ônibus. Linhas com itinerários e horáiios mais abrangentes
que os dos bondes da época configuraram rapidamente uma rede de atendi_
mento ampra, determinando a concorrência com o sistema até então vigente.

os proprietários de pequenos veículos, em sua maioria descendentes
de portugueses ou italianos instalados em colônias do interior do Rio Grande
do Sul (alguns também de origem ucraniana e grega), foram os pioneiros que
se ocupavam pessoalmente dos ônibus, desde a condução até a manutenção.
No início, eles atuavam, sem nenhum controle da parte da municipalidade.
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Iocalizando-se por conta própria em pontos estratégicos da cidade, onde os
bondes não chegavam.

Na década de 40, os ônibus tomaram impulso, sendo doravante per-
mitido pelo poder público municipal a circulação na cidade de porro Alegre
de 50 ônibus de proprietários particulares, articulados em consórcio opera-
cional¿. Marcadas inicialmente por uma gestão artesanal, as operadoras pri-
vadas do sistema ônibus passaram por um processo de modernização
empresarial. A segunda e a terceira gerações de administradores desenvol-
veram a concentraçào e a profissionalização das empresas, catacterizando o
gerenciamento local. Algumas operadoras extrapolaram o transporte de pas-
sageiros, diversificando investimentos na ârea do turismo ou no comércio
de auto-peças.

A remuneração do serviço era efetuada mediante rarlfa variâvel arre-
cadada diretamente dos usuários pelos operadores. Em 1980, a prefeitura
criou a taúfla social única, que passou a vigorar para todas as linhas do
município, independentemente de suas características. Em função disso, foi
criado o consórcio operacional de Porto Alegre - copa, com as seguintes
finalidadesi:

permitir a ptâtica da tarlfa única em regime de pluralidade de empresas;
associar, para efeitos operacionais, as empresas de transporte coletivo, per-
missionárias ou concessionárias de linhas do município de porto Alegre;
administrar a operação consorciada;
estabelecer normas complementares para operaçào, disciplina e fiscaliza-
ção do transporte consorciado;
constituir um fundo de complementação tarifâria para assegurar o equilí-
brio entre receitas e custos das empresas compromitentes;
participar de órgãos consultivos, de planejamento ou deliberaçào em ma-
téria de transporte coletivo;
pralicar outras atividades implícitas, compatíveis com as finalidades do con-
sórcio.

O equilíbrio econômico-financeiro do sistema foi preservado pela ado-
ção de um mecanismo de compensação financeira, mediante o qual as
empresas superavitárias, por possuírem linhas com custos internos inferiores
àmédia do sistema, deveriam repassar parte da receita às empresas operando
em situação adversa e, portanto, credoras.

Em 1983, sentindo a necessidade de maior representatividade junto ao
poder concedente e à sociedade, os operadores privados - que jâ haviam
assumido a responsabilidade de definir e calcular as transferências financei-
ras dentro do sistema através do copa - criaram a Associação dos
Transportadores de Passageiros de Porto Alegre (ATp). cabe ressaltär que a
Carris, empresa pública, esteve sempre presente, direta ou indiretamente,
nestes acontecimentos, seja participando no interior do Copa, seja apenas
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contribuindo com seus dados para a definição dos repasses; ou ainda, nas
ocasiões em que esteve fora do consórcio, apropriando-se inteiramente da
receita tarlfâria arrecadada por sua frota. Neste caso particular, a carris não
repassava nenhuma parte de sua receita ao sistema privado.

Em 1988, o poder municipal, após discussão com os operadores priva-
dos sobre reajuste tarifârio e sob ameaça de paruIisação dos serviços, inter-
veio no sistema. Passados dois anos, assolada por inúmeras questões judi-
ciais movidas pelos operadores privados e encontrando dificuldades para
manter em funcionamento as empresas sob intervenção, optou pela devolu-
ção das mesmas, como forma de resolução do problema. [Jm acordo entre
os operadores privados e o poder concedente foi firmado, vinculando o
compromisso de resolver em definitivo os problemas do copa e inclusão da
carris no mesmo. Em seguida, a secretaria Municipal dos Transportes, atra-
vés de portatia específica, instituiu nova regulamentação para o Copa, com
outro cálculo dos repasses financeiros entre as empresas, incluindo a carris.
A nova regulamentação estabeleceu que, para efeito de repasses financeiros,
o sistema seria dividido em cinco níveis, definidos em função da extensão
das linhas, a saber:

nos níveis I e II estariam as linhas denominadas curtas, portanto pagadoras
do sistema;
no nível III estariam as linhas intermediárias que, em função de sua exten-
são, teriam equilíbrio financeiro, não recebendo nem pagando;
nos níveis IV e V estariam as linhas longas, portanto recebedoras.

Além da extensão das linhas, foi levado em conta o número de passa-
geiros transportados por linha, entendendo-se que, de modo gerar, as linhas
curtas, mais próximas do centro, percorrem espaços mais adensados, com sis-
lema viârio em melhores condições e atendendo a um usuário com maior
poder aquisitivo. Por esse motivo, apresentam custos operacionais mais bai-
xos que a tarlfa social e são superavitârias. Por outro lado, as linhas mais lon-
gas trafegam em espaços vazios e atendem a usuários de menor renda. pelo
mesmo raciocínio, elas registram um déficit de receita, devendo receber re-
passes das linhas curtas.

A despeito da conciliação do poder público com as empresas, não foi
possível resolver os problemas operacionais e econômico-financeiros existen-
tes, como:

concorrênci a pt edatória nos principais corredores ;

catividade dos usuários em função do modelo de permissão existente;
custos de ineficiência do sistema embutidos na tarlfa.

Assim, em 1,992 o poder concedente iniciou o estudo de um Novo
Modelo de Gestão para o transporte por ônibus. As diretrizes por ele delinea-
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das reforçam o processo de concentração. o tipo de administração adotado
foi o de um sistema consorciado. configurou-se então o consórcio de empre-
sas em distintas bacias operacionais, pelo qual, mantida a personalidade jurí-
dica individual das operadoras, estas uniam esforços no sentido de atingir
melhor qualidade e maior produtividade dos serviços de transportes. o obje-
tivo do novo modelo de gestão é a quahficação dos serviços atîavés da otimi-
zação do sistema, com consequentes reduções nos custos operacionais.
' rJma bacia operacional identifica um setor do espaço urbano que tem
como referência uma artéria principal radial que canaliza os deslocamentos
da população para o centro de Porto Alegre. o conceito guarda similaridade
com o das bacias hidrográficas. com as bacias operacionais, pretende-se
aumentar a produtividade do sistema pois, no modelo atualmente em vigor,
há concorrência acirrada entre distintos operadores ao longo das artérias
principais, muitas vezes em detrimento de um melhor atendimento a âreas
cativas internas.

As linhas de ônibus de uma determinada l¡acia propiciam os desloca-
mentos radiais, assim como os deslocamentos internos. Entretanto, por si sós,
essas linhas não atendem a todos os desejos de deslocamento, visto que mui-
tos passageiros precisam se deslocar entre bacias. criou-se, assim, o conceito
de t:acia funcional que agrega as linhas de ônibus não enquadradas em uma
única bacia - caso típico das linhas transversais e circulares. o conjunto de
todas as linhas transversais e circulares forma um lote unitário de serviços
considerado estratégico no novo modelo de gestão, cabendo à empresa pú-
blica municipal, no caso a Carris, operálo.

Desde outubro de 7997, três consórcios de empresas operadoras priva-
das de ônibus estão atuando nas bacias operacionais. A operação consorciada
muda as relações entre os atores público e privado na organizaÇão do trans-
porte coletivo. o serviço de uma linha deixa de ser concedido auma empre-
sa, passando a ser assumido por um dos consórcios de empresas. cada con-
sórcio fica responsável por uma bacja (ou por duas, no caso da União de
Bacia urbana sudeste-Leste - unibus), com linhas de menor e maior deman-
da. Assim, como resultado, espera-se o fim da disputa predatória entre em-
presas pelos eixos centrais onde, naturalmente, existe maior afluxo de passa-
geiros. Também, os consórcios terão melhores condições de manter as linhas
sociais (de pouca demanda de passageiros), que representam custos elevados
quando atendidas por uma única empresa. A sMT verificou, para o caso do
consórcio srs (sistema de Transporte Sul), uma redução de 10% da frofa ante-
riormente utllizada.

As 15 empresas privadas que operam o transporte público de porto
Alegre formam três consórcios com a seguinte configuração:

Unibus, atuando nas bacias leste e sudeste. É formado por 6 empresas
(Estoril, Gazômetro, Presidente Yatgas, sentinela, sudeste e vAp) e transpor-
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Ía cerca de 272 mil passageiros/dia pelos corredores das avenidas Bento
Gonçalves e Protásio Alves;
Sistema de Transporte Sul, operando na bacia sul. É constituído por 5
empresas (Belém Novo, Restinga, Trevo, VTC e Cambarâ);
Conorte, criado em 7993 para a]n)ar na bacia norte,/nordeste com 3 empre-
sas (Fênix, Sopal e Nortran). Uma quarta, a Navegantes, ingressou no con-
sórcio em7997.

Além das mudanças anteriormente mencionadas, o novo modelo afetou
também a sistemática de divisão da arrecadaçã.o no âmbito da Càmara de
Compensação. Anteriormente à formação dos consórcios, os repasses se
davam entre as empresas operadoras através do Copa. A partir da formaçã.o
das bacias, a Càmara de Compensação Tarifâria - ÇCT é que assume a respon-
sabilidade dos repasses entre as bacias, inclusive a bacia pública. Os consór-
cios, por sua vez, administram a compensação interna entre as empresas
associadas, com base no percentual de custos de cada uma.

De forma geral, o novo modelo de gestão implantado contempla as

seguintes diretrizes:
reduzir as necessidades de deslocamentos, integrando-as às diretrizes do
Novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental - PDDUA
(recentemente encaminhado pelo Executivo à Cãman dos Vereadores) que
visa a descenfralizaçào das atividades econômicas e urbanas;
ampliar as possibilidades de deslocamento através da adoçào da integra-
ção intermodal física e tarlfâria, em especial com o metrô;
reduzir o tempo médio de viagem dos usuários, adequando a oferta aos
desejos de deslocamento via racionalização das linhas e da adoção da inte-
gr ação físico -tarlÎ âr ia 

1

reduzir os custos de investimentos através da olimizaçào da infra-estrutura
existente e da ctiação de novas faixas exclusivas, dando prioridade aos
veículos de transporte coletivo no tráfego da cidade;
reduzir os custos tarlfârios com a adoção da infegração temporal afravés
da implantação da bilhetagem automâfica;
reduzir os impactos negativos ao meio ambiente alravés da racionalizaçào
das linhas e da redução de viagens à ârea central;
ampliar o conforto dos usuários através da melhoria dos equipamentos de
transportes, em especial nos veículos e nos pontos de embarque e desem-
barque.

2.3. Futuro do sistema de transporte por ônibus em Porto Alegre e na RMPA

Os próximos anos prometem modificações significativas no cenário dos
transportes coletivos por ônibus na reglào aqui estudada. Sob a óptica dos
operadores, o novo modelo de consórcio operacional possibilita atingir um
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equilíbrio econômico ajustado entre bacias, operadas por distintas empresas
em conjunto. A cooperação mútua pafa a realização dos serviços entre os
operadores da mesma bacia deve levar ao aumento da produtividade e a
maiores possibilidades de investimento, tendo como censeqüência o efeito
final desejado: melhora da oferta do transporte coletivo.

Induzir modificações do espaço urbano pela integraçào do sistema de
transporte coletivo é o objetivo mais amplo e de mais longo prazo do projeto
de bilhetagem automática. Os operadores vêem essa forma de pagamento
como instrumento de controle paru reduzir a evasão de receita. A implanta-
ção deste projeto, prevista para 7999, coincidirá com o início da operação do
corredor norte/nordeste, que constitui a artéria principal desta bacia. A
Secretaria Municipal de Transporte - SMT deverâ definir as caracteísticas do
sistema de bilhetagem em termos de recursos de tarlfação e cobrança de ser-
viços, e a Associação dos Transportadores de Passageiros - ATP escolherá um
sistema que atenda, no mínimo, os requisitos especificados pela Secretaria. O
investimento pata aquisição do sistema de bilhetagem será das empresas ope-
radoras, que contarão pata tanto com linha de crédito do Bánco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.

O projeto da SMT pan o corredor norte/nordeste tem por meta primor-
dial melhorar as condições de transporte da comunidade da zona norfe da
capitaL Funcionará com corredor exclusivo, froncalizado, com plataformas de
embarque/desembarque em nível, operado com veículos biarticulados. O
projeto destaca a necessidade de implantação de terminais de transbordos,
com ênfase na ampliação do atual Terminal Cairu (ligação do eixo norte,/nor-
deste com a terceifa perimetral) e da construção de um novo terminal de inte-
gração junto ao "Triângulo" - a intersecção das avenidas Assis Brasil e
Baltazar de Oliveira Garcia. As obras foram iniciadas em janeiro de 7997 e a
previsão de conclusão é janeiro de 2000.

Simultânea e complementarmente ao projeto do corredor norte/nordes-
te na capifal, o governo do estado desenvolve o programa "Linha Râpida",
para melhoria do transporte intermunicipal que atende às demandas geradas
por Alvorada, Cachoeirinha e Gravataí, incluindo reformulação do sistema
viârio a partir do "Triângulo". O projeto objetiva reduzir congestionamentos e
tempos de viagem no corredor da avenida Assis Brasil e ampliar os corredo-
res exclusivos p^ra ônibus para fora dos limites de Porto Alegre. O projeto
prevê operação de sistema tronco-alimentador metropolitano; lroncalização
das linhas que se destinam ao centro e à avenida Farrapos; retorno das linhas
com destino à avenida Assis Brasil e troncalizaçào na origem de linhas de alta
freqüência (sem transferência nos terminais). Serão construídos para isso 32,2
quilômetros de corredores exclusivos para ônibus, 20,! quilômetros no eixo
Porto Alegre-Gravalaí e 10,3 quilômetros no eixo Porto Alegre - Alvorada.

O projeto prevê ainda a construção de 7 terminais de transbordo, espe-
rando-se com isso reduzir em torno de 60o/o as linhas de acesso ao centro de
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Porlo Alegre, reduzir 20o/o o número de viagens nos horários de pico e desviar
500/o da oferta metropolitana da avenida Assis Brasil.

O investimento, na ordem de R$ 104,6 milhões, será dividido entre recur-
sos do Estado (R$ 36 milhões), investimentos em frota pelas empresas operado-
ras (R$ 4,5 milhões) e financiamento do BNDES (R$ 64,1 milhões). Esses recur-
sos serão utilizados paru implantação dos corredores, construção dos terminais,
sinalização, material rodante (300 ônibus articulados e Padron), desapropria-
çöes, treinamento, divulgação, monitoração e pesquisas. Segundo as previsões,
a ol¡ra deverâ estar concluída dentro de 2,5 anos, a contar de outubro de 1998.
Antes dessa dala, ainda na fase de projeto, jâlinham sido contratados os servi-
ços de pesquisas (EDOM, O/D,E/D, etc.), os projetos dos corredores, de circu-
lação e sinalização, das estações, de tráfego e os projetos finais de engenharia.

O município de Porto Alegre conta ainda com o projeto da "Terceira
Perimetral", uma via expressa que visa interligar as zonas sul e leste à zona
norte da cidade, dotada de corredor exclusivo para ônibus. O prazo de exe-
cução das obras, com início previsto para janeiro de 1,999, é estimado em 5
anos e o investimento fotalizará IJS$ 145 milhões. Metade desse valor será
financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e a outra
metade vírâ do orçamento da prefeitura e de outro empréstimo negociado
com o BNDES.

Atualmente, está em curso a negociação das desapropriações, cujo
pagamento vem sendo feito através da concessão de índices construtivos adi-
cionais, ou seja, permissão para construir mais metros quadrados do que esta-
belece o Plano Diretor. Esses índices, que podem ser entendidos como um
potencial construtivo, poderão ser vendidos pelos seus detentores. O municí-
pio está oferecendo índices 20% superiores ao valor real das glebas.

Além disso, desde outubro de 7997, quando foi inaugurada a sua pri-
meira etapa, encontra-se em estágio de experimentação o Sistema de Ônibus
Monitorado Automaticamente - SOMA, pretendendo garantir o controle e a
fiscalizaçã.o das viagens urbanas. Em pontos estratégicos da cidade, o cumpri-
mento da programação estabelecida é aferido eletronicamente. A previsão era
ter todas as bacias da cidade monitoradas eletronicamente até setembro de
7998 a um custo total da ordem de R$ 1,5 milhão, obtidos de financiamento
contratado junto ao Banco Mundial. O fornecedor dos equipamentos é a
empresa gaúcha Aeroeletrônica - Indústria de Componentes Aviônicos.

A primeira etapa do SOMA compreendeu o controle do fluxo de todas
as linhas de ônibus da bacia sul operadas pelo Consórcio STS. para tanto,
foram instalados 15 pontos de leitura eletrônica caracterízados por laços indu-
tivos embutidos no pavimento. Quando um ônibus passa pelo ponto, é feíta a
leitura do número do transponder arixado ao chassi do veículo. A informação
é passada para a unidade de controle local que possui um rádio de transmis-
são. os dados são transmitidos para a estação repetidora localizada no Morro
de São Caetano e, deIâ, passados aos microcomputadores da SMT, que proce-
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dem a sua leitura e análise. O tempo de transporte e processamento dos
dados é da ordem de três minutos. O sistema de controle oossibilita:

confrontar o horário de passagem do ônibus com o previsto pela tabela
horâria (na véspera, as operadoras informarão à SMT quais ônibus estarão
operando em que linhas);
emitir notificação de infração quando o horário não for cumprido ou
quando o instante de passagem não estiver contemplado dentro da mar-
gem de tolerância estipulada;
identificar locais onde a incidência de atrasos é recorrente, de forma a ree-
quilibrar o diagrama de marcha;
responder on-line aos usuários que se queixam pelo telefone 158, passan-
do aos mesmos informaçÕes afualizadas, eventualmente aconselhando-os
a recorrer a linhas alternalivas;
acionar as empresas operadoras para que coloquem mais ônibus na linha;
controlar se os ônibus em uso estão liberados pela vistoria;
obter indicadores de desempenho do sistema individualizados por ônibus.

Com o SOMA, a SMT espera alcançar uma melhora da qualidade do ser-
viço ofertado pelo transporte coletivo por ônibus.

Com a entrada em operação da Empresa Pública de Transporte e
Circulação - EPTC, ainda no primeiro semestre de 1998, a Secretaria Municipal
de Transportes decidia assumir a função de órgão de planejamento, regula-
mentação e concessão do sistema municipal de transporte público e de circu-
lação. Concebida como agência reguladora, a EPTC tem a responsabilidade de
operar, controlar e fiscalizar o sistema de transporte público e de circulação; a
de fiscalizar o trânsito; e a de gerir a Càmara de Compensação Tartfâria do ser-
viço de transporte coletivo. A partir de sua criação, a EPTC, passa a ter como
principais funções o estabelecimento de itens de controle e monitoração do
sistema e o planejamento, através do estabelecimento de diretrizes.

A Càmaru de Compensação Tarrfâria, que tem por objetivo promover o
equilíbrio econômico-financeiro do sistema de transporte coletivo, é compos-
ta por um representante da Secretaria de Transportes, que preside o organis-
mo, por um representante da empresa operadora pública, a Carris, e por um
representante da Associação dos Transportadores de Passageiros. Entre suas
funçÕes estâ 

^ 
elaboração de mecanismos permanentes de incentivo à quali-

dade e produtividade, visando a melhoria contínua dos serviços de transporte
coletivo, a proposição e aplicação das penalidades às empresas que nào se
adequarem às diretrizes de remuneraçã,o. O valor dos repasses entre os con-
sórcios operadores das bacias, incluindo a bacia pública operada pela Carris,
são calculados semanalmente e publicados no Diário Municipal.

O caixa da Càmara de Compensação é composto pelo total das receitas
ârffârias do Sistema de Transporte Coletivo, do repasse de outros sistemas
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urbanos e metropolitanos, da exploração de publicidade nos equipamentos do
sistema e das operações financeiras com recursos por ela gerenciados. As des-
pesas consistem na remuneração das empresas concessionárias prestadoras de
serviço de transporte coletivo com base nos seus respectivos custos e, a partir
da criação da EPTC, na sua remuneraçào que se darâ da seguinte forma:

7o/o do total da receita tarlfâria no primeiro ano de vigência da EpTC;
20/o do total da receita tarllâria no segundo ano;
30/o do total da receita tarlfâria a Þartk do terceiro ano.

No âmbito do transporte metropolitano, foi instituído o Sistema
Estadual de Transporte Metropolitano de Passageiros - SETM. euando entnat
em funcionamento, terá a responsabilidade de executar a porítica de transpor-
tes coletivos de passageiros das Regiões Metropolitanas do estado do Rio
Grande do sul. o sistema tem por objetivo solucionar os problemas gerados
pela duplicidade de competências do DAER e da Fundação de planejamenro
Metropolitano e Regional - Metroplan, decorrente do acordo/convênio que
atribui ao DAER a função de conceder as linhas, realizar as licitações , fiscalizar
os serviços, executar os cálculos tarirârios e punir. caberâ à Metroplan a fun-
ção de planeja¡ programar e controlar as linhas (horários e itinerários).

O SETM, quando regulamentado, serâ composto pela Secretaria de
Coordenação e Planejamento - SCp, pela Fundação de Planejamento Metropo-
litano e Regional - Metroplan, pelo Conselho Estadual de Transporte
Metropolitano - CETM e por empresas, entidades e demais órgãos executores
das funções ou serviços intermunicipais de transporte coletivo. serâ da compe-
tência do SETM organizat, planelar, conceder, gerenciar, fiscalizar, impor san-
ções administrativas e prestar os serviços de transporte metropolilano. Caberâ
à SCP atuar como poder concedente estadual de serviços públicos essenciais,
enquanto a Metroplan farâ o planejamento, a coordenação, a fiscalização e a
gestão do sistema. O CETM operatâ como fórum deliberativo e normativo.

Os recursos financeíros para custeio da SETM em suas funções de pla-
nejamento, gerenciamento, desenvolvimento, expansão, fiscalizaçào, melho-
rias e demais atividades relacionadas virão de fontes diversas, como o orça-
mento anual do Estado, a arrecadação de multas impostas aos operadores pôr
infração à regulamentação dos serviços e dos licenciamentos e as rendas, de
aluguéis de bens patrimoniais cedidos ao sistema, entre outras.

3. Lotação regulamentado inserido no sistema de transporte

O sistema de lotações de Porto Alegre jâtern vinte anos de implantação
e é marcado pelo fato de ser o primeiro sistema regulamentado no Brasila.
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Este subcapítulo descreve suas principais características, apresentando deta-
lhes da criação e evolução do sistema até sua configuração atual. Apresenta-
se também uma análise de sensibilidade e que permite a verfficação do com-
portamento dos usuários de transporte coletivo e privado frente às variações
nos custos de transporle individual, farifas e tempos de viagem. Essa análise
contribui para a reflexão sobre o papel dos veículos de médio porte no trans-
porte coletivo das cidades brasileiras.

3.1. Origem, justificativa e criação do subsistema lotação

O transporte coletivo por veículos de baixa e média capacidade é hoje
uma realidade em diversas cidades brasileiras. O serviço, realizado com microô-
nibus, vans, kombis e até mesmo motos, atrai uma parcela cada vez maior de
usuários que procuram atributos como rapidez e conforto entre outros . Em 7993,
estimava-se que o total de kombis informais equivalia ao da frota de ônibus
clandestinos operando no país (Vasconcellos, 7996). Segundo Couto & Pereira
(7992), o sucesso desses modais está associado à incapacidade do sistema con-
vencional de atender à demanda a contento. Em várias localidades, o crescimen-
to do transporte informal por veículos de baixa e média capacidade tem sido
objeto de discussões que contemplam aspectos como clandestinidade, seguran-

ça, concorrência predatória e crise do modelo atual de transporte urbano.
No Brasil, o transporte informal tende a apresentar características opera-

cionais bastante flexíveis. Partindo de um terminal fixo, os motoristas estabele-
cem seus itinerários em função da demanda. Operados geralmente apenas nos
horários de pico (Brasileiro, 799Ð e quase sempre cheios, não é raro esses veí-
culos serem flagrados transportando o dobro da capacidade permitida. A
manutenção deles costuma ser realizada pelos proprietários, que seriam tam-
bém, seus motoristas. Contrariamente à experiência "informal" de transporte
coletivo por veículos de baixa capacidade, existe em Porto Alegre um sistema
regulamentado operado atualmente com veículos do tipo microônibus.

O sistema lâxi-lotação de Porto Alegre surgiu para atender a uma das
metas preconizadas pelo Transcol (7976), que propunha transferir usuários do
transporte privado para o transporte coletivo. O Transcol sugeria a criaçào de
um novo serviço operado por veículos de médio pofie que, quando compata-
do ao dos automóveis, proporcionasse maior eficiência do ponto de vista
energético e do aproveitamento do espaço viârio. Além disso, a substituição
de vários automóveis particulares por um lotação acarretaria uma redução na
emissão de poluentes na atmosfera. As vantagens para os usuários incluiriam
a oferta de um transporte versátil, confortável e com tempos de viagem redu-
zidos (Alves, 1985).

O sistema tâxi-lotaçào sucede à primeira experiência de transporte sele-
tivo em Porto Alegre, realizada em 7974, com ônibus especiais ligando o cen-
tro da cidade aos bairros de mais elevado nível sócio-econômico. Esse serviÇo
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foi extinto em7977, devido a um concurso fatal de motivos: alro cusro oDera_
cional ebaixa demanda (Bocklage e Barreto, 1996).

Em novembro de 7976, o município de porto Alegre autorizou a insti_
tuição do serviço de táxi-lotação, mas somente em janeiro de 1977 foi assina_
do o decreto regulamentando o sistema, que fixou as catacterísticas dos veí-
culos a serem utilizados, bem como a forma de permissão e operação do
sistema. o decreto também al¡ordava a questão tarlrâria, as obrigações do
permissionário (linha e horário de operação), a condição de transporte dos
passageiros (apenas sentados), as infrações e as penalidades.

3.2. características da operação do subsistema de lotação em porto Alegre

Atualmente, os 403 veículos existentes pertencem a 25g permissioná-
rios. Grande parte destes possui um único veículo, existindo também peque-
nas empresas originadas do aumento da frofa de permissionários individuais
e, airrda, de ôníbus que possuem empresâs de lotação. A
frota esfâ linhas. Destas, 13 foram ramificadas para melhor
atender à o urbana dos bairros mais periféricos, resultando
num total de 47 iÍinerârios.

cada uma das 28 linhas principais do sistema opera de maneira inde-
pendente. Em geral, as tabelas horârias delargada são elaboradas com vistas
a cumprir o horário das 6h00 às 20h00 nos dias úteis. Algumas linhas operam
alé a meia-noite e outras, durante o dia todo. A operação das 20h00 às 24h00
horas é obrigatória somente para as linhas cujo índice de ocupaçã o na rajxa
horâria ultrapasse 65o/o. Aos sábados, o funcionamento obrigatório ocorre
entre 7h00 e 14h00, enquanto a operação é livre nos domingos e feriados.
Algumas linhas se restringem a cumprir os horários obrigatórios sujeitos à fis-
calização pelo poder público, trabalhando nos demais de acordo com a dis-
ponibilidade de veículos de ope_
ração entre permissionári próprios
e submetida à aprovaçào a ser de
três minutos e a média é fl per_
missionários para definir p assi_
ficação do sistema como (

o sistema de lotação permitia que o embarque e desembarque de pas-
sageiros fosse realizado em qualquer ponto da via, observando-se a distância
mínima de seis metros da esquina. Recentemente, foram adotados pontos
fixos de embarque e desembarque de passageiros na ârea central e em 5 vias
de grande volume de tráfego de porto Alegre. A implantação desses pontos
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foi uma determinação da Secretaria Municipal de Transportes. Os próprios
operadores auxlliaram na definição dos locais mais convenientes para os pon-
tos, indicando-os como aqueles de maior freqüência de paradas. Foi respeita-
do um número mínimo de uma parada por quadra, para que não fosse preju-
dicada a conveniência da proximidade entre pontos de embarque e
desembarque e pontos de interesse dos usuários. Nas demais vias da cidade,
o embarque e desembarque continuam livres.

Segundo rVhite et aI. (1992), nos sistemas de baixa a média capacidade,
os usuários tendem a considerar a inexistência de pontos tixos de parada uma
característica bastante atraente. Esse ponto é confirmado por Glaister (1985),
que, ao enumefaf os pontos positivos do sistema, coloca o livre embarque e
desembarque como um deles. Por sua vez, Brasileiro (7995) menciona a im-
portância de ganntir que a regulamentação do sistema não elimine suas van-
tagens intrínsecas (entre elas a de embarque e desembarque em qualquer
ponto da via) nem prejudique a sua atratividade. Contudo, é preciso observar
que a experiência da fixação de pontos de parada se revelou positiva tanto
para usuârios como para operadores e também motoristas de automóveis,
tendo em vista o aumento da velocidade operacional do sistema e a menor
interferência em relaçào ao deslocamento dos veículos privados. Já a questão
da definição dos locais das paradas dos ônibus no país merece análises mais
rigorosas, como recentemente demonstrado por Pietrantonio (1997).

Quando da introdução do sistema em Porto Alegre, ainda na década de
70, os veículos-alvos eram táxis de quatro portas que já circulavam na cidade,
razão pela qual a denominação inicialmente adotada para ele foi "táxi-lota-

ção". O baixo interesse dos taxistas pelo novo sistema proposto levou a que
se abrissem inscrições para a operação, extensiva a pafüculares ou empresas.
Esses novos permissionários deram preferência a veículos tipo kombi, tam-
bém previstos na lei, que possibilitavam maior capacidade e economia relati-
va quando confrontados com os automóveis de quatro portas.

A partir de novembro de 1980, permitiu-se que as kombis até então uti-
lizadas fossem substituídas por veículos de 17 lugares, aumentando-se a capa-
cidade ofenada pelo sistema. Somente em 7992 foi auforizada, para as linhas
Iongas (com percurso de ida e volta superior a 17 quilômetros), autllização de
lotações com 27 lugares. Em 7994, o poder público determinou que todos os
novos veículos incorporados à frota dessa modalidade de operação ofereces-
sem 21 lugaresz. Nessa ocasião, o nome foi trocado para sistema de lotação.

Antes disso, ainda em 7992, outras exigências foram introduzidas, como
ftafegar de faróis acesos durante o dia; utllizar uma terceira luz de freio; e
modificar a pintura externa, até então laranja escuro e azul-marinho, incluin-
do uma faixabranca para melhor identificação dalinha e visualização do veí-
culo pelos que compartilham a corrente de tráfego, principalmente durante os
períodos noturnos. Em 7994, tornou-se obrigatória a instalaçã,o de contador
eletrônico de passageiros em todos os veículos.
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que apresenta estrutura semelhante à]UJ.ilizada para os ônibus urbanos, jâ que
os veículos dos dois sistemas se assemelham mecanicamente.

A legislação originalmente vigente prevø que os aumentos de tarifas do

tema ônibus. Por esta razã.o, o reajuste tanrârio do táxi-lotação passou a ser
vinculado, em termos de valor, ao reajuste dos ônibus urbanos. As linhas de
lotaçào roram classificadas e agrupadas de acordo com sua extensão.
Inicialmente, em quatro faixas tarlfârias; depois, em três, sendo extinta a mais
batxa. Hoje, o sistema opera com duas faixas tarlfârjas: uma para linhas de até
17 quilômetros de percurso de ída e volta e outra para linhas mais longas,
sendo seus custos respectivamente 700/o e 900/o superiores ao valor da tartfa
social única praticada pelo sistema de ônibus.

3.3. Avaliação do lotação e pertil do usuário

O d de porro Alegre(sur/plrpe dos sisremas ôni_
buselotaç .AFigura 2apre-
senta um resumo comparativo de todos os itens pe s sistemas
ônibus e lotação, com os usuários de cada sistema. o usuário
médio do lotação atribui melhor qualificação aos a istema do
que o passageiro médio do sistema ônibus. As tarifas de ônibus e lotação têm
boa aceitação por parte dos respectivos usuárioss.

O diagnóstico do sistema de transporte coletivo de
revelou que:

Porto Alegre ainda

os usuários do sistema \otação são predominantemente do sexo feminino
(65vù;
têm idade entre 19 e 39 anos (57W,
são estudantes (230/o) e funcionários públicos (2lo/o);
têm o segundo grau completo (33o/o) e o superior completo (250/o);
apresentam renda acima de 5 salârios mínimos (5jW.

À pergunta "Por que você fez esta viagem de lotação e não de ônibus?,,,
resÞonderam:
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o lotação é mais tâpido (54W.
o lotação é mais confortável (31W'
o tempo de espera pelo ônibus é mais alto (90/ù.

Para a pergunta "Que fator o levaria a ttllizar o ônibus?", declararam:

se o tempo de espera e de viagem fossem menores (45Vù;
se o ônibus tivesse maior conforto (34W.

A pesquisa demonstrou que os principais atributos relacionados à pre-
ferência pelo sistema lotação são tempos totais de viagem e conforto.

Figura 2
Comparação da avaliação dos atributos do ônibus e do lotação em Porto Alegre

comportamento
do motorista

idade
dos veículos

conforto
dos bancos

conservaçao
do veículo

lempo
de viagem

l¡mpeza
dos veículos

% de ótimo e bom 0 25

I ônibus ¡ lotação

Fonte: TURMA. Dados: SMT/PMPA 1996

3.4. Lotação: sistema substituto ou concorrente ?

Em Porto Alegre, assim como nas demais cidades brasileiras onde ope-
ram sistemas de baixa e média capacidade, regulamentados ou não, discute-se
muito o lotação como modalidade alternativa de transporte coletivo. Existem
controvérsias quanto ao papel dicotômico que os loøções desempenham:
concorrente ou substituto em relação aos modais ônibus, táxi e automóvel?

Balassiano (1996) enquadra sistemas de lotações como intermediários
em relação ao ônibus e tâxi, e não como concorrentes. Isto porque oferecem

pintura
do veículo

preço
da tarifa
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menor privacidade que o táxi, nível de conforto superior e maior flexibilidade
que o ônibus. Ainda, destaca o papel do modal no atendimento de usuários
de automóvel privado, principalmente em viagens casa-frabalho e casa-escola
e a sua ùtlIização na substituição de veículos maiores em horários de menor
demanda, diminuindo, assim, os custos de operação e evitando que se redrtza
a freqüência de horários. Brasileiro (199, ressalra que a utilização do lotação
em zonas de difícil acesso aos ônibus coloca o sistema em posição comple-
mentar; contudo, nota que, em corredores de alta demanda, acaba concorren-
do com o ônibus. Na prática, são verificadas transferências de passageiros do
ônibus para o lotação; porém, se o ônibus garantisse regularidade no atendi-
mento, conforto, confiabilidade, segurança, etc., não teria esvaziamento de
clientela desde um setor em benefício do ourro.

As cidades b¡asileiras oferecem condições bastante vanadas para a circula-
ção dos ônibus. Em Porto Alegre, assim como em outras cidades de grande e
médio porte, canaletas exclusivas permitem aos ônibus operar em condições
totalmente segregadas ao longo dos principais corredores que conduzem ao
centro da cidade. Esses sistemas prioritários permitem que altos volumes de ôni-
bus trafeguem em velocidades operacionais relativamente elevadas (Lindau,
7987). Ao lado das canaletas, automóveis, furgões, motos e lotações disputam o
espaço viário e provocam congestionamentos nos horários de pico. Glaister
(1985 e 1986) observa que a proliferação generalizada de lotações em rotas esta-
belecidas pelos próprios operadores, sem coordenação com os demais sistemas
e concorrendo com o sistema ônibus em corredores já bem atendidos pelo siste-
ma de maior capacidade, pode prejudicar a circulação de todos os veículos na
coffente de tráfego. Este é o caso principalmente nas situações em que os lota-
ções tiram mais usuários do ônibus do que do automóvel privado, resultando
em corredores com canaletas de ônibus ociosas e faixas adjacentes mais conges-
tionadas para os demais veículos devido ao aumento no fluxo dos lotações.

comparativamente a ônibus circulando em canaletas exclusivas bem
projetadas, lotações que trafegassem em corredores congestionados dificil-
mente ofereceriam vantagem competitiva em termos de tempo de viagem.
Como sugere Balassiano (1996), do ponto de vista da circulação, seria mais
eficiente utilizar o serviço de lotações como alimentador de sistemas troncais
do que em ligações entre zonas com demandas elevadas. Em contraposição,
lotações devem ser incentivados no papel de captadores de usuários do trans-
pote privado, assim contribuindo para a redução dos níveis de congestiona-
mento viário durante as horas de pico, o que acabaria beneficiando também
os usuários cativos do sistema ônibus nos trechos em que enfrentam condi-
ções de lrâfego misto - isto é, trechos sem canaletas exclusivas.

Tendo em vista a destacada importância ageiros de
lotações ao item "tempo de viagem,,, segund ransporte
coletivo de Porto Alegre, e a natural influência modáI, foi
realizado um experimento para investigar a sensibilidade dos usuários a esses
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atributos. No estudo, foram entrevistados passageiros de ônibus, lotação e
automóvel particular na reglào nordeste da capital garicha. Os dados foram
obtidos em pesquisa projetada utilizando as técnicas de preferência declarada
(Ortúzar e Willumsen, 1994); a modelagem baseou-se na al:ordaqem compor-
tamental (Ben-Akiva e Lerman, 1993; Orúzar e Süillumsen, \994).

Os resultados do experimento podem ser vistos naTaL¡ela 4: o tempo de
deslocamento dentro dos veículos varia de 0,5 Ootação duas vezes mais râpida
que o ônibus) a 7 (Iotação e ônibus operando a velocidades iguais). Um
tempo relativo de 0,7 equivale a um tempo de viagem de 20 minutos no lota-

ção e 30 minutos no ônibus. A tarlfa varia de 1 (lotação e ônibus operando à

mesma farlfa) a 2 (lotação operando com tarifa duas vezes maior que a do ôni-
bus). Uma tarffa relatla de 7,6 equivale a R$ 1,00 para o lotação e n$ 0,60
para o ônibus (tarifas praticadas pelos sistema em Porto Alegre à época do
estudo). Pan o automóvel particular, foi adotado tempo de viagem de 15 mi-
nutos e custo igual a R$ 1,20 palavm deslocamento equivalente ao dos siste-
mas de transoorte coletivo.

Tabela 4

Probabilidades de escolha modal e equivalência relativa para cenários porto-alegrenses

Cenário Tempo
relât¡vo

Ta¡ifa
relat¡va

Probabilidades Equivalência
relat¡va0nibus Lotação Automóvel

I
2

3
4

0,5
0,7

'l

0,5

1

1

1

t,o

27

33

46

51

bö

ol

46

40

5

6

8

9

o,79

0,83
o,92

0,96

5

6

7

I
9

10

0,5
0,7

1

'I

2

t,o

2

62

67

67

74

85

27

21

'13

83

1

2

z

3

5

7

1,04
't,07

1,O7

1,12
't,2

1,42

Fonte: TURMA; Dados: UFRG5

Na coluna "Equivalência relativa", busca-se representar o efeito da cir-
culação do conjunto de veículos na corrente de tráfego. No Cenário 0 (ou
"atuaI"), tomado como base, o índice 1 representa a transformaçào ponderada
de ônibus, lotação e carros considerando os parâmetros descritos naTabela 5.

Além do Cenário 0, foram analisados, oito cenários hipotéticos com
diferentes combinações de valores relativos de tarila e tempo de viagem. A
Tabela 6 apresenta esquematicamente os níveis de tarlla e tempo de cada
cenário. Adicionalmente, foram analisados ainda um Cenário p, contendo
apenas os modais ônibus e automóvel, e outro, Cenário 70, abrangendo lota-

ção e automóvel.
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Tabela 5

Ônibus

Lotações

Automóveis

60 passageiros/ônibus

21 passageiros/lotação

* Em filas saturadas junto a ¡nterseçöes semaforizadas
Fonte: TURMA; Dados: UFRG5

Tabela 6

* Em filas saturadas junto a interseções semaforizadas
Fonte: TURMA; Dados: UFRGS

ATabela 4 mosta ainda que, para os valores de tarifa e tempo de via-
gem atuais (cenário 0), o sistemalotação capta usuários tanto do siitema ôni-
bus como do automóvel.

Partindo do Cenário 0 para o C rfa
e tempo de viagem são as mais favorâ sis_
tema atai 50% dos usuários atuais do de
I5o/o no total de passageiros de lotação; atrattambém 53o/o dos usuários atuais
do ônibus, o que implica aumento de 9ro/o nos usuários do sistema lotação.

Analisando-se o cenário 8, com tempo de viagem e Ía,lfa altos em rela-

transferên (e vice_
versa) se valores
absolutos, tre lota_
ção e ônibus é bastante mais acentuado. portanto, a anâlise deve enfocar tam-

10, em que os usuários não contam com os ônibus entre suas oÞÇões de des_
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locamento. Do ponto de vista estrito de engenharia de ûâfego, se a opçào
fosse entre ter só ônibus ou só lotação como transporte coletivo, a menos ine-
ficiente seria a escolha pelo ônibus. Por outro lado, isso representaria vma
deterioração adicional de 20o/o nas condições prevalecentes de circulação.

Em perspectiva: plurimodalidade

A análise dos transportes coletivos de Porto Alegre e sua Região Metro-
politana enfocou o transporte urbano rodoviário e, em particular, duas mani-
festações pioneiras no quadro brasileiro do setor: a Carris, mais antiga opera-
dora pública de ônibus do país, e o mais antigo sistema regulamentado de
lotações do Brasil. Analisando-se os dois casos a partiÍ de uma perspectiva
histórica, seríamos tentados a imaginar um cenário gerencial caracterizado
por ações regulatórias concatenadas, que garaírtîiam um espaço único de
convivência paîa os diferentes modais de transporte no âmbito geográfico de
Porto Alegre e da R.ivIPA. Porém, tal não é o caso.

Na RMPA, não existe um órgão único de gerenciamento de transporte
coletivo. Cada prefeitura tata isoladamente do seu transporte municipal. O
transporte coletivo rodoviário intermunicipal é de alçada do estado do Rio
Grande do Sul e seu gerenciamento é ainda hoje exercido em regime de
duplicidade de competências entre o DA-ER e a Metroplan. O transporte cole-
tivo metroviário, que é operado pela Trensurb, empresa pertencente à esfera
federal, sofre concorrência direta de linhas remanescentes de ônibus metro-
politanos. Como resultado geral, grandes desperdícios são diariamente conta-
bilizados em termos de oferta de lugares, tempos de viagem e combustível
que, por sla vez, geram aumentos nos custos operacionais e de capital, alêm
de custos generalizados elevados para os usuários. Esses desperdícios tam-
bém contribuem para a diminuição da produtividade do setor industrial e de
serviços - a maior parcela do pI¡ brasileiro é gerado nas âreas metropolitanas

-, assim como para o aumento dos níveis de congestionamento e poluição
atmosférica que afetam toda a população. Na medida em que aumenta o
nível de motoização da população, novos desafios serão impostos ao setor
do transporte coletivo. Por exemplo: que atributos do sistema deverão ser
aprimorados; que outras modalidades ou tecnologias implantar para evilar
que a parcela atual de usuários seja atraída pelo transporte individual?

Não obstante a inexistência de um órgão único de gerenciamento, per-
siste a histórica tradição pela regulamentação do transporte coletivo que tem
evitado investidas do setor informal e mantido a R-NÍPA fora da lista das áreas
urbanas brasileiras assoladas pelo transporte não regulamentado. No caso de
Porto Alegre, houve a preocupação pelo desenvolvimento de um novo mode-
lo de gestão voltado pan a otrmização do serviço de transporte coletivo urba-
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no sobre pneus. As empresas operadoras privadas urbanas consorciaram-se
em bacias operacionais estruturadas a partir dos principais eixos radiais da
capital, enquanto a Carris, pública, tem a seu cargo as linhas transversais e
circulares. Para que o sistema funcione dentro de padrões pré-estabelecidos
de confiabilidade e de forma integrada - sob os aspectos físico, tarifârio e
intermodal -, serão instalados o sistema de ônibus monitorado automatica-
mente e a bilhetagem automática, que contribuirá também para redttzir a eva-
sã.o da receita tarlfâria. Aos consórcios privados caberâ a busca constante pela
racionalização da sobreposição histórica de itinerários de linhas concorrentes.

O governo do Rio Grande do Sul age no sentido de ampliar os corredo-
res radiais metropolitanos de ônibus para fora dos limites de Porto Alegre.
Também busca a criação de um sistema que terá a responsabitidade de exe-
cutar a política de transportes coletivos de passageiros das Regiões Metropo-
litanas do estado. Por sua vez, o governo federal, através da Trensurb, rraba-
Iha no sentido de dotar Porto Alegre daquela que seria, muito provavelmente,
a mais importante e estruturadora obra realizada na cidade: um metrô subter-
râneo com características urbanas.

O futuro próximo deve revelar importantes modificações no sistema de
transportes coletivos de Porto Alegre e da R_NIpA. Entretanto, a partir da mo-
dernizaçào gerencial por que p^ssa a carris e da nova dimensão que lhe foi
proporcionada pelas linhas transversais e circulares de sua bacia funcional -
componente estrutural do sistema municipal de ônibus integrados e racionali-
zados -, é certo que a jâ centenária operadora pública de Porto Alegre terá
muitos e frutíferos anos de vida a comemorar.

Também o sistema lotação de Porto Alegre tem um papel importanÍe a
desempenhar. Pelo modelo de escolha modal estimado na pesquisa com os
porto-alegrenses, verifica-se que o lotação desempenha papel dual: como sis-
tema substituto, quando atrai usuários do automóvel; e como sistema concor-
rente, quando capta passageiros do ônibus. Em números absolutos, seu
impacto sobre os passageiros do ônibus é hoje mais significativo do que o
exercido sobre os usuários do automóvel. Embora inicialmente idealizado
para captar estes últimos, o lotação revelou-se também uma boa alternat|a
para passageiros de ônibus interessados por um melhor nível de serviço de
transporte coletivo. A anâlise demonstra ainda que a orerta pelo sistema de
lotaçào atenva uma deterioração da já comprometida circulação viâria nas
âreas centrais de Porto Alegre. considerando o atual cenário urbano de con-
dições de trâfego jâ safurado, com filas que crescem no tempo e no espaço e
taxas de motorização que se acentuam, é importante pensar em soluções
alternativas ao ônibus urbano tradicional, capazes de contribuir para o melhor
uso do espaço viário disponível.

370



ômnUS NAECONOMIA

E NA CIDADE

Do auiãa søltamos para a. jard.ineira., a ca.minbo da cid,ade

Carlos Drummond de Andrade
Canção sem metro, A bolsa & a uida, 1962

Me di.cen el clandestino / Correr es mi destino
Perdído en el corazón,/ De la grande Babylon

Perdido en el siglo XX/ Pa'una ciudad del Norte
Yo mefui a trabajar / Mi uida. ua, probibida,

Føntasma en la ciudad / Dice lø a.utorid,a.d

Cuando me buscan nancø estoy / Cuando rne encuentra.n yo no soy

El que estã enfrente porque jtø / Mefui coriendo mas allã.

Yo lleuo en el cuetpo un rnotar / Que nunca deja de rolar
Ya ll.eao en el almø un cø,mino / Destinqdo a nunca llegar

Manu Chao

Clandestino, P aÅs, 1998



Agora aï>ancado no fundo do ônibus biarticulado que a prefeitura de
Curitiba mandou construir para operar sua famosa rede integrada de
transporte (e até levou a Istambul para exibi-lo na última conferência
mundial sobre Habitat), o passageiro deste livro está em boa posição
para medir o impacto da viação sobre a economia e a cidade, que é o
assunto dos capítulos da Seção C. Ela se abre com um exercício de
lógica, recorrendo à imagem do funil para mostt^r como a demanda é
coada e, no processo, acaba conformando a ttajetória que faz a produ-
ção simples do serviço se transformar em estruturas que caracterizam
como capitalista a organização brasileira do transporte urbano.

Nos quatro capítulos seguintes, ele encontrarâ rcalidades que exempli-
ficam essa passagem e permitem abrir a reflexão para os corolários
dessa lógica. Se tal desenvolvimento for admitido como uma progres-
são, deduz-se que aporfiarâ pata os caminhos da melhoria da qualida-
de, como jâ ocorre em Campinas. Atribuída à contínua e engenhosa
intervenção pública na capital do Paranâ, a modernidade capltalisÍa da
oferta é claramente colocada nas mãos do setor privado no Rio de
Janeiro. O livro culmina com uma anâlise de Brasília, o monumento do
modernismo que pouco caso fazia de qualquer transporte de massa e
acabou atropelado pela rcalidade: dos moradores e das megaempresas
que hoje os atendem. Afinal, quem não mora no plano piloto precisa
de transporte para se deslocar pendularmente entre o centro e as cida-
des-satélites. Neste caso muito particularmente, mas também nos
demais exemplos analisados, o funil invertido se reabre sobre a cidade.

Rememorando todas as paradas (ou capítulos) ao descer do ônibus, o
passageiro poderâ visitar a garagem e o almoxarlfado, completando o
conhecimento do ônibus das cidades brasileiras e concluindo com um
enfoque que lhe permita pensar no futuro das aglomerações, dos seus
sistemas de transporte de massa e outros serviços.



Capítulo Vlll

Os funis, um esquerÍra atralitico.

Da produção simples do senriço

à empresa capitalisøde transporte

Erreruru¡ HENRY
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Os funiq um esquema, analítico

Um modelo empresar¡al emergente

Aparentemente inócuo, o funil é uma ferramenta preciosa na oficina da
víaçào. Ali, serve não apenas para trocar o óleo do complexo motor a diesel
do ônibus - o qual veio substituindo os lotações de outrora, que eram sem
mistério para qualquer mecânico de rua -, mas também pata uma série de
operações manuais ligadas à relação entre o veículo e os fluidos necessários
ao seu bom desempenho no serviço da rua. Logo, funilaria virou o ofício de
quem mexe com a lanternagem. As lanternas das seges deram origem à parte
das oficinas onde se faz a Iantetnagem, operação de desamolgar carrocerias
ou peças após um choque do veículo com outras viaturas. No Rio de Janeiro,
por exemplo, em continuidade com a época dos bondes, lanterneiro ainda
hoje é a designação do trabalho de quem cuida da interface do ônibus entre a
garagem e a flra - profissional conhecido como funileiro em outras cidades,
categoria específica dentro do corpo de mecânicos.

Partindo dessa detinição empírica do processo de trabalho que laz a

especificidade do serviço de transporte por ônibus, pode-se extrapolar a impor-
tància do funil par^ a reconstituição interpretativa dessa realidade. Já se marcou
neste livro a dfercnça entre o tra.nsportista latino-americano (Figueroa &
Henry, 7987) e a auto-viaÇão brasileira. A metâfora do funil pode ser útll paru o
entendimento dessa atividade e sua evolução. A mesmatrajetóia une o simples
produtor de um serviço, nascido às margens do processo de urbanizaçào, ao
empresário que estrutura essa sabedoria profissional na complexa organização
em que se tornou aviação, sempre na interface entre garagem e rua.

Recorrendo à figura dos funis, o presente capítulo pretende sistematizar
elementos analíticos que sirvam para entender a trajetória da profissionaliza-

ção no setor de transporte (profissionalidade: Henry, 7990,7997,7992;Henry,
Pacheco el al., 1992, 7993), mais depurada no Brasil do que na maioria das

situações latino-americanas, onde impera um profissionalismo corporativo
ligado à multipropriedade dos veículos de transporte coletivol. Para tanto,
serão aproveitados, quando pertinentes, elementos oriundos de diversos qua-
dros teóricos, referidos tanlo ao transporte quanto às ciências econômicas e

sociais. Essas teorias serão apenas evocadas aqui, sem maior explicitação,
para não obscurecer um raciocínio jâ por si complexo. Vale precisar que não
se pretende propor qualquer "teoria dos funis", embora a melâfora usada
pan a apresentação dessa realidade venha circulando em âmbitos especiali-
zados desde 1))2, quando o presente texto foi apresentado pela primeira vez.
O recurso a essa ímagem, preponderante no discurso daviaçâo, fica longe de
qualquer ironia: permite expor, da maneira mais didática possível, a evolução
histórica de uma profissionalidade, no seu entorno econômico e social, e as

rupturas que diferenciam os seus estágios, num complexo enfoque teórico de
maior envergadura que convoca disciplinas como a sociologia, economia,
antropologia e história.
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Ao formalizar-se esta reflexão que ficou, por enquanto, dominada pelo
raciocínio econômico, não se pretende propor um modelo quantificado,
segundo os preceitos da microeconomia, nem idealizado, em forma de reco-
mendações. Analisar tendências, inclusive quando se trata de projetálas no
tempo e no espaço, corresponde a uma preocupação diferente do marheting
ou da prospectiva técnico-política (por mais legítimas que sejam ambas u, t".r_
tativas). Com um propósito de cunho mais interpretativo, este capítulo visa a
articular pistas e observações dispersas, elaborando uma figurã ilustrativa,
ainda que feórica: a do funil. A título de demonstração, trata-se de encaixar
todas as abrangèncias dos transportes urbanos do ponto de vista da empresa
(ou, mais modestamente, o maior número possível delas) em um simples funil.

o transporte urbano pode ser analisado como produto de uma realida-
de filtrada em funis, ou coada duas vezes: na relação entre oferta e demanda,
input/outpuf produção/consumo, e em relação avariâveis exógenas ou deter-
minantes do âmbito dessa relação entre a atividade e o mercado. Analitica_
mente, convém começar pela primeira opetação de filtragem. A côa que puri-
rica a nara é também coação dos usuários, assim segmentados nos diversos
mercados. observa-se logo como é realizado tal processo em um funil inverti-
do, que combina de maneira simples os fatores da produção, objetivando sua
expansào pelo conjunto da economia.

Mas, antes de entrar nessa apresenraçào, é preciso colocar os elemen-
tos analíticos no quadro gerar da reflexão teórica sobre os transportes urba-
nos, com particular ênfase no que se está propondo em relação aos países
catalogados (de forma confusa) como ,,em desenvolvimento,, (Deueioping
Countries) e à América Latina.

1. Enfocar a empresa

A literatura que enfoca os transportes urbanos latino-americanos
(Henry, 79s5; 7990) dâ pouca atenção à empresa que presta este serviço, seja
esta pública ou ptivada. A microeconomia propõe alguns desenvolvimentos a
esse respeito, enfatizando a pequena escala de produçãc.2, a,,iîfotmalidade,,t
e as condições de exploração do mercado pelos empresários do transporte<.
A economia política clássica, considerando o transporte urbano como uma
condição geral da produção, apenas estabelece a lei dos rendimentos cres-
centes. E, no que se refere a passageiros urbanos, redunda em uma substitui-
ção incontornâvel pela pequena produção mercantil do transporte frente à
incapacidade do Estado latino-americano de repor aí o capital desvalorizado;.

Quanto à hterafuta especializada em matéria de gestão de empresas,
mana.gemenL ela presta pouca atenção ao transpofte, mesmo em seus últimos
desenvolvimentos sobre "qualidade total". É de notar que nem sequer nos paí-
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ses ditos "centrais" ou "industrializados" se elaborou uma teoria apurada nesse
campo, abordando-se a realidade sobretudo com a preocupaçào pela forma-
ção dos preços do transporte e deixando a forma empresarial como uma variá-
vel independente (vide supra o Capírulo IV, em particular 1.1.).

A doutrina da "desburocratização" parte de considerações econômico-
financeiras e político-institucionais e se esquece, erroneamente, da própria
lógica empresarial, o que jâ foi criticado na avaliaçã,o de experiências como a
inglesa ou a chilenac.

Entre ambas as limitaçöes da literatura, merece, pois, que seja esboçada
a pergunta referente ao modelo de empresa de transportes coletivos existente,
emergente ou viável para a "cidade em desenvolvimento". Isto é, para aquelas
cidades cujos traços de crescimento estão subordinados à dinâmica sócio-eco-
nômica dos "países em desenvolvimento". Segundo essa caracterízaçào, admi-
te-se que as distorções do desenvolvimento capitalista periférico incidem tão
diretamente sobre a não formalização de empresas dedicadas ao transporte,
como, indiretamente, sobre certo típo de crescimento urbano. Sendo assim, a
pergunta é vâIida pan lodas as cidades latino-americanas e, para ser respondi-
da, requer conhecimentos científicos e preocupação prospectiva, pois é uma
só a engrenagem que move conceitos e recomendações frente a uma realidade
bastante fluida. E exige ainda conhecimento relativo às formas empresariais,
de per si já bastante controvertidas (no que se refere ao tamanho e à forma de
propriedade, pelo menos).

1.1. Questão de enfoque: idealizan induzir ou deduzir?

Ao se abordar esta pergunta, apresentam-se três enfoques teórico-meto-
dológicos, os quais, segundo seus propósitos, podem ser gro.rso modo quahfi-
cados de "idealista", "indutivo" e "dedutivo".

1.1.1. Enfoque idealista
O enfoque levando certo "idealismo" na anâlise parte das noções bási-

cas que orientam a concepção abstrata de um sistema de transporte urbano
para originar um modelo quase único de empresa desejável. Insiste-se na
"racionalidade", partindo da "logicidade" de um sistema de transportes e do
one best way de sua administração. Em nome da eficiência mâxima - que não
deve distar muito da que se exige nas empresas produtivas, nem das empresas
que prestam serviços - são enumeradas as principais exigências de uma forma
genérica de empresa. Mesmo sem esclarecer seus méritos a partir de tma anâ-
lise pormenorizada dos transportes urbanos, postula-se a preeminência de
uma série de preconceitos, tais como: operação pñvada, regulação direta, eco-
nomias de escala, gestão de frota dinâmica e management moderno.

Este modelo ideal aparece, explícita ou implicitamente, nos raciocínios
daqueles organismos e pensadores universalistas do transporte urbano, assu-
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mindo tal postura comum que ultrapassa divergências menores. são enraúza-
das noções de microeconomia e gestão, abstraídas de outras variâveis da ati-
vidadet, ou privilegia-se a dimensão financeira em uma análise que deduz as
formas empresariais de uma abordagem macroestrutural8.

1.1.2. Enfoque indutivista
Ao contrário do anterior, o enfoque que assenta a anâIise na indução

recorre à experiência histórica e atual dos países industrializados, para néles
encontrar o (melhor) modelo de empresa de transportes coletivos, pressupon-
do uma superioridade desses países na matéria, devido ao gratJ de desenvolvi-
mento jâ alcançado. Do "funcionalismo" do sistema de transportes plasmado
em sua maior expressão, deduz-se um conjunto de "princípios,' que devem
orientar sua concepção empresarial.

Regulamentação central (pelo mercado ou pelo plano), gestão mista
que inclui a das infua-estruturas, adequação aos requisitos de pròdu ção e da
vida social, harmonização do lucro com a rentabilidade sócio-econômica,
adequação dos meios e avanços tecnológicos são recomendações legitimadas
por essa experiênciar.

Insiste-se nas formas de ação dos poderes públicos e sua incidência na
eficâcia e na eficiência das empresas privadas ',modernas,, que, de uma forma
ou de outra, intervêm na produção do serviço de transportes. Ambas as áreas de
gestão e operação dos sistemas corresponderiam a funções sócio-econômicas
gerais dos transportes coletivos urbanos e sua definição como serviço público.

No entanto, esses modos de gestão do transporte público apresentam-se
em contextos gerais bastante diferentes daqueles dos países em desenvolvi_
mento, nos quais o financiamento se torna drasticamente escasso. Dificilmente
a reflexão indutiva pode omitir as especificidades desta atividade, ao lnscrever-
se ela na dínâmica de um desenvolvimento desarticulado e defasado.

1.1.3. Enfoque dedutivista
o enfoque que procede de um raciocínio dedutivo postula certa pecu-

liaridade dos transportes urbanos nos países em desenvolvimento em geral.
Enfatiza as características intrínsecas de uma situação comum a todos .1"r, o
que convida a um pragmatismo realista mais acertado que o otimrsmo comum
aos outros enfoques. o objetivo continua sendo o de estabelecer os cânones
de empresas formais, suprema expressão de uma racionalidade que supere os
atrasos técnicos e sociais. porém, tal "pragmatismo,, é esclarecido pela realida_
de técnica e sócio-econômica ambiente.

Daí a prâtica comumente reduzida à extrapolação ou à importação de
modelos de empresas. Parece ser um esforço vão, porquanto não procede de
um reconhecimento explícito do desenvolvimento histórico de sistemas pecu_
liares e de empresas de transporles urbanos. Estas, muito além de seus nume_
rosos defeitos, possuem o mérito de existir com formas próprias de organiza-
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ção e de regulaçãoto. Sem recair na ingenuidade nem incensar o folclórico,
esse enfoque procura os caminhos de melhoramento dos transportes em um
aperfeiçoamento da realidade empírica e das leis que presidem sua evolução.

Reconhecendo a escassez de recursos e a necessidade de aproveitar ao
máximo os meios existentes, avaliam-se também as dificuldades de se impor
o "modernismo" abrupto a uma atividade na qual persistem vários arcaísmos
organizacionais, que seriam próprios dos países em desenvolvimenton.
Tende-se, então, a privilegiar as organizações empresariais primârias, as regu-
lações espontâneas da atividade e a multiplicidade de intervenções de agen-
tes muitas vezes à margem do mercado, sendo a própria noção do mercado
de transportes pouco desenvolvida em tais cidades.

Ainda sem discutir a validade de tais proposições, é de ressaltar aqui o
simplismo desse enfoque. Ao homogeneizar as múltiplas siruações de países e
cidades "em desenvolvimento", postula-se que as similitudes daqueles são supe-
riores às divergências que os seus sistemas de transportes possam apresentar em
relação aos países industrializados. Eis aqui uma das principais falhas de um
enfoque que acaba privilegiando de maneira unilateral as formas mais primárias
ou "informais" de prestação de serviço e de organização da atividade. Enfoque
por certo dualista, já que propugna a criaçào de empresas muito modernas,
segundo cânones ultra-sofisticados, para suportar a imprescindível implantação
de tecnologias alternativas ao transporte coletivo. Assim, é conveniente conside-
rar o abismo que separa as formas up to date dos metrôs na América Latina
daquelas presentes no mundo "infta-orgànico" dos transportadores.

1.1.4. Rumo a um enfoque sistêmico
Sem menosprezar os méritos de cada um desses enfoques nem deixar de

recorrer a certas observações e propostas neles contidas, deduz-se desta râpida
resenha que nenhum deles dá cabalmente conta da questão que hoje preocupa
sobremaneira: a relati'va à empresa em si mesma. Pois ainda persistem precon-
ceitos e implicações na literatura que aborda esse tópico. Basta considera\ por
exemplo, o ainda generalizado desconhecimento dos aspectos empresariais dos
transportes. Advém daí o fato de se relativizarem ou não receberem suficiente
atenção as interpretações e recomendações que, elaboradas a partir da própria
realidade latino-americana, são construídas com independência frente às matri-
zes teóricas originadas de outras experiências para outras regiões. Faz-se mister
desenvolver um enfoque mais "sistêmico" em que, sem desconhecer os méritos
das organizações formais, também sejam valorizadas as organizações primárias
ou menos formalizadas e seu processo de evolução no sentido de se chegar a

empresas mais adequadas aos fins dos transportes urbanos.
A passagem do sistema artesanal ao empresarial, se não se explica por

uma simples visão evolucionista da história das organizações do transporte
urbano, corresponde todavia a formas sucessivas de estruturação dessa ativi-
dade, que subsistem por trás das duas formas e das intermedíârias subenten-
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externos da atividade.

1.2. Elementos para a economia dos transportes

Antes de desembocar na microeconomia ou na modelagem economé-
frica, a reflexão sobre o transporte deveria ser submetida a uma séria revisão

Um primeiro critério, jâ óbvio, refere-se à propriedade
e a gestão da empresa. Embora a experiência no re há três ou
quatro décadas, ainda se îota a ausência de di s dimensões
em grande número de cidades latino-americanas e também nos elos inferiores

Esses aspectos compensam a laxa relalivamente baixa de rentabilidade
do próprio capital: o que se perde em taxa de mais-valia ganha-se em massal2
graças à velocidade da circulação do dinheiro. vemos aíuma grande especifi_
cidade do caso brasileiro, ligada à sua forma urbana e inãustrializada de
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desenvolvimento capitalista, mesmo quando esta não for a (tnica vatiâvel
explicativa, se este país for comparado com Argentina ou México, por exem-
plo. Aqui, o gerenciamento operacional das empresas corresponde cada vez
mais a critérios "técnicos" e "político-institucionais" e cada vez menos às exi-
gências do lucro diârio da pequena escala de produção.

Classicamente, a modernização capitalista procede da substituição de

formas de trabalho "artesanais" e "famlliares" por relações salariais. Efetiva-

mente, no mercado das cidades brasileiras predominam empresas que supe-

ram amplamente a centena de funcionários, os quais não guardam telação
direta com o produto e cujas jornadas e condições de trabalho são regula-

mentadas por fora do ofício próprio deles.

Porém, a condição assalariada da força trabalhista não se opõe a rela-

ções paternalistas ainda vigentes em certas empresas, cuja direção se mantém

de carâfer famlIiar. A modernização pode não se verificar em todos os aspectos

organizativos das empresas. Além disso, não faltam casos de empresários que

procuram remediar a baixa taxa de lucro com um incremento de produtivida-
de, se bem que nessa atividade se deparem rapidamente com cefios limites.

Em terceiro lugar, vemos a divisão técnica do trabalho operar claramen-

te entre o pessoal da condução e o administrativo. Nos últimos anos, tem-se

verificado um processo de modernização e tecnificação da gestão, com o

desenvolvimento da comunicação e da irformâlica nas empresas, assim como
na relação das empresas com o órgão de tutela pública. No ramo dos transpor-
tes, a tecnificação do processo produtivo não pode ir muito além dos aspectos

relativamente marginais do próprio processo de produção, que deve conside-

faf a necessidade de modernização das oficinas. Os gastos com pessoal che-

gam a absorver entre metade e dois terços dos custos de produção, e os

aumentos de produtividade parecem proceder fundamentalmente desse quesi-

to. Aliás, a importância do capital vaiâvel se eleva com o crescimento das

empresas, à diferença de outros setores nos quais o aumento da produtividade
se deve fundamentalmente à tecnificação do processo produtivo. Daí se infere
a ilusão comum segundo a qual a pequena escala de produção dos transportes
urbanos seria mais propícia ao lucro do que a da empresa grande. Daí também
a necessidade de diversificação da empresa, no momento em que esta se

depare com limites no incremento da produtividade (técnica e/ou do capital).

A reprodução das empresas é outro critério diferenciador, no que se

refere tanto à reposição dos veículos e das instalações fixas quanto à forma-

ção do pessoal. Obviamente, a compra de veículos não obedece somente às

exigências técnicas da produção e do crescimento da demanda. Corresponde

também a critérios de oportunidade e de rentabilidade referencial a táticas de

atuaçào e de expansão a curto e médio ptazos. Assim, em certa conjuntura,
uma empresa pode preferir renovar seus veículos a cada dois anos, para man-
ter um parque novo e beneficiar-se da revenda a outros setores, enquanto
oufra optar^ por reformar os seus. Por outro lado, os casos de faIència afetam
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mais à pequena e à média empresa. Em geral, verifica-se certa estabilização
no número e no tamanho relativo das emoresas.

Isso leva diretamente à acumulaçào, com uma pergunta maior: o lucro
é mantido dentro do setor do transporte urbano ou escapa dele? Refletindo a
partir de casos típicos no Brasil, pode-se observar:

uma acumulação vertical no setor que, a partir de cefto momento, não
pode ser mantida dentro dos limites confinados de uma empresa e tende a
se expandir até outfas empresas da mesma cidade ou outfas regiões do
país; a rota do acúmulo vertical é, então, a expansão geogrâfica;
uma expansão Iateral em direção a outfos setores do ramo econômico do
transporte, seja ele de passageiros ou de carga;
uma diversificação horizontal em direção a outros setores econômicos,
geralmente da mesma cidade, com os quais os transportes urbanos entram
em relações simétricas.

correspondendo a vârias estratégias da propriedade, essa diversidade
de situações muda de acordo com as economias regionais e as conjunturas. A
esse respeito, merece destaque uma grande vantagem do transpone como
setor de investimento: sua estabilidade financeira, apesar da taxa de lucro
produtivo relativamente baixa. o ingresso é diârio e assegurado, acomoda-se
regularmente à inflação e não fica paralisado por desvalorizações, pacotes ou
medidas econômicas que podem afetar outros setores de investimento. Em
decorrência disso, pode-se postular que o dinheiro-transporte ocupa um lugar
particular no funcionamento dos manejos financeiros locais: ao ser reconheci-

latórias da produção em geral.
os elementos teóricos colocados afé aqui são suficientes para vohar ao

fio condutor da empresa. prosseguir nessa discussão analítica não pode se
resumir à aplicação a seco de categorias da economia política ao sàtor dos
transportes e nem a uma visão estática. os elementos evocados acima devem

stêmico e evolutivo. A seguir, o esquema pro_
rer em conta a passagem progressiva do sim_
qualitativas entre uma forma e outra. partindo

de um primeiro funii que apresenta a transformação das necessidades urba-
nas rpretação culmina com as pers_
Pec horizontal em direção a outras
atív no Brasil atual.
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2. Os transportes coletivos em seu contexto: o âmbito do funil

No funil da Figura 1,, ilustra-se como a demanda dos transporles se apre-
senta muito pouco flexível e depende de variáveis extemas ligadas ao contex-
to sócio-econômico e às formas de que se reveste o processo de urbanização.
Níveis de renda familiar, tipo de atividades e distância entre locais de realiza-

ção das mesmas condicionam a necessidade de acesso ao transporte coletivo.
A sensibilidade a um aumento marginal das tarifas conjuga-se às condições de
realização das viagens quotidianas, uma e outras incidindo sobre o índice de
utrlizaçâo dos transportes coletivos.

Figura 1

Condições gerais de produção do transporte - Funil 1

Fonte: TURMA

Geralmente definidos como cativos, os usuários das metrópoles latino-
americanas são especialmente dependentes de sistemas de transportes dos
quais não podem prescindir, a menos que optem pelas caminhadas ou adotem
modais não motorízados. Podem ocoffer manifestações sociais de protesto de
usuários cativos de um modal - caso dos quebra-quebras que sacudiram a his-
tória dos exclusivos bondes paulistanos nos anos 40, dos atrasados trens cario-
cas nos 70, dos caros ônibus baianos nos 80, em tudo semelhantes aos paros

usuários
diferenciados

solvência

a coa
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cívicos colombianos ou às reuueltas de euito... Mas tais acontecimentos de
agressiva contraposição a condições inaceitáveis de transporte vêm a ser relati-
vamente ineficazes frente aos poderosos processos de disciplina desses usuá-
rios quanto às imposições do deslocamento de massa que lhes são oferecidos.
Essas compreensíveis reações espontâneas, embora vistas como predatórias,
são amplamente suplantadas pela passividade, bem mais comuns na história.

Por outro lado, a demanda é muito fragmenfada e se vê organizada pela
cidade e pela sociedade, que agem poderosamente sobre a necessidade e a
modalidade do transporte, segundo lugares de moradia, condições sócio-eco-
nômicas, idade, gênero e outras características culturais dos cidadãos. podem-
se juntar essas determinantes e colocá-las como ingredientes entrando no
Funil 1 pela sua parte superior e agindo sobre o compaftimento A do mesmo.

Define-se como teórica a demanda potencial, na qual sempre fica uma
porção respeitável de necessidades que não serão absorvidas pelo sistema.
onde existem, as pesquisas domiciliares de origem e destino permitem tipifi-
car as práticas dos diferentes estratos da população, definindo pela negati.va
aqueles que não se mobilizam por razões geralmente obscuras. É apenas com
pesquisas de mobilidade mais profundas que se podem abranger de forma
conjuntural ou permanente comportamentos de imobilidade forçada entre
mulheres, jovens, desempregados ou outros estratos sociais.

Entre a quantidade de demanda pofenciar e os fluxos de passageiros
que serão transportados em alguns trajetos e em horário de pico, age uma sé-
rie de mecanismos extremamente discriminantes em função tanto da intensa
segregação sócio-econômica que afeta essas sociedades quanto da segrega-
ção espacial que ordena as cidades.

Faz-se mister mencionar que o processo de urbanização desemboca em
estruturas urbanas saturadas e alheias à ordenação funcional e social com que
sonham as utopias de planejamento urbanístico. o processo de crescimento
periférico e de adensamento das âreas centrais das ciclades evoca um mosaico
em fase de recomposição, no qual coexistem diversas lógicas de apropriação
do espaço pelos habitantes e pelos agentes econômicos.

Sem aprofundar, pode-se contrapor esse aspecto a diferentes situações:
ao modelo planejado de urbanismo e transporte, em que a demanda de trans-
portes é |âc|l de ser canalizada enquanto se tiver o controle da dinâmica de
urbanizaçã,o; ao caso em que nào aparece nem um nem outro, quando a falta
absoluta de planejamento setorial e de uso do solo impede qualquer tentativa
de concentração dos fluxos alternativos e de ordenamento em rede da circu-
Iação de qualquer tipo de veículo de transporte coletivo. Até dentro de um
mesmo país, como ocorre no Equador, os projetistas do transporte de euito
podem colocar nas ruas da capital quaisquer tipos de veículos para responder
a um esquema urbanístico muito símples se comparado com o da cidade de
Guaiaquil, enquanto nesta nem se manifesta de modo claro uma segregaçào
urbana que oriente os fluxos de demanda.
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Tais ritmos de urbanização e formas espaciais agem como filtros, coan-
do (e distorcendo) os usuários dos transportes coletivos, que também são
moradores e, casualmente, trabalhadores, estudantes e adscritos a outras cate-
gorias sócio-culturais que os definem como viajantes - qualificativo mais pró-
prio da necessidade e condição das viagens quotidianas por serem realizadas
na cidade. Ligada à mobilidade, a acessibilidade, física e social, deve atenuar
os efeitos negativos da imobilidade residencial de uma população cujas
opções de moradia são muito escassas, quer se trate de pobres ou de ricos.

Assim, figuram no compartimento B do Funil 1 as determinantes dos com-
portamento de usuários cativos que se mostram fortemente fragmentados, expli-
cando-se o carâter bastante complexo.e heterogêneo dos sistemas de transportes
urbanos latino-americanos. A adequação entre esses usuários e a atividade pro-
duz-se de forma interativa, pois é flexível e cambiante De fato, o transporte não
é um mero acompanhante do processo urbano, mas sim um fator que o possibi-
lita. Conhecida é a pergunta sobre a determinação recíproca entre segregação
urbana e mobilidade segregada, mas parcas são as respostas para eIa. A moradia
em regiões cada vez mais afastadas dos centros de atividades determina as con-
dições de acesso aos mesmos mediante um transporte que coffesponde ao nível
de desenvolvimento urbanístico local. Ou será que só se vai morar tão longe e
em condiçÕes tão precârras por saber que assim se aîairâ alguma forma de
transporte, que vai virar possante vetor de consolidação trbana em condições
muito específicas? Qualquer que seja a resposta, não há dúvida sobre o fato de
que as caracteñsticas da oferta de transportes influem nas formas espaciais.

De todo modo, não se pode negar que o transporte reforça a segrega-

ção sócio-espacial. Por isso, a côa (ou coação, termo que evoca coerção) da
necessidade que se torna demanda é efetuada de maneira diferente de acordo
com os filtros utilizados, queira-se ou não selecionar determinados tipos de
potenciais viajantes para transformá-los em usuários. Em conseqüência, a

resultante dessa filtragem varia em qualidade, segundo tenha sido utilizada
uma ou outra malha, fina ou tosca. Nem toda ela pode ser colocada na mecâ-
nica do ônibus, embora possa ser reciclada no motor a gasolina da pema, às

vezes única apta a subir ladeira de favela, ras:leat a rala demanda entre vazios
urbanos ou atender a necessidades particulares (como a perua escolar).

Em primeiro luga¡ são selecionados os cidadãos que podem assumir as

mais variadas e numerosas viagens diârias. As pesquisas mostram uma prepon-
derãncta absoluta dos deslocamentos de trabalhadores e de escolares, a redu-

ção da mobilidade em torno de uma viagem por pessoa e a desproporção entre
os custos de deslocamento e a îenda famIIiar. Estudos específicos mostram o
predomínio do sexo masculino no acesso regular ao transporte motorizado.
Nas grandes metrópoles, há uma tendência crescente à imobilidade de segmen-
tos cada vez maiores da população, com o drástico aumento da pobreza, dado
que aumenta a imobilidade quanto mais pobre for a pessoala. Observa-se esse
efeito quando estratos pobres optam pela moradia em cortiços e abrigos cen-
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lrais para, em parte, diminuir as necessidades de deslocamento. Existe também
imobilidade de moradores dos bairros periféricos, cuja Iocalização os faz pres-
cindir da viagem a outros pontos e os ata a formas e circuitos de subsistência
nos limites de uma zona acessível com deslocamentos mínimos.

Menos relevantes são os filtros que agem no outro lado do espectro da
demanda potencial, onde se observa também certa estabilidade de estratos
ricos da população, que tendem a cercar-se de serviços pessoais, comerciais e
culturais a um passo de suas casas. o temor à violência urbana e o padrão de
consumo imposto pelos sbopping centers explicam uma rejeição cada vez
maior ao uso dos meios de transporte coletivo.

A crescente mororização individual causa maior impacto nesse setor.
Em certas cidades, o uso indiscriminado do automóve| faz com que a propor-
ção das viagens por esse modal cresça muito, aproximando-se do padrã,o das
cidades norte-americanas ou européias e levando a uma diminuição relativa
da demanda por transporte coletivo (como é o caso do crescente número de
universitáríos com condução própria).

No fim do funil da demanda, verifica-se uma repartição modal da quan-
tidade de demanda absoluta, de acordo com filtros que adaptam os usuários
aos moldes dos sistemas de transportes coletivos. voltada para o mercado, a
seleção dos viajantes urbanos responde tanto à padronizaçã,o urbana quanto
à estratificação social, transformando os segmentos majoritários em usuários.

Apesar de não ser único, o critério principal de distribuição da massa
de viajantes entre os diversos modos de transporte disponíveis parece resu-
mir-se ao nível da capacidade econômica da população, função do poder
aquisitivo das diferentes camadas sociais. Em cada contexto local, destacam-
se os meios de deslocamento dos pobres, seja nas ferrovias interurbanas das
grandes metrópoles brasileiras ou argentinas, seja nos jeeps ou microônibus
das periferias caraquenha, limenha ou de tantas outras cidades.

A maioria da população trabalhadora é cada vez mais a principal clien-
tela do sistema convencional de transporte coletivo e requer maior periodici-
dade e mais qualidade em seus deslocamentos. Aqui também é a renda fami-
liar que seleciona aqueles que podem assumir transbordos entre modais e ter
acesso aos meios de componente tecnológico maior (como é o caso do
metrô, onde este modal existe), separando-os dos usuários absolutamente
presos aos clássicos meios de transporte coletivo, independentemente da
qualidade do serviço presrado.

o problema da periodicidade e da adequação entre origem e destino é
outro filtro que afasta cada vez mais dessa demanda por modos clássicos de
transporte coletivo as camadas produtivas majoritârias da população. Em dé-
cadas anteriores, os sistemas de transpofe autônomo de funcionários eram
próprios dos parques industriais de ponta ou de certas administrações. Hoje,
tendem a multiplicar-se, principalmente nas grandes metrópoles, onde de-
mandas agrupadas se dirigem a transportes fretados, sem que alguma admi-
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nistração ou empregador contrate os serviços de um transportador (espécie
de "ônibus pool", se se quiser comparar o fenômeno com o carpool conheci-
do nos Estados lJnidos). Outras formas especiais de demanda insaciada de
transporte atÍaem elementos livres da oferta: é o caso dos "alternativos, colec-
tiuos, clandestinos, peseros e outros fantasmas" que exploram ônibus, microô-
nibus ou outros veículos na América Latina toda.

Por trás do ressurgimento dessa oferra nào convencional, tanto devido
às carências dos sistemas de transportes coletivos quanto possibilitado pela
rclatívalarg.ueza de rendas de certos elementos da população ativt, desenvol-
vem-se mecanismos de maior diferenciação entre os usuários. Uma expressão
destes apresenta-se também nos "transportes alternativos de pequena capaci-
dade" (desde kombi aÍê moÍo-tâxi) que, dentro dos próprios sistemas, preten-
dem arrebatar porções específicas do mercado.

No gargalo do funil, a demanda assim coada reflete o seu âmbito e os
seus filtros. Apesar de todos os mecanismos antes assinalados, os quais ten-
dem a separar alguns segmentos de entre a massa dos usuários, a maioria
deles continua manifestando-se em direção aos transportes coletivos.

Cabe agora inverter o funil, para observar como, nessas condições, a

empresa é organizada, combinando misteriosamente os fatores que lhe per-
mitem, além de produzir um serviço, transformá-lo em mercadoria e estrutu-
rar uma atividade que pode ocupar um lugar nada negligenciável na econo-
mia urbana.

3. Os funis da produção s¡mples e ampl¡ada de transporte

3.1. Esquema simples: o funil da produção básica

Modelando a ofefta de transporte segundo o funil invertido, conforme
a Figura 2, passa-se a analisar separadamente duas disposições sucessivas: a

simples prestação de um serviço mercantil e a emergência de uma empresa
de corte capitalista. Nesse vaivém do abstrato ao concreto, alude-se lambém a

formas diferenciadas da realidade.
Observa-se, assim, como segmentos inteiros dos transportes urbanos

latino-americanos ficam confinados ao esquema da simples produção e repro-
dução da atlidade, enquanto outros se desenvolvem em um esquema mais
complexo. Vale lembrar que as abordagens teóricas dominantes enfalizam o
primeiro aspecto, dando preferência à produção em pequena escala, ao passo

que outras manifestações da realidade mostram a enorme inadequaçäo dessa

abordagem para dar conta das tendências emergentes ou já consolidadas.
Ambas as razões, empírica e teórica, justificam a decomposição em dois com-
partimentos da ocorrência no funil da oferta.
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Figura 2

Fonte: TURMA

O segmento superior do Funil 2/I, por sua vez, pode ser dividido tam-
bém em duas partes: a combinação primitiva de fatores, que desemboca em
sua estruturação em uma atividade reproduzindo-se. No triângulo superior do
Êun1l (2/7, parte c), dão-se os elementos básicos de uma alquimia rudimentar,
se "o processo de trabalho torna-se capitalista de forma específica quando for
combinado com a valorizaçào" (Thompson, IgB3:  l)rs.

Prestar um serviço de transporte estâ ao alcance de qualquer pessoa que
possa adquirk, operar e manter um velculo, com mão-de-obra que é, geral-
mente, a do proprietário mesmo. Não é necessário maior profissionalismo
além dos conhecimentos básicos de direção e mecânica para produzir essa
mercadoria-serviço. E, para vendê-la, basta ter um reconhecimento intuitivo da
demanda, aliado a um certo acesso aos mecanismos que permitam combina¡
receita diâna e financiamento do veículo - sendo que menos de dois anos são
em geral necessários par^ a renovação do velculo, adquirindo os insumos
básicos e assegurando a subsistência do pessoal. Do ponto de vista comercial,
estas são as condiçöes básicas da autoprodução de um serviço, diferindo
muito pouco do que acontece em outras atividades comerciais ou artesanais.

visto do ângulo do seu uso, o fato de essa mercadoria ser um serviço
dependente da imposição externâ de um itinerário único determina o profis-
sionalismo nascente na operação do transporte. o veículo e seu motoris-
'a/propnetáLrio não servem fon da capacidade de atender 

^ 
ûma demanda e

Da produção à reprodução simples do transporte - Funil 2/1
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de aglutiná-la, de maneira que permita tanto satisfazer necessidades quanto
assegurar as condições de perenidade da atividade, jâ se apartando da idéia
de espontaneísmo ou da geraçã.o rn,tural de uma atividade espúria. No entan-
to, a necessidade de sobreviver vai \evar o prestador daquele serviço simples
aos limites da \egalidade e fazë-lo tentar açambarcar a clientela que produz as

condições da sua própña reprodução como prestador do serviço.
Assim sendo, no segmento D, esse esquema simples é resultado de um

desenvolvimento complexo dos meios de transportes e revela uma grande
dependência do prestador de serviço em relação à indústria automobilística, aos

mecanismos de acesso cooperativo a peças e combustível, à formaçào comum
do pessoal que trabalha na condução e na parte mecânica e à dotação de vias e
equipamentos urbanos. Tal dependência se estende também para as formas
urbanas, tais como vist¿s determinando a demanda (Funil 1) e sua estruluração
em fluxos e horários, sendo que, à diferença da mercantilização de outros bens,

o transporte não pode ser estocado nem a demanda aglomerar-se em excesso.

A realizaçào dessa mercadoria, ao contrário do que acontece na produ-

ção industrial, é simultânea ao próprio processo de trabalho. Aparece então o
problema da concorrência entre os vários prestadores simples de um serviço,
que dificilmente podem ser submetidos de forma abrupta ao mercado: deter-
minado serviço de transporte com características adequadas quase nunca
pode ser substituído por outro.

A simplicidade de um modo de prestação de serviços e a complexidade
de sua realização mercantil estão na base de muitos desenvolvimentos históri-
cos dos sistemas de transporte latino-americanos. Nessa atlidade, costuma-se
denunciar a permissividade da dupla contabilidade, com evasão financeira
seja na relação de concessão ou simplesmente entre motorista e proprietário.
Certa propensão à evasão extraprodutiva ou extra-setorial explica em parte a

permanência de formas primârias de organização corporativa. Apesar desses

elementos, que podem estar presentes nas fases primigênias da atividade, eles

não parecem constituir um impedimento definitivo para uma racionalizaçào
em formas empresariais capitalistas, enquanto forem arrebatados por tfans-
portadores arrojados.

A autoprodução do serviço somente pode se estender até que se de-
senvolvam mais claramente mecanismos empresariais de profissionalização
do transporte urbano. Na medida em que essa atividade se encontra imersa
em um contexto urbano capitalista, deveriam desenvolver-se junto ao cresci-
mento dela as funções pertencentes aos atributos da reprodução simples.

Faz-se mister dizer que tecnificação e economia de escala viabllizam o
recurso a oficinas de manutenção, transcendendo a terceirrzação de ativida-
des como a mecànica, geralmente efetuada na flra no caso da autoprodução
simples. Mas, acima de tudo, esse novo ambiente profissional é própio para

a instauraçào de relações salariais, com vistas a um melhor aproveitamento
do material rodante (segundo motorista, cobradores, despachantes).
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influência corporativista nas normas regulamentares do uso das vias.
Em resumo

se de forma tão si
ser estabilizada m
tos que entram na composição do produt
são nada complexos, e o nível de sofistic
baixo. Porém, a impossibilidade de estocar
prestam-se a qual os requisitos da reprodução
simples pode fora da.-p."ru e geralmente se
dão em uma ste ângulo, entende_se melhor a
razão de ser de formas embrionárias de empresa e de profissionalização,
assim como a razão de elas permanecerem ou reaparecerem freqüentemente.

3.2. Esquema complexo: reprodução amptiada no funil

capacidade de coresponder de forma auto-suficiente aos requisítos do serviço.
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Figura 3

Reprodução ampliada e acumulação no transporte - Funil 2/2

Fonte: TURMA

Apresenta-se então o requisito incontornável para ela atingir um nível de

produção que justifique a imobilização de caprtal em instalações tixas próprias.

Define-se a escala de produção mínima para assumir cabalmente a renovação e

expansão da froø, mobilizando os recursos humanos correspondentes. Procura-

se a melhor combinatória para produzir economias de escaIatí. As economias
serão cada vez maiores à medida que for incrementada a capacídade operacio-
nal própría da empresa: as atividades de manutenção de carrocerias, chassis e

motores estão em continuum com os de produção dos serviços. Não resulta

estranho o fato de algumas grandes empresas se dotarem de uma capacidade
que bem poderia estar voltadâ para a autoprodução de veículos. Entre mínimo e

máximo de veículos, a dinâmica da viaçào procura um ponto de equilíbrio,
embora este possa mudar em função de determinantes em aitaçào no mercado.

Assim sendo, a reprodução capitalista atinge a organizaçào do fator mão-

de-obra. É sabido que o pessoal operacional dos transportes mantém um domí-

nio profissional inalienâvel, que lhe foi transferido no trânsito de operador sim-

ples a empresário. Pois, dentro de certos parâmetros, o motorista é quem
comanda o desempenho de sua máquina e, de maneha secundária, o cobrador
é quem controla a receila. Esta é uma diferença frente à situação operâtia, em

reprodução ampliada
propriedade

€r^ _=¡-

Ria u.bano
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que esse mesmo controle ê arrebatado pelo desempenho da atividade na ]âbrj-
ca. No caso, quando o trabalho se efetua na rua, dentro de um veículo. Dassa a
haver certa fusão entre produção e varorização do serviço - esta, concietizada
na venda da passagem ao cliente. Eis aqui uma caixa preta que, em boa parte,
escapa ao controle do proprietário e afé do órgão riscalizador. o domínio ãrrur"
exclusivo da condição concreta de execução do serviço concede força coÅide-
râvel às organizações trabalhistas e sindicais dos transportes, à diferença do que
ocorre nas atividades fabris ou comerciais, em que a ação de produzir 'iica afas_
tada da rcalização comercial da mercadoria ou vice-versal7. Um controle cres-
cente desse produto será adquirido tão logo for desenvolvida certa capacidade
de pôr o pessoal de operação sob as ordens de uma categoriagerencial eficien-
te, embora continue muito difícil incorporar os elementos de conhecimento
direto nas funções de administração (como o deskilting na fâbrica)rc.

Dentro da empresa, cresce então um corpo burocrático que implementa
certa racionalizaçào da organização do trabalho e deve melhorar a ericâcia.
Pressupõe-se que a burocracia seja modernizanre - nessa reduzida acepção da
noção de modernizaçào -, na mais clássica justificativa das organrzaçÕes
empresariais e sociais secundárias ('weber, 7922). poderã implicar maior produ_
tividade do trabalho, no limite estabelecido pelo controle mantido pelo moto_
rista sobre o veículo quando estiver na rua. Entretanto, dado que parte da ges_
tão esfâ no manejo do sistema dos transportes em seu conjunto, a maior
eficiência dessa atividade de serviço será obtida pela mobilização de uma buro_
cracia externa, em particular nas instâncias do poder público. Lembre-se aqui
que, em matéria de transportes, o incremento da produtividade passa por uma
racionarização no uso do material rodante e por um aumento àe capacidade
para atender à demanda, o que envolve tanro capacidade gerencial da empresa
quanto eficiência administrativa de quem ordena a rede de transpone.

No que se refere ao desempenho técnico do pessoal, a ampliaçào de
conhecimento e a formação profissional consomem uma proporçâo crescente
dos gastos operacionais, acrescidos pera necessidade de um controle em linha e
eventualmente acompanhados de incentivos e benefícios sociais para trabalha-
dores. Na medida em que estes conservam um forte domínio de seu desemoe-
nho profissional, a modernização mais fiscaliza do que incentiva a criatividadl.

os trabalhadores dos transportes costumam ser muito ciosos da redução
da jornada de trabalho, o que representa um avanço em relação à autoprodução
ou à simples produção mercantil, nas quais a busca do maior rendimento do
veículo implica jornadas extensas e sacrificadas. Aqueles que se tornam funcio-
nários de empresas sentem-se privilegiados e podem se tomar renitentes a qual-
quer racionalização do serviço que implique em reorganização da iornadà de
trabalho. Adequar seu desempenho às exigências do processo produtivo impli-
caria seguir as flutuações da demanda, sendo esta muito conceÀtrada nos horá_
rios de pico e dependente também do ritmo econômico e das atividades escola-
res. Desse modo, certos rigores sociais podem chegar a impedir modificações
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na própria jornada de trabalho, tal como a dupla pegada, que deveria se impor
de acordo com as flutuações diârias da demanda. A esse respeito, as empresas
de transportes coletivos latino-americanas estão ainda longe do que se tem
alcançado em outras partes, inclusive em empresas públicas, mediante as técni-
cas do habillage (palavra que considera o ônibus como co{po, para "vesti-lo"
com os elementos comerciais da operação - seja o combustível, seja o cliente).

A administração moderna é menos técnica do que instirucional e a dire-

ção do processo de trabalho atinge mais as regulamentações do que as inova-

ções. O porte da empresa, ou o limite de seu crescimento produtivo, não
depende do capital fixo, mas sim da operacionalidade. Ou seja, claramente
neste caso, as economias de escala dependem do controle que se conseguir
manter sobre a otganização do trabalho, enquanto são as exigências trabalhis-
tas que determinam até que ponto uma empresa é "manejável". Eis aqui o ver-
dadeiro sentido da economia de escala no setor, no qual a adaptal:llídade que
se credita ao autoprodutor simples - uma vantagem em si - não pode ser des-
considerada quando se compara este tipo de operação com aquela efetuada
por grandes empresas. Nestas, o gigantismo pode ser prejudicial: devido ao
peso excessivo do fator mão-de-obra, elas acabam perdendo o que ganharam
em acumulação do capltal (veículos, por exemplo). Enquanto se mantiver o
princípio de uma cobertura total dos custos de produção pela tarlla paga pelo
passageiro, sem subsídio externo à atividade, o salário do trabalhador do trans-
porte importa mais do que as tarifas cobradas ao conjunto dos trabalhadores.

A separação entre a gerência empresarial dessa atividade e a remuneração
do capital possibilita a acumulação que se desenvolve dentro dos parâmetros
antes assinalados. O capital-transporte pode ser gerado nas garagens, com a

perícía necessária para evltar superdimensionamento ou ociosidade no uso do
malerial rodante, embora se tenha de manter uma reserva produtiva que marque
a diferença entre frota patrimonial e frota operacional. Quando se chega a tais
limites, ou às barreiras para o incremento da produtividade que provenham dos
rigores do trabalho, o investimento marginal é contraproducente. A tendência do
capital é abrir outros mercados, dentro da cidade (abrangendo outros tipos de
serviços) olr em outros locais (expandindo seu raio de intervenção).

Por outro lado, ao adquirir um volume importante em uma mesma
empresa, o dinheiro-transporte (obtido diariamente a um ritmo bem mais veloz
do que a depreciação do capital) tende a correr segundo sua própria Lógica,
que é financeira. De modo particular, quando as condições externas são as de
uma economia inflacionâria, uma vez assegurados os mecanismos adequados
para equiparar as tarlfas aos custos de produção, o dinheiro extraído do trans-
porte tende a ocupar seu próprio lugar nos mercados financeiros, Iocais ou
nacionais. No transporte, a acumulação estâ propensa a vma diversificação que
desloca o capital-transporte e/ou o dinheiro-transporte para fora da empresa.

O funil abre-se, entäo, em sua parte inferior (2/2 G), em três modalida-
des de investimento capitalista. A expansão setorial e nacional remete a uma
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estratégia que consiste em conquistar outros mercados dos transportes, urba-
nos de preferência, mas talvez também o regional. A arquitetura brasileira dos

Outra estratégia consiste em uma crescente concentração vertical, median-
te a qual um grupo de empresas se encaffega do controle cada vez maior da

uma terceira estratégia do capital consiste em expansão rumo a outras
atividades, afins ou não. outros serviços urbanos e o setor imobiliário são os
lugares prediletos de diversificação do investimento e a articulação entre os
capitais desses dois ramos no setor financeiro é notória. porém, a lógica dos
grupos nos quais se inserem as empresas de transportes pode leválos a
dimensões muito diferentes.

Em comparação com outros setores, devido tanto às características

comparada com a construção, por exemplo). E, sobretudo, a massa do
dinheiro-transpofie, bem como a rapidez de sua circulação, é das maiores nas
economias urbanas. comparado com outras aplicações bancârias, esse dinhei-
ro, investido a curtíssimo prazo, rende em ritmo superior ao da inflação, sen-
do ainda relativamente seguro e sempre disponível.

sem que se possa determinar qual delas prima sobre a outra.
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Voltando a unir os dois compartimentos do funil da oferta, aparece um
continuurn entre as características intrínsecas da atividade dos transportes
urbanos e seu desenvolvimento em modelo empresarial capitalista, simples e
ampliado. A este respeito, uma consciência comum une o autoprodutor ao
proprietário de uma ou de vârias grandes empresas.

Contudo, é preciso se precaver de um simplismo evolucionista, o qual
pretenderia ver no segundo o caminho obrigatório em direção ao qual evolui o
primeiro. As variáveis externas agem de manetra suficientemente forte, de modo
que, segundo o modelo que sobressai do exemplo brasileiro, não se pode pre-
ver com certeza se a curto plazo a forma da grande empresa capifalista irâ se

impor de forma generalizada. Mas, no sentido contrário, tal modelo permite
reconstituir a história de um empresariado, porquanto as trajetórias pessoais,
familiares e patrimoniais das grandes empresas brasileiras de transportes urba-
nos estão impregnadas de testemunhos vivos de algumas décadas de mutação.

A rapidez dessa evolução mostra também sua frágil consolidação, visto
que o transportador ainda não é reconhecido pelos empresários de outros
setores como um de seus pares e que os sistemas de transportes urbanos não
estão totalmente resguardados das tendências regressivas de diversas índoles.
Tratando-se de avaliar os méritos das diversas fórmulas organizacionais pre-
sentes nesse funil, não se pode negar a maior adaptabllidade do pequeno
empresário ao tipo de crescimento e desenvolvimento das cidades latino-
americanas. Quanto à grande empresa - certamente mais pesada, porém pre-
ferida por qualquer poder público modernizante que pretenda ordenar os sis-
temas de transportes de uma cidade -, ela é menos afefada pela variação
cíclica que caracteriza os transportes latino-americanosle.

4. Esquema desenvolvido: o encaixe dos funis

A pergunta central que deve nortear a anâlise, mal formulada quando
restrita aos mecanismos de adequação entre a oferta e a demanda, reside na
maneira como se encaixam os funis I e 2. Ainda em termos empresariais,
pode-se restringi-los às noções de clientela potencial e reaI, presentes no funil
superior, e às noções clássicas de organização da produção, no funil inferior.

Não resta dúvida de que o encaixe dos funis apela para noções de maior
envergadura e se vê codificado pelas políticas públicas em geral e de transportes
em particular, sejam estas últimas explícitas ou implícitas, cenlralizadas ou des-
centralizadas, planejadoras ou liberais. Não se pode esquecer que o transporte é

um serviço e que, dentro desse parâmetro, se verifica a possibilidade de sua
organização segundo cânones capitalistas mais ou menos abertos ou coibidos.

Não se irâ detalhar mais o que acontece nos segmentos A e B do funil
superior, por mais que antecedam a alividade. Mas, se se tornar a conceituali-
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zar os segmentos do funil inferio¡ vistos como os diferentes elementos pre-
sentes na constituição da empresa de transportes, será possível recuperar ele-
mentos essenciais.

A pirâmide inicial do funil inferior, no segmento c de organização prknâ-
ria do serviço, guia o processo técnico de combinação entre o material rodante e
os recursos humanos, ou entre o capital fixo e a força de trabalho. É o laborató-
rio central da atividade, que pode conhecer uma série de melhorias, propiciando
o aumento da eficâcia do serviço. os princípios operacionais dos transportes
urbanos estão sujeitos a aperfeiçoamentos de ordem técnico-institucional que
deveriam prevalecer sobre outros critérios, que operam melhor em outros níveis.

o segmento D é precisamente aquele em que se organiza o processo
produtivo e pode corresponder à clássica confrontação entre exigências tra-
balhistas e capitalistas. Na lógica de relações assalaúadas, o poder do segun-
do sobre o primeiro é assegurado por meio da hierarquia imposta na empre-
sa e da apropriaçào do produto.

É no segmento seguinte, o E, que prima uma lógica gerencial da
empresa em busca de modernizaî-se segundo princípios inspirados no mode-
ro organizacional de Taylor (1911), decompondo a função de comando em
vârias especialidades. uma ressalva à aplicaçã,o dos "modelos de gerencia-
mento empresarial científico" ao transporte provém da catacterística de ser
uma atividade de serviços, na qual certas funções de direção ficam fora da
empresa (como a regulamenfaçã,o da farifa, que é externa), a produção e a
realização são simultâneas e há impossibilidade de estocar ou substituir a
mercadoria produzida. Aqui, a inovação não é apenas desenvolvimento tec-
nológico, mas também, e sobretudo, domínio técnico dos processos produti-
vo e administrativo. Portanto, a modernização nem sempre implica redução
de facetas diferentes do comando técnico e comercial.

No segmento F predomina a lógica da capitalização, na qual a acumu-
lação adquire características fordistas, de monopólios legitimados pela criação
no seu entorno de novas formas de ordem doméstica, baseadas no melo eco-
nômico e social (elementos A e B do funil). É o reino dos gerentes de mega-
empresas, atentos tanto à otimização da produção quanto ao rendimento
financeiro e à busca das melhores oportunidades na exploração do transporte
de massa. Jâ a empresa tende a incorporar-se a uma estratégia de grupo. No
tocante ao processo de trabalho, este segue cânones clássicos, ao não poder
estandardizar-se o processo produtivo.

Porém, é no segmento G, o último do funil, que, de modo cIaro, a
empresa se expande firmemente, ou se inscreve em uma estratêgia, ultrapas-
sando os limites próprios dos campos empresariais. Esta expansão é produzi-
da em uma dimensão superior à de sua cidade ou região e é marcada pelo
ingresso em novos mercados. A dinâmica da empresa não segue, pois, a que
é própria do capital quando este, sob os rigores sociais e as exigências do po-
der público, encontra a burocratização que diminui o lucro setorial (crozier,
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196Ð. No capitalismo gestionário, tende a se generalizar o movimento de
concentração vertical que se observa no ramo do transporte, enquanto os
movimentos de deslocamento horizontal do capital, de um famo para outro,
seria típico da situação mais recente de domínio das finanças sobre a produ-

ção: o transporte está entre ambas as lógicas.

Figura 4
Esquema geral de produção e consumo de transporte - Encaixe dos funis

cidade econom¡a\/\/
\--------l'1 clientela I'\ potenc¡al

-______I\------t
\ clientela /
\ real !

Fonte: TURMA

Tão esquemática resenha não pretende reconstituir a lógica do transpor-
te urbano, que acompanha o trânsito do artesanato ao monopólio e às formas
de prestação de serviço que lhe hão de suceder. Ainda mais na atual etapa de

novas relações entre economia e sociedade, tentando se contrapor às tendên-
cias monopolísticas deturpadas. Nesta linha, observa-se mais uma vez a

propensão constante ao ressurgimento de formas anteriores de produção do
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serviço de transporte, segundo modos de gestão que se pensava superados ou,
aínda, modelos operacionais qualificados de regressivos - nem sempre com ra-
zão. Pois se está sempre frente à necessária adaptação de uma ativídade secun-
dâria, lrente a mudanças que acontecem no cenário econômico e social global.

No pós-fordismo do capitalismo periféríco (Lipierz, t9g7 & 79g9), o
peculiar reside justamente na combinatória de elementos de extrema moder-
nidade, iguais aos encontrados em empresas que lideram os transportes urba-
nos, com outros de carâter "arcaico", tal como são comumente catalogadas
em formas remanescentes de produção e reprodução simples da atividade. o
"pós" é aqui também um "pré", assim como as organizações secundárias coe-
xistem com as primârias e o econômico com o político.

correndo ao longo desse segundo funil, a concorrência entre as empre-
sas - desigual, segundo os graus de desenvolvimento técnico e social delas -
ainda permanece, sem que se possa ve¡ terminantemente, um domínio abso-
luto de firmas imprimindo sua estratégia a uma atividade.

No lado esquerdo do funil, nota-se a rorça modernizadora do capital
que, em cada segmento, vai adquírindo maior autonomia. Também se obser-
va que essa modernização de veículos e garagens depende das condicionan-
tes da indústria automobilística, pelo menos no tocante à organização e ges-
tão da produção. Logo, essas determinantes podem ser inferidas dentro da
própria empresa ou grupo.

Na direita do funil, aparecem os desenvolvimentos que partem dos fatores
sociais da produção. vê-se também como a simples rcarização da mercadoria-
serviço desemboca em uma autonomia da liquidez extraída da atividade, dentro
de estratégias familiares e patrimoniais do empresariado, que chega a superar a
mera lógica da capitalização prevalecente nos segmentos D e E do funil.

O gargalo do funil abre-se a outras atividades econômicas e financeiras e
remete a maior nível de concretude, isto é, à inserção do transporte totalmente
desenvolvido em sua forma capitalista, na economia e Da sociedade locais. A
rigor, se a tendência hoje dominarÍe aponla pata uma subordinação do trans-
porte a exigências extra-setoriais, no arranjo de uma nova racionalidade
econômico-rinanceira, dever-se-ia poder inverter o lugar dos dois funis, com o
postulado nada ilógico de que são as lógicas da orefia que determinam as da
demanda. ou, para formular a pergunta: o encaixe dos funis procede dos requi-
sitos sócio-econômicos do serviço ou dos ditames empresariais da atividade?

Da experiência histórica, pode-se inferir o que vem a ser uma empresa
de transporte urbano moderna: dinamizada por sua constituição em atividade
capitalista, seu processo produtivo encontra-se paulatinamente depurado nas
principais características do corporativismo. Trata-se de um processo que
combina elementos estruturais e sócio-culturais; todos eles conduz"- , ù-
certo perfil das empresas de transportes urbanos, que crescem até cerra
dimensão desejável, articúam capital e processo produtivo e se oferecem ao
público em condições favoráveis de servrço.
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No Brasil, assiste-se a \ma depuração de todos estes elementos:

um capital que vem se constituindo como Íal a partir da concentração e da
diversificação;
um processo baseado fundamentalmente em uma organização do trabalho
que envolve, porém, modernização tanto do material rodante e das insta-
lações fixas quanto da gestão empresarial;
uma relação com o mercado condicionada 

^uma 
institucionalização públi-

ca do sistema de transportes.

Tal experiência difere da dos países industrializados que, por mais
diversificada que esteja, apresenta algumas características comuns: organiza-

ção prêvia do mercado, maior importância da qualidade do serviço, separa-

ção quase total entre a posse do capital e a execuçào da produção, assim
como entre a direção do sistema e a operaçào da empresa; combinação entre
a gestão pública do conjunto e o serviço privado da empresa.

A experiência brasileira mostra maior agilidade quanto a certa coesão e,

sobretudo, mais ênfase na quantidade do que na qualidade do serviço ofere-
cido. Isso conduz, em outros termos, ao problema da propriedade dos meios
de transporte público.

Os funis em perspect¡va

Ainda assim, essa experiêncialança luzes diferentes sobre o modelo pro-
posto pelo enfoque idealista na anâlise dos transporles. Basta assinalar um
ponto: o referente àtào propalada "desburocratização". O Brasil oferece aima-
gem de um país onde operam fundamentalmente empresas privadas, mas cujo
desenvolvimento, por certo desigual, esÍaria em boa medida ligado à aínçáo
dos poderes públicos. Foi instaurada uma relaçào dialética entre a acumulação
no setor e a regulação do mesmo, assim como entre a empresa privada e o ser-

viço público. Assiste-se a ceÍta vontade de controle por parte dos municípios,
enfrentando hoje novas responsabilidades; mas também ocorre que a empresa
privada reclame a intervenção do Estado para organizar o mercado de acordo
com suas exigências de rentabilidade capitalista, para modernizar-se e para
transferir a ele os elementos menos rentáveis de seu processo produtivo.

A pergunta bâsica sobre qual empresa privada de transporte urbano é

desejável foi conceitualmente respondida no que diz respeito a um modelo
único (mas heterogêneo), em que a grande empresa brasileira se expande no
país - e atêpan fora dele. Não obstante, o encaixe dos dois funis inclui uma
preocupação com a qualidade do serviço oferecido, segundo sua cobertura e

atenÇào às crescentes necessidades sociais.
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No momento das grandes redefinições dos campos urbanos e da cida-
de no mundo inteiro, assiste-se na América LaÍjna a uma tensão maior entre
as lógicas econômico-financeiras - que permitem a coexistên cia e a concor_
rência de racionalidades primârias e secundárias - e as lógicas sócio-políticas
de extrema degradação dos esquemas clássicos do deienvolvimento. os
transportes urbanos, sofrendo os efeitos de todas essas determinantes, esta_
riam na encruzilhada de uma mudança qualitativa do mesmo porte da mu-
dança que conheceu na década de 40. Como prosseguirá?

Quando agarrado ao revés, o funil denama o fluido emvezde concentrá-
lo e o produto da atividade do transporte tende a se espalhar pelos poros per-
missíveis da cidade e da economia. o destino fínal da renda produzida no tàns_
pofte, caso não seja reinvestida no setot encontra desconhecidos caminhos que,
sem dúvida, dinamizam a economia urbana. Mas esse capitaljunta-se a outros e
preclsa se concentrar outra vez para entrar na concorrência entre capitais. O afu-
nilamento desse produto concentrado jâ escapa da própna dinâmica do setor.

Acumulação primifiva, capitalismo de concorrência e monopólios (ou,
antes, constítuição de oligopólios), no caso brasileiro, não são etapas clara_
mente diferenciadas, mas formas de organização que se sobrepõem, se articu_
Iam e, inclusive, se reengendram mutuamente. Assim, assiste-se hoje, em um
contexto crítico, ao ressurgimento de formas artesanais que dificilmente se
poderiam qualificar como superadas.

No outro extremo da rógica capitalista, os transportes urbanos estão
envolvidos em uma dinâmica maior, marcada pelo comportamento especula-
tivo da economia brasileira, na quar a produção se vê subordinada u1ógi.u,
puramente financeiras.

Não é de estranhar, então, que se assista à emergência de grupos que supe-
ram os próprios limites de uma empresa e, inclusive, da atwidade do transoorte.
Também não contradiz a tendência - hoje mundialmente prepondera.rt", ,ob."*-
do no pós-fordismo - à constituição dos serviços urbanoi em geral (e da cidade
enquanto tal), muito além do simples transporte, em verdadei¡os mercados nos
quais operam (localmente, ainda que não totalmente) grandes oligopólios e fir-
mas internacionais, sempre na interface entre lógicas produtivas e financeiras.
"Novos produtos voltam a ser elementos perturbando as condições de vida do
morador urbano e são postas em circulação segundo formas ditadas pela organi-
zação caplralista da sociedade. / .. ./ o automóvel é desenvolvido como um modo
imensamente proveitoso de transporte que termina destruindo a lorma mais orâti-
ca de deslocamento no interesse do lucro. como a mâquina na râbrica, a maqui
naia da sociedade torna-se um pelourinho em vez de uma comodidade e um
substituto, em vez de uma ajuda, da competência,, (Bravertnan,7974:27g).

São tendências que merecem ser estudadas com muita cautela, tanto
empírica quanto analítica, cuidando das especificações de cada caso para não
se chegar a generarizações apressadas e sem pretender embutir qualquer rea-
lidade e toda teoria num simples funil.
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Cresc¡mento populacional do Rio de Janeiro na baía da Guanabara

REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO
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Mapa 2

A Região Metropolitana do Rio de Janeiro
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Os transportes públicos como negócio face à evolução da urbe capitalista

É complexo o quadro de relaçöes dinâmicas que se estabelecem entre
os distintos atores a presidir a evolução social, econômica e espacial da aglo-
meração urbana carioca no contexto capitalista. Faz-se indispensável com-
preendêJo para eîcetar a anâIise do desenvolvimento sócio-histórico e eco-
nômico da estrutura empresarial ofertante de transportes públicos na Região
Metropolitana do Rio de Janeiro.

Assim, encontra-se ali, de um lado, aquele conjunto de atores econômi-
cos vinculados seja ao desenvolvimento do mercado imobiliário - particular-
mente interessados em extrair do solo urbano a mâxima rentabilidade -, seja
ao negócio da construção imobiliária e infra-estrutural - orientados estes por
perspectivas de lucro a longo prazo, que se malerializam com base na expan-
são da ârea urbana e na permanente reconstrução da cidade'. De outro lado,
há os usuários residenciais e negociais do solo, com perspectivas de benefí-
cios a médio e longo prazos baseados na dofação de infra-estrutura técnica e
de qualidade ambiental urbanas, especialmente daquelas áreas que circuns-
crevem funcionalmente os lotes onde se localizam suas atividades.

Outros atores especialmente relevantes são a administração pública, em
suas distintas instâncias, e as organizaçöes representativas da sociedade. A
administração pública está formalmente empenhada em regulamentar e fomen-
tar, em nome do interesse público, o desenvolvimento da cidade e a dinâmica
dos negócios urbanos, mas é profundamente sensível ao poder e à influência
dos atores econômicos. Em decorrência disso, as políticas e ações públicas
podem ser por estes capturadas paru que se orientem no sentido de ampliar a
rentabilidade de seus negócios. Por fim, tenham ou não status de organização
política, as entidades representativas da sociedade dedicam-se formalmente a
promover a defesa das parcelas menos atuantes da população, a zelar pela
qualidade de vida dos menos afortunados e pela preservação do patrimônio
histórico-ambiental. E desse grande jogo de interesses, mediado pelas peculia-
res condições históricas, culturais e geomorfológicas do sítio urbano e pela
dinâmica econômico-tecnológica da sociedade, que resultam os acordos hege-
mônicos que vão conformar, de forma cícIica, as políticas e estratégias públicas
e privadas modeladoras do desenvolvimento metropolitano.

No caso particular da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, contribui
significativamente pata lornar ainda mais complexo o seu desenvolvimento o
fato de ter sido sede dos govemos imperial e republicano desde os primórdios
de sua evolução trbana. Como taI, a cidade se constituiu em locus aglutinador
de atores, negociações e decisões políticas e, conseqüentemente, em pólo con-
centrador de renda e de funcionalismo público de altos escalões. Em contrapar-
fida, a visibilidade nacional e intemacional do Rio de Janeiro também veio a
induzir, durante boa parte deste século, uma importante atração de movimentos
migratórios, bem superior à capacrdade local de geração de empregos.

405



Viação Ilirnitada

A somatória desses fatores vai implicar uma profunda desigualdade _ de
renda, de propríedade, de oportunidades de vida - que, associada à geomorfo-
Ìogia singular, matca de forma inderével a feiçào-sociológica, econômica e
espacial do adensamento urbano carjoca. As grandes favelas, os assentamentos
remotos e carentes de infra-estrutura, a radiahdade da pauta de deslocamentos
e a importância econômica relativa da ârea central da agromeração são elemen_
tos conformados historicamente e que ainda p"r-"n".ã- como dados cruciais
para a apreensão de um modo de desenvolvimento urbanístico peculiar.

Não poderiam todos esses erementos deixar de ter influenciado, de modo
marcante, o desenvolvimento histórico do mercado de transportes públicos na
Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Ali, é muito fone å prp"i d^ forças
motrizes do desenvolvimento da economia'urbana nu 

"rt-turãção 
espacial da

metrópole e, portanto, da pauta de mobilidade da população. Essa influência se
estende, direta ou indiretamente, à configuração da tàd" fíri.u infra-estrurural e
operacional dos transportes e de sua regulamentação econômica.

Tanto é assim que a presença de planejamento e de políticas públicas
norteadoras é historicamente destacável por sua fragilidade e por seu caráte,
francamente reativo, freqüentemente episódico, a exemplo dos casos da esta-
tização da Light, nos anos 60, e da encampação de empresas de ônibus nos
80. o mesmo se nota quanto aos grandes ciclos do negócio de transportes na
urbe carioca (bondes competitivos, bondes monopolizãdos, ônibus), que são
abertos ou fechados com embasamento em confliios propriamente de merca-
do - veja-se o papel histórico dos antigos lotações 

" 
á" rè,.m similares hodier-

nos, as vans -, assim como estruturados e resolvidos no âmbito privado, em
um processo mais próximo da reconstrução permanente schumpeteriana do
que de uma keynesiana inrervençào pública.

Neste capítulo, busca-se orientar a anârjse do desenvolvimento dos
transportes públicos na cena metropolitana carioca com ênfase nesses confli_
tos de mercado, ressaltando-se o carâter meramente formal da atividade regu_
ladora do poder público. Na verdade, ele tão-somente a.')a no sentido de ins-
titucionahzar movimentos já pré-definidos pelos processos de contestação e
acomodação, de conflito e consenso, reahzados no seio da estrutura empresa-
rial privada, seja aquela dedicada ao negócio urbano de valorizaçao ruÃdtárria
e/ou imobiliâria, seja aquela ofertante dos serviços de transporte.

Em uma primeira parte, abordam-se de uma perspectiva histórica as
relações entre o desenvolvimento espacial e sócio-ecànômico da metróoole.
de um lado, e, de outro, o surgimento e evorução do mercado de transotrtes
públicos. Busca-se entender como os diversos ciclos do negócio de traåspor-
tes (primeiro, os bondes; depois, os ônibus) foram sendo moldados òeh
ordenação capitalista do uso do solo e pela estratégia prlada dos ofertåtes
do serviço, atuando subsidiariamente o poder públião regulador para formali-
zal essa dinâmica. uma segunda pate é dedicada à abordagem do quadro
dos transportes coletivos vigente em 7995, procurando_se dai realce i forçu
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das organizações empresariais do setor em contraste com a multlplicidade de
organismos reguladores e sua correspondente passividade. Uma avaliação da
concentração da ofefia dos serviços rodoviários é feita naterceira parte, dedi-
cando-se a quaraa e última a considerações sobre a possível transição pata um
novo ciclo de negócios que talvez esteja sendo maturado neste momento.

1. O papel histórico dos transportes públicos na conformação
da metrópole

A Região Metropolitana do Rio de Janeiro - RMRJ é atualmente consti-
tuída por 17 municípios, conta com população pouco superior aos 10 milhões
de habitantes e ocupa uma ârea de quase 5.500 quilômetros quadrados.
Historicamente, a RlvlRJ apresenta elevados índices de concentração em todos
os aspectos sócio-econômicos e demográficos. Nos últimos quinze anos, a

porcentagem da população estadual residindo na Região Metropolitana - cuja
ârea representa menos de 75o/o do território do estado do Rio de Janeiro -,
embora decrescente, pouco variou, passando de 77,30/o em 1980 para 76,50/o

em 7997 e 75,40/o em 1996. Também na metrópole são gerados 85o/o da renda
interna do estado do Rio de Janeiro. Internamente, esses níveis de concentra-
ção de atividade econômica não são menos significativos: o município do Rio
de Janeiro abriga atualmente 54,40/o da população da RMRJ e é responsável
por cerca de 75o/o da renda aí geruda. Entretanto, cabe salientar que a impor-
tància relafiva do municípío da capital, ao menos em termos demográficos,
vem se reduzindo, embora lentamente. Com efeito, o peso da capital na po-
pulação da RMRJ já foi de 58,30/o em 1980 e de 56,90/o em 7997.

Na Tabela 1, verifique-se que a população regional permaneceu prati-
camente estável entre 1991 e 7996, depois de ter registrado, nos anos 80, uma
faxa antal de crescimento superior a I,30/o, significativa embora inferior à
laxa, maior que 2o/o ao ano, registrada no período pelo conjunto de Regiões
Metropolitanas do país. Decompondo-se esse crescimento populacional pelas
distintas sub-regiões da RMR¡, pode-se perceber que o conjunto dos municí-
pios ao leste da baía da Guanat>ara (Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, principal-
mente) vem experimentando crescimento populacional a faxas maiores - J2o/o

contra 24o/o - que os daBaixada Fluminense (onde se destacam Nova lguaçu,
Duque de Caxias, São João do Meriti e Belford Roxo), os quais lideravam as

taxas de crescimento populacional em décadas anteriores a 1980. Tal desloca-
mento vem produzindo uma uniformização maior do adensamento popula-
cional no território metropolitano, inclusive com redução do contingente
populacional no município do Rio de Janeiro, o que certamente se traduz por
mudanças significativas nas necessidades de transporte das pessoas e, conse-
qüentemente, na geografia do mercado de transporte público intrarregional.
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* lnclui a população de Tanguá, município desmembrado de rtaboraíem 1995.** lnclui a população de Seropédica, município desmembrado de ltaguaí em ,l995.

Fonte: IBGE

No Mapa 1, também se podem verificar as mudanças estruturais em
curso na demografia regional, tanto pela extensão dos elevados índices de
urbanização populacional historicamente creditados à cidade central do aglo-
merado aos municípios da coroa metropolitana - os da Batxada e aquelÃ a
leste da baía registrando mais de 95o7o de suas populações em hábitat lrÀrrro _,
quanto pelo fato de que as maiores taxas de crescimento populacional no
período 7997/96 se encontram em municípios mais arastado, ào ."rrt.o metro-
politano, como ltaboraí, Itaguaí, Magé e Mangaratiba.

verdade é que a Baixada e a região de Niterói, sucessÍvos eixos de
adensamento populacional no desenvolvimento da metrópole, se vinculam a
corredores de transporte, conforme se verifica no Mapa 2,-o primeiro, à asso_
ciação entre o corredor ferroviário formado pelos três ramais que adentram a
ârea central da Região Metropolitana e o corredor rodoviário .åid qrr. se ini_
cia na avenida Brasil; o segundo, ao conjunto rodoviário que se conecta à
capilar atravês da ponte sobre a baía da Guanabara.Isso não representa mais
que concretizações recentes de uma íntima e histórica ligação entre infra_
estruturas de transporte e expansão urbana, respondendo a uelas às necessi_
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Tabela 'l

População e taxa de crescimento dos municípios da RMRJ, 19g0_1996

Município População Cresc¡mento o/o lano

I 991/961 980 I 991 1 996 f980/91
Rio de Janeiro

5ão Gonçalo

Nova lguaçu

Duque Caxias

Niterói

5ão João do Meriti

Belford Roxo

Magé

Itabora í*

Nilópolis

Queimados*+

Itag ua í

Japeri

Maricá

Paraca m bi

Guapimirim

Mângaratiba

5.090.700

or)5)z

621.789

575.814

397 123

398.826

242.42a

't40 414

114.540

1 51 936

94.254

90.1 33

56.334

5.743.909

778 A31

766.216

665.343

435.658

424.689

377.698

163.244

1 61.398

5 5s1.538

833.379

826.1 88

71 5.089

450.364

434.323

399.3 1 9

183.113

1 84.560

t)> zt ¿

'l,1

¿, lo

1,92

t,5¿

0,85

o,57

2,68

'1,38

3,17

0,35

2,53

2,0a

1 ?q

3,2A

't,67

1.73 )

I

2,37 |

-0,31

0,62

0,69

0,66

0,3

0,2

0,51

'1,05

t,¿5

-0,1 5

-'t,21

0,92

1

2,38

o,73

1,39

n oq

Total 4.729.613 10.f06.498 10.1 92.097 1,34 o,o8

40a



Hegemonia priuada, Rio de Janeiro

dades de prover boas condições de acessibilidade às áreas que o desenvolvi-
mento econômico capitalista ia elegendo para implantar novas moradias ou
novas atividades produtivas (Abreu, 1987).

Assim, a formação urbana e metropolitana do Rio de Janeiro não pode
ser compreendida como simples conseqüência de implementações progressi-
vas de infra-estruturas e de desenvolvimentos de novos modos de transpor-
tes, coletivos ou individuais. o espaço metropolitano do Rio de Janeiro, forte-
mente estratificado socialmente, é resultado de uma longa evolução, cujas
origens remontam aos primeiros anos do século XIX - principalmente a parrír
da mudança da corÍe portuguesa para o Rio em 1808, quando a população
somava cerca de 60 mil habitantes e se concenftava na ârea central (cun-
ningham, 1980) - e que se deixa parcialmente modelar pela singularidade
geornorfológica do sítio. O motor efetivo, primário, da evolução morfológico-
estrutural da metrópole carioca foi o desenvolvimento econômico capitalista,
que teve importância fundamental na determtnação da ocupação do solo da
cidade e na própria evolução do sistema viârio e de transportes, vinculando-
se este às sucessivas exigências e transformações da economia.

Rastreando as origens urbanísticas do Rio de Janeiro, pode-se encontrar
um primeiro povoamento fundado ao redor de 7565, com intenções principal-
mente de defesa da costa, situado entre os morros Pão de Açúcar e Cara do
Cão, na península da Urca. Pouco tempo depois, o povoado se trasladou a um
sítio hoje ocupado pela ârea central, de onde era possível exercer a defesa da
baía e onde, adicionalmente, havia maior disponibilidade de terreno plano para
expansão do tecido urbano. Nessa área, a cidade acomodou sua lenta expan-
são ao longo da segunda metade do século XVI e por todo o século X\TI, che-
gando a 16zo com cerca de 4 mlI habitantes e uma economia baseada no culti-
vo de cana-de-aç(tcar e nas atividades portuárias dedicadas à exportação
agrícoIa (Cunningham, 1980). Uma forte mudança iria alterar o ritmo de cresci-
mento da cidade: a descoberta de ouro nas Minas Gerais, cujos sertöes seriam
acessados mais facilmente a parfir da então cidade de são sebastião do Rio de
Janeiro. Início da rota de penetração, entreposto comercial e sede das ativida-
des coloniais referentes ao negócio de ouro e pedras preciosas, a cidade expe-
rimentaria um rápido crescimento no século XWII, ampliado com o seu alça-
mento à condição de sede do governo-geral da colônia em 1763.

Os 60 mil habitantes que receberam D. João \iI em 1808 ainda se aglo-
meravam em uma pequena ârea central, a qual teria que ser estendida de
forma acelerada para o oeste, tendo em vista fazer face aos quase 15 mil
novos habitantes que chegavam com a transferência da corte. Por outro lado,
a remontagem da administração portuguesa e dos espaços e hábitos do reino
contribuem para a criação de novas funções urbanas e para a dinamização
econômica do Rio de Janeiro. Passam a florescer as atividades comerciais liga-
das à importação, sob o efeito da aberfura dos portos, assim como as cultu-
rais. Ganha impulso uma incipiente indústria, diversifica-se a economia, e a
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cidade vai pouco a pouco se consolidando como pólo de atraçào demográfi-
ca. Estima-se que a população tenha atingido 100 mil habitantes em 1g20.

o desenvolvimento da cidade no século )ilX também seria apoiado
pelo boom registrado pelo café no mercado internacional, uma vez que os
grãos produzidos no vale do Paraíba e escoados pelo porto do Rio deixavam
renda e impostos que lastreavam financeiramente a execução de melhora-
mentos da infra-estrutura urbana: uma primeirahigienização da cidade (o sis-
tema de esgotos de 7864) e a implantação da primeira ferrovia urbana (1954)
e da ferrovia de penetraçào na sera (Rio-petrópo1is, i865).

A proclamação da independência em 7822, mantida a cidade do Rio
como capital do novo império do Brasil, veio solidificar o processo de expan-
são urbana. A população atingiria 275 mlr habitantes em 7872, superaria o
meio milhão em 1890 e chegaria ao princípio do século )cx contando com
mais de 800 mil residentes. A densidade populacional quase triplicou entre
7872 e 1900 (Cunningham, 1980), de forma que se pode afirmar que a ârea
urbanizada pouco se modificott para albergar a migração rural-urbana da
população negra libertada da escravatura em 1888, ademais de uma incipien-
te onda de imigrantes de além-mar.

claramente, a perda de qualidade ambiental da cidade e também a sua
limitada capacidade de dar origem a novos espaços para o mercado imobiliá-
rio e para a implantação de unidades industriais só poderiam ser revertidas
com a introdução em larga escala do transporte urbano motorizado, objeti-
vando expandir as âreas de moradia para além da perferia imediata ao terrj-
tório jâ adensado.

1.1. A capital dos bondes

Com efeito, introduzidas na cidade em 1838, as cafiuagerrs puxadas por
cavalos ou burros, embora atuassem timidamente como apoio à mobilidade
url:.ana já necessária ao desenvolvimento capitalista da cidade, pouco efeito
teriam na expansão da ârea urbanizada. Razões para isso não faltavam, na
medida em que esse transporte coletivo tinha tarifas proibitivas para a grande
maioria da população e também porque, apesar de a ele se poderem atribuir
alguns créditos no desenvolvimento de bairros como São cristóvão e
Botafogo, as linhas que efetivamente se estabeleceram eram muito restritas no
que concerne à penetração nas periferias menos imediatas ao centro.

um pouco mais longe foram os bondes com tração animal, introduzidos
em 1856 pelo Barão de Mauâ. o fracasso das primeiras linhas não desanimou
os pioneiros e, em 7867, passa a operar uma linha ligando o centro da cidade

^té 
o alto da Gâvea, passando por Botafogo. Em 1871, o Barào de Drummond

vinculou o bairro novo de vila Isabel à linha que conectava essa ârea com o
centro, passando por Maracanã. No mesmo artor a companhia Ferrocarril de
São cristóvão iniciou a ímplantação do serviço nos bairros a oeste mais próxi-
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mos do centro, do Caju e São Cristóvão até o Rio Comprido. Exceção feita ao
caso de Vila Isabel, os bondes de burro simplesmente seguiam o traço das car-
ruagens, atrelando sua rentabilidade ao surgimento de espaços periféricos urba-
nizados, viabilizando a especulação imobiliária e ancorando a segregaçào espa-
cial da sociedade. Daí resulta, como salienta Sica (1980), que a expansão dos
bairros burgueses na direção sul (Catete, Botafogo, Copacabana) refletia muito
mais o interesse das camadas mais abastadas da população em se diferenciar
espacialmente dos adensamentos industriais e de moradia operâria que vão se
estabelecendo a oeste e noroeste do centro. Esse interesse era evidentemente
facilitado pela grande pressão imobiliária sobre as propriedades da ârea central,
que assim obtinham forrcvalorizaçã.o para utilizaçÕes comerciais e financeiras.

Também pouco significativa foi a desconcentração urbana induzida pelas
ferrovias. O processo de formação das companhias de estrada de ferro se deu
por obtenção direta junto aos poderes públicos de concessões por parte de
empresas de capital estrangeiro ou, de forma indireta, através de seus represen-
tantes locais, otr, aiÍrda, da compra através de especuladores nacionais. As linhas
que entraram em operação entre 1858 (Dom Pedro II) e 1886 (Estrada do Norte,
depois Leopoldina), especialmente a Central do Brasil a partir de 7877, vão inter-
ligar pequenos núcleos populacionais a noroeste, reforçando o assentamento
suburbano nessa direção sem gerar efefivamente alternativas locacionais - ao
contrário, fortalecendo mais ainda o centro como pólo de atraçào de viagens.

Dentro desse contexto, a existência de uma linha de subúrbios (1858)
incentivou de imediato a ocupação do espaço entre as zonas suburbanas e o
centro. Antigas olarias, velhos curtumes ou mesmo núcleos rurais passaram
então a se transformat etrr pequenos vilarejos e a atrak pessoas em busca de
moradia batala, resultando daí uma elevação considerável da demanda por
transporte e a conseqüente necessidade de aumentar a quantidade de esta-

ções e de composições. O processo de ocupação dos subúrbios tomou, a
princípio, uma forma tipicamente linear, Iocahzando-se as casas ao longo da
ferrovia, com maior concentração em torno das estações.

Aos poucos, entretanto, ruas secundârias, perpendiculares à via férrea,
foram abertas pelos proprietários de terras ou por pequenas companhias
loteadoras, dando início a um processo de crescimento radial. Mas, como
asstnala Pereira (1987), será o transporte rodoviário que, mais larde, conferirâ
a esses pequenos núcleos habitacionais um adensamento urbano significati-
vo. Assim, o processo de formação do mercado de transportes na RMRJ, em
estando vinculado à conformaçào capitalista do espaço urbano nuclear, se

deixava condicionar pela expansão real de alternativas locacionais para sua
exploração com fins fundiários e/ou imobiliários.

No último decênio do século xIX, o desenvolvimento capitalista da jâ
então capital da RepúbIica viria a requerer o equacionamento do problema
dos transportes e do congestionamento ambiental das âreas centrais. A partir
de 7892, vai se implantar no Rio de Janeiro uma extensa rede de bondes elé-
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tricos, a qual será decisiva pata sustentar a expansão urbana nas direções
noroeste - até Méier, Muda e Tijuca - e sul, alcançando âreas do litoral entre
o Leme e Ipanema ou interiores como Laranjeiras e Jardim Botânico.

A superioridade tecnológica do bonde eletrificado sobre seus antecesso-
res produziria rapidamente dois fatos significativos. Por um lado, e antes que ter-
minasse o século, haveria uma tentativa de fusão das distintas empfesas opera-
doras, provavelmente motivadapela necessidade defazer face aos investimentos
requeridos pela eletrificação. Por outro lado, a capacidade de transporte da nova
rede permitia ir além da incorporaçào de periferias: possibilitava às forças que
hegemonizavam o desenvolvimento urbano a implantação de um complexo
processo de seleção e adaptação de espaços territoriais a funções urbanas, pro-
movendo uma ordem, uma hierarquia funcional adequada ao desenvolvimento
capitalista da cidade e ao aprofundamento da segregação social no território.

Quanto à perseguida dlferenciação funcional das áreas urbanas, ainda
hoje perceptível, foi obtida pela especialização comercial, financeira e admi-
nistrativa nas âreas centrais, pela ênfase nos usos residenciais e comerciais na
zona sul e pela circunscrição da hoje zoîa norte à tarefa de albergar os exce-
dentes populacionais de renda mais baixa e de receber incipientes implanta-
ções industriais. Diversas empresas surgiram, destacando-se a Companhia
Ferrocarril de Vila Isabel que se espalhou por toda a cidade.

Somente com o surgimento e expansão da Lighq já no século )C(, foi
que houve a unlficação de todas as linhas em uma única empresa (Silva,
7992). O predomínio dos bondes se estenderia até o período posterior à Se-
gunda Guerra Mundial, embora se regístrasse uma crescente e organizada pre-
sença dos auto-ônibus desde 7927, principalmente como meio complementar
da rede de trilhos eletrificados. Tal associação se vê reforçada pelo fato de que
a Yiação Excelsior - subsidiária da Light- era, entre as operadoras rodoviárias
da cidade, a mais moderna e uma das maiores (Pereira, 1987).

Entretanto, nos anos posteriores à Segunda Guerra, vão se configurar os
elementos da crise dos bondes no Rio de Janeiro. A necessidade de reinvesti-
mentos na via permanente e na renovação do parque de veículos defrontava-se
com a pressão do governo federal e por extensão das municipalidades no sen-
tido de conter as tarlfas de eletricidade e transporte eletrificado. Por outro lado,
na medida em que o país, sob impulso de políticas públicas substitutivas de
importações, ia desenvolvendo seu parque industrial e criando assim novas
oportunidades atrativas para a inversão de poupança privada, o clássico proces-
so de levantamento de recursos financeiros pafa as redes de bondes através do
lançamento de debêntures - que sustentara em âmbito nacional e intemacional
a râpida expansão dos serviços - apresentava claros sinais de esgotamento.
AIém disso, a possibilidade de substituição dos seruiços de bondes pelos rodo-
viários, jâ à vista, permitia aos poderes públicos maior capacidade de barganha
e de intervenção ordenadora da operação de transportes urbanos. A esses fato-
res, soma-se o fato de que, à êpoca, a tendência hegemônica na sociedade bra-
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sileira favorecia o controle estatal e nacionalista dos serviços de utilidade públi-
ca, manifestando-se contra o monopólio privado, principalmente o das multina-
cionais, com guarida no conceito de interesse público (Freire, 7992).

Progressivamente, a partir dos primeiros anos 50, o serviço de bondes
elétricos, que transportava 7OO milhões de passageiros anuais, vai sendo des-
mantelado. Sua interrupção total ocorreu em 1964, quando os bondes ainda
transportavam 225 milhões de passageitos/ano, mas se revelavam 1â incapazes
de promover um atendimento de qualidade com a cobefiura requerida por um
adensamento populacional francamente definido em plano metropolitano.

1.2. A cidade dos ônibus: dos trilhos aos Dneus

A introdução do automóvel e dos auto-ônibus, veículos movidos com
motor a explosão, data do início deste século, em consonância com o processo
da abertura de avenidas, de alargamento das ruas no centro da cidade e de
substituição dos antigos pavimentos de alvenaria e paralelepípedo por revesti-
mento asfáltico. Dalam de 1908 os registros primeiros de operação de auto-ôni-
bus e de 7977 a criaçào da primeira empresa dedicada ao negócio - a Auto
Avenida. Os serviços de auto-ônibus eram, como regra, complementares aos de
bondes. Mas sua expansão foi relativamente râpida pois, em 7927, conlavam-se
nas ruas do Rio de Janeiro 284 veículos, distribuídos entre 27 dferentes opera-
doras, entre as quais destacavam-se aYíação Excelsior - da Light - e a Nacional,
constituídas em modelo empresarial, com frota superior a cem ônibus.

Bialowas (1992) sugere que o desenvolvimento inicial dos ônibus deve-
se, principalmente, ao fato de ter sido ele uma alternativa de carâfer "social-
mente seletivo" nas âreas urbanas, embora o interesse da Light pelo negócio
sinalize pat^ uma esûatégia empresarial de reserva de mercado, volÍada a

incorporar em sua aitação (quase) monopolística, e com outra tecnologia,
ligações cuja barxa demanda não apresentavam atrativo ao lançamento de
linhas férreas e rede de distribuição de energia.

A política regulatória para os novos serviços de ônibus jâ funcionava, à

época, como uma barreira à entada de novos operadores. Assim é que um
decreto de 1930 estabelecia frotas mínimas de 6 e 2 veículos para os preten-
dentes a concessionários de serviços urbanos e rurais/suburbanos, respectiva-
mente (Arquivo Histórico da Light, 7990).

Pereira (7987) ressalta como elemento impulsionador do crescimento
dos ônibus o lalo de que estes permitiam à classe média ascendente um
padrão diferencial de atendimento, destacando sua flexibilidade potencial
como atrativo para usuários que buscavam serviços versáteis e diversificados.
Entretanto, o boom ocorrido no negócio de transporte rodoviário urbano vai
se estabelecer na medida em que, nos anos 40, as dificuldades de transporte
promovem o surgimento dos lotações. Opetada por motoristas autonômos,
essa modalidade de transporte veio contestar a hegemonia dos bondes, pas-
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impuseram limites claros ao crescimento de empresas formais de ônibus. No
âmbito de um quadro regulatório municipal que, desde 7934, descartava os
autônomos e definia que os auto-ônibus só poderiam ser operados por
empresas, a competição dos lotações, exercida à margem dos regulamentos,
retardou consideravelmente o processo de desenvolvimento empresarial no
setor. De fato, Pereîa (7987) indica que apenas quatro empresas de ônibus
existentes nos anos J0 conseguiram atravessar incólumes o período em que
enfrentaram alserta concorrência dos lotaçòes.

Só no final dos anos 50 é que toma corpo o ambiente regulatório que
privilegia, de modo definitivo, o surgimento de um modelo hegemônico de
operador de transporte por ônibus organizado de forma empresarial . AÍinal, a
opção por tantos anos adotada pelo Rio de Janeiro de tolerar veículos de
pequeno porte operados por transportadores artesanais - lotações - havia
levado à competição extremada nas ruas. Branco & Kassab (1983) relatam
que a presença concorrencial de mais de 5 mil desses veículos (75 a 20 passa-
geiros) havia resultado em caos, levando as autoridades municipais a aboli-
los da prestação de serviços coletivos em 7962.

Tal decisão seguia uma tendência nacional, na medida em que a indús-
tria automobilística brasileira poderia produzir ônibus maiores e estava inte-
ressada no mercado representado por operadores de ônibus formalmente
constituídos como empresa e com normas de serviço público que os obigava
a vma renovação planejada da ftota

Com a derrocada dos bondes, elemento central da estruturação físico-
operacional do sistema de transporte público no Rio, a municipalidade partiu
pata uma estruturação formal e institucional dos serviços, definindo critérios
de acesso ao mercado e restringindo a competição. As novas permissões con-
feridas não tinham previsão de caducidade e delegavam às empresas atuantes
a apropriação de novas linhas que fossem implantadas nos arredores de suas

âreas de operação.
Os serviços prestados pela Light, encampada em 1962, passaram à

Companhia de Transportes Coletivos - CTC, empresa pública controlada pelo
governo estadual e criada com este fim, sem qualquer previsão de operação
monopolista. A política de preferência pelo ônibus, e pelas empresas privadas
de ônibus, seria consolidada na gestão Cados Lacerda que, em 1963, promoveu
a exclusão dos lotações, proibindo em definitivo sua utilização e instando à for-
maçáo de empresas compostas pelos antigos proprietários e autônomos. Toda
essa política pública era apoiada pelos fomecedores de insumos do transporte
rodoviário, principalmente pela indústria automobilística recém-implantada no
país. Mas o salto de uma platalorma artesanal, e ademais semi-clandestína, para
um formato de organização empresarial capitalista suporia o abandono do setor
por muitos pequenos transportadores - seja pelo carâter naturalmente seletivo
do processo de reestrufuraçáo da oferla, seja pelo fato de que a reorganização
em corte empresarial exigia um nível de capitalização ou de acesso a créditos
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ponto de contato e não admitem integração tafifâria. Somente a companhia do
Metropolitano tem, de fato, integração tartfâria com os ônibus, ainda assim e por
diversas razões, restrita a um número pouco significativo de linhas.

Cerca de mil linhas de ônibus, operadas por pouco mais de 100 empre-
sas privadas com mais de 10 mil veículos atendem à maior pafie dos desloca-
mentos diários na Região Metropolitana. São 50 terminais rodoviários, 9 deles
administrados pelo poder público. Dos restantes, 16 são terminais consolida-
dos, 19 são considerados concentrações significativas de pontos finais e 6 são
terminais não consolidados. Somente existe integração operacional de forma
parcial entre os modos ônibus e metrô.

As duas linhas de metrô ligam o centro à zona sul e à zorta norre, perra-
zendo 24 quilômetros de extensão. o sistema, antes operado por uma empre-
sa pública, foi recentemente (7997) concedido à operação privada e estão em
curso as expansões até Copacabana (.zona sul) e par,r-rna (zona norte).

os serviços ferroviários têm estrutura radial e atendem às zonas nofle e
oeste da cidade, incluindo os municípios da Baixada Fluminense. são cerca
de 250 quilômetros de linha, cuja operação foi concedida também ao setor
privado a partir de julho de 1998.

As barcas fazem a ligaçã,o entre o Rio de Janeiro, Niterói e paquetá.
competem com elas os serviços de ônibus ofertados pelas empresas privadas
que operam pela ponte que, desde 1980, une os municípios do Rio de Janeiro
e Niterói. Existem diversas propostas com estudos de viabilidade que objeti-
vam a melhoria do serviço aquaviârio e a criação de novas ligações. A empre-
sa pública operadora, a CONERJ, também loi privatizada em 1997 - e o con-
sórcio ganhador inclui entre seus membros empresários de ônibus.

2.1 . Uma divisão modal ainda favorável aos transportes coletivos

A Tabela 2 apresenta a evolução da divisão modal na RMRJ para os
anos de 7950,70 e 94. Através das Figuras 1 e 2, que contêm as participações
percentuais de cada modo nessas três datas, bem como as parcelas de cada
modo na repafüção verificada em 7994, estabelecida através de contagens e
pesquisas do PTM - Plano de Transporte de Massa -, observa-se claramente o
processo de consolidação da modalidade ônibus como o principal meio de
locomoção na RÀ/IRJ, ao lado da deterioração dos serviços de bondes (nos
anos 50 e 60) e dos trens de subúrbio (sobretudo apartir dadécadadeIgTù.

Merecem destaque dois pontos: o forte crescimento do ônibus, que atin-
giu em 7994 o percentual de 77,60/o dos deslocamentos motorizados na RMRJ,
bem como o decréscimo dos modos sobre trilhos. Por outro lado, a concenra-
ção da frota de automóveis particulares na RMRJ com relação ao resto do estado
é elevada 85o/o do total. Em 1970, havia 49 automóveis por mil habitantes na
R-NIRJ; em 1980, essa relação passava para 720 automóveis/1.O00 habitantes. As
viagens molorizadas per capila cresceram 760/o entre os anos de 7970 e 1994.
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Tabela 2

Figuras 1 e 2
Divisão modal dos deslocamentos na RMRJ

Divisão modal em 1950, 1970 e 1994
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Evolução da divisão modal na RMRJ
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Uma organização do setor privado superior à dos poderes públicos

Uma das mudanças importantes no passado recente do transporte urba-
no por ônibus é o fortalecimento do setor privado operador. Não é apenas o
fato de existirem empresas pñvadas operando nem de essas empresas privadas
crescerem. O fato novo, em realidade, estâ îa estruluração e transformação
desse crescimento em força política. o novo aÍor é capaz de influenciat atoma-
da de decisões nas três instâncias do poder público, de aruar sobre a orientação
de investimentos públicos relativos ao setor de transportes e mesmo sobre seto-
res conexos, como a regulamentação da iornada dos trabalhadores ou do esca-
lonamento dos horários de trabalho em geral. Tal fortalecimento das empresas
privadas de transporte urbano por ônibus tem explicações nas possibilidades
reais de crescimento econômico-financeiro encontradas nas principais cidades,
mas também em razões decorrentes da ação pública no setot de certa forma
associada à dinâmica empresarial.

Assim, empresas que tinham ação política limitada à manutenção dos
seus mercados imediatos de operação, se organizatam através da agregação
em órgãos de representação (sindicatos, associações e federação regional), de
modo a exercer ações de maior amplitude visando à manutenção do mercado
de forma ampIa, com base em atuações de caráter estratégico. Essa caracterís-
tica se encontra claramente em diversas cidades brasileiras, com uma força
específica no Rio de Janeiro, devido à ftaca atuação do poder público desde
os anos 60. A fase de expansão dos ônibus foi, na verdade, uma repetição do
ocorrido desde o início do século, quando da consolidação da Light como
provedora monopolista de transporte público e energia elétrica. A estrutura
sindical do setor empresarial de ônibus, embora unida no âmbito do estado,
inclui seis sindicatos municipaís ou sub-setoriais e congrega mais de 150
empresas, com diferenças entre elas quanto à presença nos vários mercados
de transporte de passageiros que foram se desenhando nas inter-relações
entre elas e os poderes públicos municipais e estaduais.

Em 7987, a encampação de empresas de transporte urbano pelo gover-
no do estado teve um alcance muito fofie, tanto sob o ponto de vista político
quanto econômico. Numa ação de extrema força, ainda que episódica, foram
desapropriadas 76 empresas - 5 das quais de expressão exclusivamente
municipal -, passando o poder público municipal a deter um terço da frota da
Região Metropolitana e chegando a atingir a totalidade da frota operativa em
alguns dos principais corredores de transporte.

Também de grande envergadura foi a reação das empresas cariocas no
seu movimento de organização coletiva. Pode-se dizer que a ertcampação de-
sencadeou uma aglutinaçào de forças que transcendeu a mera organização em
sindicatos patronais. De fato, já existiam no setor sindicatos patronais até certa
medida atuantes. Porém, a pafür daquele momento, a integração dos sindicatos
passou a ler maior importância através de uma entidade chamada Fetranspor -
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Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do Leste Meridional, tam-
bém pré-existente mas completamente redimensionada. Desde então, os
empresários de ônibus na R-NIRJ buscaram uma atitude política mais consistente
com a preservação a médio e longo prazo de seus interesses econômicos.

A Federação tornou-se a porta-voz dos sindicatos empresariais junto à

população e mesmo junto a sindicatos de trabalhadores. Com relação às

administrações públicas reguladoras, os sindicatos federados não abdicaram
do seu poder de negociação junto a cada uma das instâncias pertinentes de
governo. Entretanto, cabe à Fetranspor a harmonização de suas estratégias e
políticas no embate com os demais atores sociais relevantes no transporte,
principalmente com uma atuação mais forte e efetiva junto aos poderes exe-
cutivos e legislativos municipais e estadual, bem como com a di:,.uIgação da
imagem do setor perante o público, especialmente a população usuária.

A introdução do vale transporte em 1.987, como forma parcial de sub-
venção cruzada, e a designação da Fetranspor pelo governo do estado como
única entidade comercializadora desse título de transporte no Rio de Janeiro
consolidaram a posição da federação patronal junto às empresas e reforçaram
seu significado simbólico frente aos empregadores - adquirentes mensais dos
vales - e à população. Além disso, o volume de recursos envolvidos e os ga-
nhos financeiros decorrentes da venda antecrpada de bilhetes deram a essa
entidade meios concretos para aumentar sua força política, srra penetração na
mídia e apoîtatam à Fetranspor a possibilidade de influenciar de forma mais
decisiva a política de transporte no Estado do Rio de Janeiro.

A transformação da força econômica e social das empresas operadoras
de transporte público em força política, como dito, é o fato novo da última
década. Como principal conseqüência, estabelece-se um novo patamar quali-
tativo de negociação entre as operadoras e a tutela pública.

Um primeiro aspecto a reÍer nessa evolução é a reorganização interna
das empresas, com um conseqüente aumenlo da capacidade técnica, alravés
da contratação de especialistas e profissionais de transportes - grande parte
deles provenientes do setor público. Tal reorganízaçào jâ nã.o se destina a rea-
gir às políticas públicas que afetem o interesse de cada empresa ou de grupos
de empresas. Na verdade, a entidade supra-sindical existe principalmente
para intewir no momento da formulação dessas políticas públicas. Aí se
encontram as empresas, alrayés de seus representantes de classe ou sob outra
forma organizada, contratando escritórios de consultoria para apresentar pro-
jetos e planos de governo e para propor formulação de políticas para o setor.

O quadro, poftanto, é compatâvel com a situação vivida pelo setor
quando da monopolização dos bondes: ao setor público, pretensamente
ordenador do sistema de transporte coletivo, se contrapõe uma entidade agre-
gadora de interesses empresariais. Entretanto, tendo em conta o fato de que o
atual mercado de transporte público na reglào se apresenta repartido por tan-
tas jurisdições quantos sejam os municípios e mais o governo estadual - regu-
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ladores respectivamente do transporte interior a seus limites geopolíticos e
das ligações entre municípios -, pode-se verificar que se trata de uma situa-

ção bem diferente daquela dos anos de apogeu do bonde, quando ao mono-
polista operador se opunha uma única instância reguladora. Conclui-se que
hoje é relativamente maior a fadlridade de um único ator - embora agregando
diversos interesses empresariais - impor-se sobre os interesses difusos, não
integrados, das contrapartes públicas.

Se, anteriormente, as negociações estavam limitadas ao nível individual
de cada empresa, usualmente pleiteando modificações no itinerârio para
ampliar seu mercado, ou a açöes diretas nem sempre coordenadas sobre o
valor dos reajustes larlfârios, o nível estabelecido aparÍir de entäo é mais ele-
vado,vez que inclui ações de política de transporte nas três esferas do gover-
no. Assim, observa-se claramente a participaçã.o ativa das empresas operado-
ras, ou pelo menos a busca dessa participação, nas discussões a respeito de
políticas de transporte. Um claro signo dessa nova forma estratégica de atua-

ção política se fez presente na elaboração da Constituição Estadual e das leis
orgânicas municipais na Região Metropolitana: a Lei Orgânica do Município
do Rio de Janeiro, por exemplo, exige auforização da Càmara para qualquer
tipo de intervenção do executivo municipal nas empresas de ônibus. O pre-
feito vê, então, limitado seu poder de fiscalizar e lazer cumprir o regulamen-
to, obrigado a negociar sua ação com um padamento municipal em que se

incluem representantes do setor empresarial. A Constituição do Estado do Rio
de Janeiro veta que dois municípios possam negociar e decidir livremente
sobre linhas de transporte coletivo entre as duas cidades. Caberá sempre ao
governo do estado a concessão das linhas inter-municipais, mesmo em caso

de conurbação e independentemente da forma - consorcial, por exemplo -
que revista essa negociação entre municípios.

Evidentemente, no que tange à esfera federal, a atuaçtro do setor em-
presarial de transportes por ônibus n^o parte unicamente da platalorma do
Rio de Janeiro, embora a Fetranspor se configure como um ator de muita
influência junto às entidades nacionais que representam o setor. É lícito esti-
mar que a atuação nacionalmente concertada se fez presente sobre a lramtta-

ção do projeto e a versão final da Lei das Concessões de L9952.

Não sem razão, proietos de flexibilização regulatória no campo do
transporte rodoviário interestadual e internacional têm sido sistematicamente
retardados, tanto em sua elaboração quanto na tramifação parlamentar, apesar

de diversas vezes anunciados pelo Executivo federal. Tais projetos, em que
pesem sérias críticas quanto a sua eficiência, ainda assim estariam em coerên-
cia com a poIítica do governo federal de introduzir elementos de competição
nos setores de transporte e, portanto, contra eles se levantam a apreensào e a
influência do setor empresarial nacionalme nte organizado.

Mais recentemente, observa-se a ampliaçào do espectro de atuação das

empresas do setor, ou pelo menos de parte delas, alcançando outros modos
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de transporte público através da participação nos processos licitatórios de pri-
vaÍizaçã"o das empresas públicas de metrô, barcas e ferrovias urbanas na RMRJ.
Dois exemplos mostram esse processo de expansão e ilustram o novo âmbito
de articulação daí decorrente. LJm importante grupo empresarial de transporte
por ônibus, em consórcio com uma grande empreiteira, um banco de investi-
mento e uma operadora metroferroviâria eslrangeira, disputou a concessão do
metrô do Rio:. Esse mesmo consórcio se qualificou para disputar a concessão
dos transportes ferroviários urbanos, na privatizaçào da Flumitrens, vencida
por um consórcio espanhol. outro importante grupo do setor foi o vencedor
da licitação para privafizaçào da coNERJ (a operadora de transpo rte aquaviâ-
rio), neste caso, em consórcio com a empresa privada operadora da ponte
Rio-Niterói, o principal modo a concorrer com os serviços debarca.

No mesmo sentido vão as declarações públicas de representantes deste
setot que mostram o interesse de empresas de ônibus na operação dos dois
sistemas ferroviários leves a serem implantados na R-NIRJ - as ligações penha-
Barra, na cidade do Rio, e Niterói-São Gonçalo com o vLT (veículo leve sobre
trilhos -, bem como na nova linha de metrô ligando o bairro da Tijuca ao da
Barra. A possibilidade de conformação de um hiperofertante de serviços de
transporte não pode ser descartada. caso se concretize, implicarâ um novo
patamx nas relações institucionais no setor.

No âmbito do município do Rio de Janeiro, de uma certa forma, essa
tendência vem sendo reforçada desde junho de 1993 com a ímplantação da
càmara de compensaçào tarifâria para os serviços locais de ônibus urbanos.
Em virtude da implantação de tarlraúnica em todas as linhas da cidade, e por
exigência da prefeitura, foi criada uma càmara de compensação, concebida e
gerenciada integralmente pelos próprios operadores privados, na qual o
poder público não tem interferência arguma. As empresas 1¡aze.n¡- os repasses
entre si, segundo critérios acordados no âmbito do sindicato patronal. Assim,
linhas (ou empresas) cujas receitas sejam consideradas insuficientes receberão
da càmara recursos provenientes de outras que estejam superavitárias. Essa
regulamentação prívada das taxas de remuneração das empresas operadoras
teve, inclusive, curiosas repercussões sobre a matriz empresarial do sistema
de ônibus municipal.

Desde os primeiros anos 80, a partir de patarnares de concentração
industrial induzidos por políticas regulatórias públicas, a estrutura de mercado
apresentava crescente tendência à oligopolização, aferida no nível das empre_
sas, embora minimizada pela tendência à conformação de grupos econômi-
cos com interesses dispersos por muitas empresas. A implantação de um
mecanismo privado de compensação tairâria obrigou a uma articulação
malor entre as empresas, mas - em virtude do acordo desenhado para a ope_
racionalização dos repasses de arrecadação - estimulou o processo de divisão
de empresas, mantida a estrutura da propriedade. Face io fato de que esse
processo não é transparente, as informações disponíveis não permitem avaliar
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ainda que tipo de disputas internas ao conjunto de empresas está sendo gera-
do em função dessas estratégias adotadas por alguns grupos para a ampliação
de sua pafücipação relaliva no conjunto de receitas a serem repassadas.

Entretanto, a càmara de compensação privada também atua no sentido
de aumentar a influência empresarial nas definições operacionais da rede de
ônibus. O fato de a càmara de compensação farlfâria ser gerenciada integral-
mente pelas próprias empresas, através do sindicato, limita fortemente a afita-

ção do poder público quanto ao planejamento operacional dos serviços.
Atente-se para a particularidade da posição do ente governamental: a imple-
mentação de mudanças operacionais nas linhas, ainda que não interfira no
equilíbrio do conjunto como um todo, poderâ sofrer restrições e mesmo
impedimentos por parte da càmara. Isso se dá porque reajustes da frota alte-
ram demandas e receitas e, Íraturalmente, posiçöes relativas de mercado, alte-
rando pofianto as participações na receita global. Pode-se estimar a dificulda-
de que teria um novo operador em pafücipar do sistema de transportes da

cidade e em particular da càmara de compensação, sobretudo se a operação
de suas linhas exigir recursos dela. Conseqüentemente, as ações públicas,
mesmo no limitado campo operacional, passam a depender de decisões e

restrições outras, que fogem ao seu alcance.
A alternativ^ utlliza.da pela municipalidade para contornaf as restrições

de acesso à càmara e permitir a parficipação de potenciais novos operadores
nas licitações de 15 linhas de ônibus (cerca de 300 veículos) que estavam
delegadas à CTC-RJ (empresa estadual operadora que foi extinta pelo gover-
no do estado em 7996) ilustram essa nova dificuldade: as linhas licitadas sim-
plesmente não participam da cãmara de compensação farrfâria. Esta alternati-
va não apenas conlraria a direlriz maior decorrente da implantação do
sistema de tarifa única - uso de subsídio cruzado -, mas vai além, obrigando
que cada linha a ser licitada, individualmente, seja equilibrada em termos
econômicos e financeiros. Portanto, redtz, pata o poder público, o espectro
disponível de planejamento da rede de serviços. Pode-se concluir que a

entrada de um novo operador é fortemente dificultada e, por extensão, tem
efeito nulo o dispositivo legal criado em 1994 que elimina a obrigatoriedade
de 720 veículos para que uma empresa opere na cidade do Rio de Janeiro.

Reduzindo dessa forma as possíveis pressões externas sobre sua posiçào,
poder-se-ia esperar que a dinâmica concentracionista do setor produzisse ten-

sões internas causadas por aquelas estratégias conducentes à absorção de

maiores repasses aos grupos mais consolidados. Embora essas disputas possam

ter lugat é possível que o crescimento dos índices de motorização, a emergên-
cia recente do transporte por veículos não regulamentados de pequeno porte e

a possibilidade concreta de expansão das parcelas da demanda a serem absor-
vidas por metrô e trens gerenciados por empresas privadas venham, em con-
junto, a atenuar as divergências e a favorecer uma postura ainda mais associati-

va da organizaçào empresarial em defesa de seus interesses.
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3. A concentração das empresas no mercado de transporte

3.1 . Concentração empresarial das frotas

A conformação do mercado de transportes coletivos urbanos no Rio de
Janeiro foi, de alguma forma, fortemente marcada pela existência de três
organismos públicos gerenciadores. pode-se mesmo supor que, paralelamen-
te ao crescimento e desenvolvimento da aglomeração urbana, três distintos
mercados se aglutinaram. No antigo estado da Gtanabara (correspondendo
hoje à cidade do Rio de Janeiro), geria os transportes o DER_GB; o estado do
Rio possuía um organismo próprio; jâ as ligações da cidade do Rio com a
periferia estavam sob a responsabilidade do DNER.

A concepção de mercado de transportes urbanos, para o Rio de Janei-
ro, tem que ser vista de modo ampliado. A cidade-pólo congrega, de fato, a

são significativamente mais novos (idade média 2,6 anos) quando compara-
dos aos dos municípios periféricos (5,1 anos):.

os serviços intermunicipais, por si só, constituem também uma forte
parcera (3.877 unidades). Deste submercado se destacam as ligações dos
municípios periféricos com o núcleo metropolítano. De uma amostra de 2.g00
veículos, 480/o (7.350 unidades) estão alocados a esse tipo de \igação centrada
em cinco grandes corredores. A eles se poderia adicionar metade dos 5g3
outros veículos da hgação Niterói-são Gonçalo, visto que cerca de 5oo/o de
seus usuários se destinam ao Rio, pertazendo então quase 1.650 unidades e
alcançando 600/o da amostra.

os espaços intramunicipais também tiveram um processo de concentra-
ção ou, pelo menos, de reforço do movimenlo jâ existente. Além do municí-
pio do Rio de Janeiro, mais três dos municípios da R-NÍRJ possuem população
superior a 650 m1I habitantes e três outros acima de 350 mil. As movimenta_
ções internas (possivelmente subavaliadas) alcançam 7 milhões por mês em
Niterói, 5 milhões em Nova Iguaçu e 4,1 milhões em São Gonçalo.

Em 1974, havia 57 empresas privadas operando na cidade do Rio. Duas

A distribuição de empresas pelo tamanho na cidade do Rio mostra
certo equilíbrio: a maior possui 308 veículos (5,40/o) e a menor 110. estando a
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média em 765. Entretanto, em 7974,75o/o das empresas tinham menos de 95
unidades. No sistema intermunicipal, a disparidade é acentuada. A maior dis-
põe de 345 ônibus, o que corresponde a ),7o/0, sendo a mêdia de 73 veículos.
Em Niterói, nota-se também um fenômeno de concentração, já que duas
empresas reúnem 540/o da frota. Trabalhando no plano agregado do mercado,
ou seja, a Região Metropolitana, foi possível construir a Figura J. Nela, a pal.
tir de dados coletados iunto às próprias empresas, é possível observar que as

maiores operadoras (classe A, com frota superior a 350 veículos), embora
representem pouco mais de 5o/o do número de empresas, respondem por
quase 200/o da frota total. A distribuição das empresas amostradas pelas distin-
tas classes aponta claramente a essência do processo de desenvolvimento da
oferta de transporte por ônibus: pouco mais de l5o/o das unidades produtivas
têm porte que se poderia considerar pequeno (menor que 45 ônibus), deten-
do menos de 5o/o da lrota total amostrada.

Figura 3

Concentração das empresas de ônibus da RMRJ em'1993

25o/o

2Oo/o

15o/o

1Oo/o

classe A
>350 ônibus

5o/o

o%

B

200-349 1 35-1 99
D

76-134
E

46-75
FG

20-45 119 ônibus

{- Frota {- Empresas

Fonte: TURMA; Dados: OnibuLis 1993

3.2. Concentração das empresas ern grupos

O processo de concentraçào na RMRJ, entretanto, não pode ser visto
exclusivamente atayés da variaçào da quantidade ou do aumento do lama-
nho médio das empresas. Em verdade, a concentração e o crescimento das
empresas evoluiu adquirindo uma nova forma expressa pela presença de gru-
pos empresariais do setor, reunindo diversas empresas operadoras. Razões
diversas - mas principalmente o formato do mecanismo de repasse implanta-
do com a cãm ra de compensação - fizeram inclusive que, a parfir de 1,996,

I \
-/ \
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algumas empresas se desdobrassem em duas ou três, mascarando a concen-
tração existente se aferida estritamente no nível empresariale .

Em avaliação estimativa, a geografia dos dados revela pontos importantes
desse processo de concentração das empresas de ônibus urbanoz. Na cidade do
Rio de Janeiro, as 34 empresas privadas se reduzem a 20 grupos: 10% destes
detêm 37,3o/o da frota. um único grupo detém cerca de 240/o da frota local. No
âmbito intermunicipal, a concentração tambêm é muito foÍtei apenas dois gru-
pos (5,3o/o do total), cada um com mais de 500 veículos, controlam 32,30/o da
frota. A reunião de todos os dados disponíveis (ressalte-se que não incluindo as
frotas de dois municípios importantes - Duque de caxias e são Gonçalo), mos-
tra a presença de grupos expressivos, posto que apenas 4,7vo deles controlam
25o/o da frota. olhando-se um pouco mais de perto, observam-se 11 grupos com
frota superior a 250 veículos. A distribuição geográfica dos grupos denrro desse
grande mercado - não sendo uniforme - denota concentrações ainda mais
acentuadas, umavez admitida a conformação de submercados.

Assim, o grupo mais forte está concentrado na cidade do Rio, na qual
opera 90o/o da sua frota. o segundo grupo mais importante tem 9oo/o de seus veí-
culos num eixo de transporte entre um município da periferia e a cidade do Rio.
o restante da sua frota lhe permite controlar 5oo/o do mercado interno a essa
localidade. o terceiro grupo mais importante opera. essencialmenre, num corre-
dor intermunicipal de grande porte, onde absowe cerca de 45o/o da demanda.

Por fim, além da presença desses grupos, constata-se também que algu-
mas empresas, de pouca expressão relativa nesse mercado, lazem parte de
grandes empresas ou de grupos de empresas com base de operações fora da
Região Metropolitana. Isto pode denotat estrafégias de ocupação de novos
mercados que podem estar ocorrendo, airavés da aquisição de empresas,
como primeiro passo de uma expansào posterior. complementarmente,
pode-se depreender que, em decorrência do processo de aglutinação empre-
sarial, das políticas públicas para o setor (concentracionistas) e da fragilidade
do poder público local, o corte homogenerzador no mercado outrora diversi-
ficado foi dado pelas grandes empresas privadas operadoras.

Regulamentações e reservas de mercados

No que se refere às políticas praticadas pelo poder público sobre as
condiçòes para ingresso no mercado de transportes, há três momentos distin-
tos. o primeiro tem início com a promulgação da primeira lei municipal que
regulou o transporte por ônibus e vigorou até início da década de 30. Nesse
período, nào havia restrições à entrada de operadores no sistema; pelo con-
trârio, incentivava-se o ingresso de novos operadores no mercado afravés da
isenção de impostos. O serviço tinha duas características:
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apresentava-se como uma alternativa de carâts seletivo pata o desloca-
mentos nas âreas urbanas;
pela sua flexibilidade, aïJava como serviço complementar e alimentador
dos bondes e trens, o que contribuiu para que o ônibus tenha desempe-
nhado papel fundamental no processo de periferízação.

O segundo momento corresponde ao período compreendido entre as
décadas de 30 e 60, quando o poder público assume uma postura restritiva e,
procurando assegurar o controle de um serviço que estava em plena expan-
são, passa a impor limites ao ingresso no mercado, com exigências como:

(i) garantias de idoneidade financeira e profissional;
(ii) tamanho mínimo de frota (6 veículos na ârea urbana e 2 îa suburbana);
(iii) caução em dinheiro, da qual seriam descontadas as multas impostas aos

concessionários.

Apesar das restrições, continua surgindo um grande número de empre-
sas e de linhas. Aparecem e se desenvolvem os lotações, competindo com as
víações já estabelecidas. Ocorre , em I)J2, a criação da primeira associação dos
empresários de ônibus que, em 794\, se transformou em sindicato patronal.

No terceiro momento, da década de 60 ao início da de 80, a legislação
induziu à profissionalizaçào e a uma concentração maior das empresas, provo-
cando fusões, aquisições ou incorporações através da exigência de frota míni-
ma em números crescentes (60 unidades em 1967: 120 em 7987; 240 em 1982).

O ônibus se tornou o principal modo de deslocamento para a popula-
ção, enquanto as empresas se consolidavam econômica, poIítica e financeira-
mente. É a época da criaçào da empresa pública CTC-RJ Q962) e da divisão
do mercado em zonas de atuação. A proposta de divisão do mercado surgiu
por iniciativa das próprias empresas e se constituiu, de fato, no início da for-
mação de oligopólios, pois dificultou ainda mais - quando não simplesmente
eliminou - a possibilidade de ingresso de novos operadores. Normas legais
referentes à concessão de novas linhas impediram formalmente o ingresso de
operadores alheios ao setor. Quanto às licitações para outorga de concessão
ou permissã.o, apesar de constarem como exigência nos regulamentos, os
processos formais são dispensados na prâtica, em inúmeras situaçòes, com o
que se configura um mecanismo de perpetuação das delegações.

Atualmente, embora a restrição legal em termos de frota mínima tenha
desaparecido (7994), a estrutura oligopolística do mercado se mantém. As
mudanças nas relações institucionais no setor são as marcas de um novo
momento e deveräo resultar da ação de três principais vetores. O primeiro se
refere à aluação concertada das empresas, em decorrência tanto da articulação
política pós-encampação quanto da articulação econômica pós-criação da
Càmara de Compensação Tarlfâria. O segundo trata da parficipação de empre-
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sas de ônibus na operaçào dos transportes de massa (metrô, ferrovia, VLT e
barcas), o que poderá vir a consolidar a liderança, ou mesmo hegemonia, de
algumas dessas empresas. Por outro lado, se os concessionários desses servi-
ços buscarem expandir sua demanda às custas de redução das parcelas de
mercado hoje em mãos das empresas de ônibus, a união entre estas pode dar
lugar a uma competição aberta pela própria sobrevivência.

Convém não descartar urn terceiro cenário possível: uma articulação
entre os grandes operadores, visando a uma exploração mais intensiva e
racionalizada do negócio, o que poderia redundar em um novo pique de con-
centração empresarial, Rão mais cingido ao ônibus, mas extensivo ao merca-
do de transportes públicos em sua totalidade. Por fim, como último vetor de
mudanças, assinale-se apróptia atuação do poder público no que concerne à
implantação efetiva de mecanismos regulatórios incitadores da busca de pro-
dutividade e de instrumentos de defesa da competição, propugnados nas
duas recentes leis relevantes par^ o setor: a Lei das Licitações e contratos
Administrativos e a Lei das Concessões.
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Tabela 3

Empresas de ônibus urbanos na RMRJ, 1993

Empresa Cidade Frota Servico I 2

cTc

uNtÃo EXPRESSo

AUTO DIESEL

REAL (garagem a)

REAL (garagem b)

VERDUN

REDENTOR

sÃo SILVESTRE

BANGU

ORIENTAL

sANTA SOFIA

PARANAPUA

JABOUR

MADUREIRA cANDELÁRIA

AMIGOS UNIDOS

MOSA

CAMPO GRANDE

PÉGASO

TRËs AMlGos

ACARIL

BRASO LISBOA

NOSSA SENHORA DE LOURDES

PAVUNENSE

SAMPAIO

SANTA MARIA

VILA ISABEL

RUBANIL

TUUCA

ESTRELA AZUL

NoRMANDY Do TRIÂNGULO

ALPHA

IDEAL

MATIAS A.

CAPRICHOSA

AMÉRtcA

ESTRETA

BARRA

NOVACAP

CIDADE DO AçO

MINITOUR

EVAL ANGRENSE

SANTA BARBARA

ROsAMARES

BREDA

BANDEIRANTES

RIO ROMA

TOP RIO

MEU SONHO
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C¡dade I rrota fservico I 2
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Fonte: TURMA; Dados: Onibulis 93 (sem consolidar nem atualizar)
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A caminbo da qualidade, Camþinas

Mapa 1

Dinâmica área metropolitana de Campinas

% de população índice de crescimento
urbana em 1996 da população entre 91/96

Igs lrzo
76 | roo

0

Fonte: TURMA; Elaboração: Leca De Biaggi; Dados: CREDAUSamba 1998, IBGE

População em 1996
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C,ampinas, metrópole nova no ¡nter¡or paulista

Area urbanizada

Zona inabitada

Rio e lagoa
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Dunas
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Fonte: TURMA; Elaboração: Jean-paul Huber! Dados: Es¡i DCW, .l993



A caminho da qualidade, Camþinøs

Campinas, metrópole em busca do seu transporte

Dinâmico pólo industrial e de serviços a 100 quilômetros da megalópo-
le paulistana, Campinas é o segundo maior e mais importante centro urbano
do estado de São Paulo, que pertence à região sudeste do país. A nova ârea
metropolitana, com aproximadamente 1 milhão de habitantes, conta com
vasto parque industrial, incluindo um eixo de alta tecnologia, além de uma
rede comercial, hospitalar e de ensino que atrai usuários de vários estados.

Ocupando posição geoeconômica de destaque enffe a capital e o inte-
rior do estado desde a década de 30, a cidade assumiu definitivamente carac-
terísticas de metrópole emergente a parlir dos anos 7O (Tabela 1). Em apenas
trinta anos, suas áreas centrais sofreram uma verticalização sem precedentes,
passando de 475 imóveis verticais para 48.000, enquanto, nos anos 80, regis-
trava um surto vertiginoso de urbanizaçào, com sua população crescendo à
taxa de 6Vo ao ano na média do município. Inevitavelmente, Campinas foi
vendo seu entorno ocupar-se com populações de baixa renda, formando uma
série de bairros periféricos em regiões a mais de 20 quilômetros de distância
do centro e separadas por grandes vazios urbanos mantidos por especulado-
res imobiliários. As distâncias entre os locais de rnoradia e trabalho mais do
oue dobraram em uma década e meia.

Tabela 1

Município
Campinas

Taxa de cresc¡mento
("/")

I 940

1 950

1 960

1970

'1980

1 991

Fonte: IBGE. Censos

O perímetro do município equivale à metade do território de São

Paulo, a capital, que registra 10 milhões de habitantes. E a aglomeração, que
passou a configurar uma Área Metropolitana na década de 80, estende-se
sobre 3.320 quilômetros quadrados, incluindo 2J municípios e abrigando
cerca de 2 milhões de habitantes (vide Mapa 2).

A região de Campinas responde por um décimo da produção agroin-
dustrial de São Paulo, contribui com 9o/o do seu produto interno bruto (pIB) e

com l7o/o da produção industrial, estando incluída no segundo maior mercado

1,61

3,7

5,54

5,86

2,22

Crescimento populacional da cidade de Campinas, 1940-1991

130

153

219

376

665

846
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consumidor do Brasil: existe um total de 74.550 lojas só no comércio varejista
de campinas, a cidade é a quinta maior praça bancâria do país e tem 17 mil
empresas ligadas ao setor terciário. Devido ao forte setor de comércio e servi-
ços da reglão, é nesse setor que se concentra em sua maior paÍte a ocupação
da mão-de-obra campineira - 650/0, contra 340/o alocados na indústia e lo/o na
agricultura.

o sistema de transporte metropolitano é amplo e diversificado, configu-
rando um dos principais complexos rodoviários e o mais importante corredor
ferroviário de exportação do país, a\ém de contar com um aeroporto interna-
cional (viracopos), que é o segundo maior terminal de cargas aêreas do Brasil.

1- Mudanças no sistema regular de transporte público de passageiros

Dada sua característica de centro regional, o município de campinas é
atendido por dois sistemas superpostos de transportes coletivos por ônibus -
o municipal e o intermunicipal, administrados por diferentes órgãos gestores.

o sistema municipal é gerenciado por uma sociedade de economia
mista, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de campinas s/A - EMDEC.
Nele, seis empresas particulares operam sob o regime de permissão onerosa
por prazo indeterminado e em áreas exclusivas (TabeIa 2). Em 1996, essas
empresas, com uma frota de 877 ônibus, operavam 772 linhas regulares,
transportando em média 490 mll passageiros por dia útil (EMDEC,7996),

Tabela 2

Empresas de ônibus atuantes no município de Camp¡nas em 1996

Empresa Linhas Frota Demanda/mês

(milhões oassaqeil
Empresa Bortolotto Viação Ltda. (EBVL)

Transportes Urbanos Campinas Ltda. (TUCA)

Viação Santa Catarina Ltda. (VISCA)

V¡ação Campos Elíseos 5/A (URCA)

VBTU Transportes Urbanos Ltda. (VBTU)

Rápido Luxo Campinas (RLc)

I
46

42

31

30

t)

209

190

134

81

0,3

2,6

?1

2,9

1,8

1.2

Total do s¡stema 172 477 I 1,9

Fonte: EMDEC (1996), Relatório Estatíst¡co Mensal. STpp

No transporte intermunicipal metropolitano, operam 21 linhas, que,
administradas pelo governo de São Paulo, transportam aproximadamente 100
mil passageiros por dia.
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É interessante observar, conforme mostra a Tabela 3, que as empresas
ql;re fazem os serviços de fretamento são, em substancial maioria, de pequeno
porte e de capital \ocal. Jâ as que operam o transporte urbano são maiorltaria-
mente de caoital externo ao município.

Tabela 3

Ônibus fretado versus municipal na região de Campinas, 1992

Area Serviço Empregas Frota total Frota média

Metropolitana Mun¡cipa¡s

Fretamento

17

t¿5

1.273

1.271

75

10

Campinas Municipais

Fretamento

7

65

699

407

ro0

11

Resto da reg¡ão Mun¡c¡pa¡s

Fretamento

10

58

574

864

57

15

Total 140 2.544 t8

Fonte: TURMA; Dados: OnibuL¡s, 1992

É inegável que os dois sistemas apresentam uma história com muitos
pontos em comum, principalmente na evolução da participação das empresas

locais ora em um, ora em outro sistema. Porém, a sua anâlise conjunta fica
bastante prejudicada em função da quase total ausência de registros sobre o
sistema intermunicipal, cula gestão pelo governo estadual se resume a ptâti-
cas mínimas de delegação do direito de operação e estabelecimento de tari-
fas. Conseqùentemente, as considerações que serão feitas a seguir não têm
como deixar de ficar praticamente restritas ao sistema municipal de transporte
na cidade de Campinas.

1.1. De uma (tnica empresa operadora à diversificação do seruiço

Dafa de 7960 a primeira regulamentação do sistema de transporte cole-
tivo por ônibus, quando a Prefeitura Municipal de Campinas abriu concorrên-
cia pública para delegar a exploração de preferência a ùma só concessionâria
pelo período de 10 anos.

Saiu vencedora a Companhia Campineira de Transporte Coletivo -
CCTC, que, na verdade, jâ operava a totalidade das linhas existentes à época
(Batista, 199Ð. Entretanto, a lei apresentou um avanço institucional, uma vez
que definiu algumas obrigações para as partes, permitindo um princípio de

controle público sobre o serviço. Definiu, por exemplo, a adoção da tarlfa
inica para todo o município, com desconto de 50% para estudantes' Por
outro lado, a prefeitura deveria pavimentar os itinerários das linhas e sinalizar

os pontos de parada.
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Durante 20 anos, a ccrc foi concessionâria exclusiva do sistema. Ao
longo da década de 70, porém, o rápido crescimento da cidade, com uma
urbanização hotizontalizada e acentuada descontinuidade da malha urbana,
levou ao crescimento dos custos do sistema e a uma fTexlbihzação da exclusi-
vidade que lhe fora concedida. A companhia, pertencente a um forte grupo
econômico do setor rodoviário - cometa, cujos dirigentes previam o advento
do transporte aéreo interior doméstico -, foi pouco ã pou.ã perdendo o inte-
resse pela operação do transporte urbano e passou a dedicar-se exclusiva_
mente ao transporte intermunicipal de pequena e média distâncias.

Em movimento gradativo inverso, as empresas que razíam as ligações
com as cidades vizinhras, operando linhas intermunicipais de características urba-
nas' passaram a responder pelos serviços dentro do município de campinas,
atendendo aos bairros afastados que surgiam ao longo de zuas rotas. oficial_
mente, a legislação vigente foi alterada em 7972, permitindo à prefeitura ,,(...)
abrir concorrência pública para exploração dos serviços (...) em novos trajetos
onde a atual concessionária venha a se recusar a operar,,. A nova lei, sob a
forma de quebra do monopólio, significava na verdade o reconhecimento de
uma siruação de fato: o poder da concessionâria de restringir sua obrigação de
prestar o serviço público apenas nas âreas de maior rentabilidade (Batisø, 1993).

Ao longo da década de 70, não houve novas licitações. Entretanto,
outras companhiasl pertencentes a empresârios da cidade ou da região come-
çaram a atual no município, configurando âreas de operação definidas pelos
corredores de acesso a campinas, enquanto a ccrc mantinha o serviço das
Iinhas centrais. Entre os operadores da cidade, fala-se na figura da subcontra_
tação de empresas pela ccrc; contudo, não hâ registro de qualquer acerto
formal entre elas.

com o modelo de concessão exclusiva superado na prâtica, houve uma
completa reformulação na institucíonalização do sistema. Ém 19g0, novas leis
redefiniram as bases do sistema de transporte municipal que permanecem,
como conceito de regulamentação, váIidas até hoie.

Essas leis determinaram a prestação dos serviços sempre que possível
pelo setor privado, mediante permissão a título pr..irrio, em. carâter oneroso
(com pagamento à municipalidade de um preço público mensal por veículo)
e em áreas de operação exclusiva. Também foi criada a Secretaria Municioal
de Transportes. A prefeitura estabeleceu, por decreto, o Regulamento do ser-
viço de Transporte Municipal de passageiros, fixando a foima de cálculo do
preço público mensal por veículo e estabelecendo penalidades e outras nor-
mas para o exercício da permissão.

Em 1981, foi realizada licitação com a finalidade de selecionar as
empresas permissionárias para atuar em seis áreas de operação exclusivas. os
editais, com base na nova legislação, exlglam que as empresas existissem há
mais de dois anos, atuando no ramo de transporte coletivo urbano. Também
proibia que uma mesma empresa explorasse mais de uma ârea de operação.
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Foram vencedoras todas as empresas que jâ opeÍavam no município, isolada-
mente ou em consórcíoz. A CCTC continuou explorando a melhor área. Nessa
época, começaram a surgir na cidade grupos empresariais de fora, em parti-
cular do vizinho estado de Minas Gerais.

Ao longo da década de 80, observou-se em todo o país o aprofunda-
mento da crise econômica e social, com reflexos na prestação dos serviços de
transportes. A crescente trbanização, o aumento dos custos, a perda do
poder aquisitivo da população usuária e a emergência de movimentos sociais
urbanos (com forte pafücipação nas lutas pelo transporte) desenharam as cri-
ses do transpofie coletivo. Em Campinas, estas afelanm o quadro das opera-
doras, com mudanças decorrentes de variados motivos e formas: por abando-
no da permissionâria, pela venda de empresas e, principalmente, pela
transferência dos direitos das permissionáriasa.

Como regra geral, as empresas locais que operavam linhas municipais e

intermunicipais em suas áreas foram abandonando a participação no sistema
municipal. A maioria delas transferiu suas permissões para grupos nacionais
de maior porte e restringiu sua operação às linhas intermunicipais. Ainda no
final daquela dêcada, a CCTC também decidiu abandonar a prestação do ser-
viço urbano, levando a administração municipal a promover alterações nos
limites das âreas de operação e a realizar nova licitaçào+.

Todas essas alterações não foram suficientes para resolver os proble-
mas atravessados pelo setor, sendo que os constantes conflitos com os usuá-
rios e com o poder público por duas vezes provocaram situações extremas, a

ponto de se decretar estado de calamidade pública no transporle coletivo: em
7986, na vigência do Plano Crwzado; e em 1989, no conflito dos empresários
com a nova administração municipal. Nesse período, a prefeitura também foi
obrigada a decretar duas intervenções em empresas permissionárias, em virtu-
de da deterioração da qualidade da operação (Batista, 7993). A empresa
municipal passou a exercer o papel de operadora, substituindo uma das con-
cessionárias sob intervenção5.

No início da década de 90, a administração municipal realizou ainda uma
série de mudanças na gestão do sistema de transportes, mantendo inalteradas
suas bases jurídico-institucionais. Foram mantidas a estrutura de permissões e

as âreas de operação e procurou-se aumentar o controle do poder público,
através da alferação na forma de remuneração das empresas. Três pontos mere-
cem destaque: a transferência das funções de gestão da administnção direta
para lma empresa municipal, a centralização em mãos do poder público da

receita do sistema de venda de passes e a aprov^ção de uma lei dispondo
sobre as obrigações das concessionârias e definindo infrações e penalidades.

Em 1993, com o novo governo municipal, outras mudanças ocotreram,
sendo que a principal deu-se em7995, quando a empresa pública encerrou suas

atividades na operaçào direta do transportec, passando a exercer exclusivamente
seu papel de órgão gestor do sistema de transporte coletivo do município.
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Figura 1

lndicadores de desempenho dos ônibus municipais de Campinas, 1990_1996
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Das operadoras selecioîadas nas licitações então realizadas, as permis_
sões permanecem inalteradas apenas em duas áreas. Nas demais, ou as
empresas operam com autorizações precárias sem ter participado de proces_
sos licitatórios, ou os consórcios que receberam permissões em I9g2 sofreram
sucessivas alterações em sua composição, referendadas pela prefeitura.
Dentro do quadro atual de permissionárias,3 pertencem a empresários minei_
ros e 2 são ligadas a um empresário paulísta. Juntas, as 5 respòndempor 950/o
do transporte de passageiros urbanos. Apenas tfma, a menor, permaneceu em
mãos de um grupo local.

Apesar de tantas alterações na configuraçã.o das âreas de operação e
das operadoras, assim como nas formas de remuneração e controle do siste-
ma de transporte coletivo, as administrações municipais têm optado por não
realizar novas licitações, reconhecendo as mudanças na composição das
empresas e na delimitação das áreas negociadas com o setor privado e incor_
porando as novas regras na regulamentação, mediante decretàs.

Na verdade, a consolidação efetiva do modelo de gestão tem sido feita
através de um processo de negociação entre o setor empresarial e o ooder
público, às vezes conflituoso, como na crise de 19g9, e às vezes consens,ral,
como por ocasião da assinatura de termos aditivos às permissões em 1gg5.

Através dos termos aditivos, a empresa municipal e as empres as priva-
das regularizaram vários processos que vinham sendo praticados informal-
mente - em paÍicular o modelo de remuneração da operação e a definição
de infrações e penalidades. Foi redefinido o papel do-podLr público, reco-
nhecendo-se a sua função de coordenador e reduzindo-se seu controle sobre
a receita do sistema de transporte. por outro lado, foram definidas as condi_
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ções para a mudança do sistema de arrecadação, cobrança e controle da
demanda, afravês da implantação, em patceria público/privado, de um siste-
ma de bilhetagem avfomâtica.

1.2. A atuação do poder p(tblico

A análise do processo histórico de formação do órgão gestor e dos papéis
assumidos pela administração municipal em relação ao serviço de transporte
coletivo permitirá compreender o desenvolvimento do processo de participação
esfatal na sua gestão, incluindo a operaçào direta de parte do serviço.

Desde o início da dêcada de 80, a prefeitura passou a assumir crescente
particrpaçào na gestão do serviço de transporte coletivo, com a criação da Se-

cretaria de Transportes - SETRANSP. A formação do órgão gestor refletiu a
importância dada ao serviço e permitiu, desde aquela época, diversas iniciati-
vas no sentido de equacionar melhor o funcionamento institucional, econômi-
co e operacional do sistema municipal.

A preocupação com a constituição de um sistema municipal de transpor-
te foi manifestada em diversas ações: da regulamentaçäo da prestação do servi-

ço às diversas tentativas de ajuste da organização das empresas, passando pela
implantação de projetos de comunicação visual (frota e equipamentos urba-
nos) e pela instrumentalizaçào do órgão gestor.

Em 1991, foi reativada a Empresa Municipal de Desenvolvimento de
Campinas - EMDEC, criada originalmente para a promoção do desenvolvimen-
to urbano no município. Assim, a gestão dos serviços de transporte e trânsito
foi transferida para a administração indireta, permitindo à EMDEC mais flexibi-
lidade e agilidade administrativa na condução destas atividades.

A partir da cassação da permissão de uma das empresas, que se encontra-
va sob processo de intervenção pela Secretaria de Transportes desde 7989, a
empresa municipal passou a responder diretamente pelo serviço numa das
regiões mais carentes do murucípio. Distante cerca de 20 quilômetros do centro
da cidade e constituída basicamente de loteamentos populares com mínima ou
nenhuma infra-estrutura, a ârea apresentava uma ocupação dispersa, com
pequena demanda e longas distâncias, acarretando baixos índices de produtivi-
dade no atendimento por transporte coletivo e, conseqüentemente, desequilí-
brio econômico, causado pelo mecanismo de remuneração tarfâria. Um ele-
mento essencial paraviabrlizar a operação pública naquela região loi a alteração
promovida pelo poder público no modelo de remuneração das empresas,
implantando - na prâtica - uma càmara de compensaçào tarfâria e um sistema
de remuneraçào por custo.

Porém, apesar das correções efetuadas e do investimento de capital
feito no sistema de remuneraçào, a operação direta de serviços pela empresa
pública acumulou crescentes déficits. Essas dificuldades, devidas sobretudo a

condiçÕes estruturalmente desiguais de acesso aos mercados de materiais,
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equipamentos, serviços e mão-de-obra em relaçã,o às empresas privadas, leva-
ram a empresa municipal a encerrar a operaçà"o em 19957.

Na operação direta, a empresa pública não apresentou resultados eco-
nômicos satisfatórios, apesar de ter obtido bons índices operacionais. Mas a
experiência de transferir as atividades de gestão para a administração indireta
foi um sucesso. Desde que assumiu o papel de órgã.o gestor das políticas
municipais de trânsito e transporte, a empresa pública conseguiu viabtlizar
importantes iniciativas na política munícipal para o setor.

tigura 2
Produtividade e frota de ônibus no município de Campínas, 1990-1996
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Fonte: TURMA; Dados: EMDEC, Campinas

Em pouco mais de duas décadas, a cidade de Campinas passou pelas
mais vaiadas experiências de organizaçào de seu sistema de transporte cole-
tivo. Do modelo de concessão pra uma única empresa privada (até os anos
60), passou para a simples delegação de linhas a diversas empresas, ainda
que informalmente (década de 70), para a permissão afravés de âreas de ope-
ração exclusiva (a partir de 1981), via arrecadaçào tarilâria e, finalmente, para
sistemas dotados de formas de compensação Íar|fâria, experimentando tanto
a remuneração pelo custo, com subsídio orçamentário entre l99l e 1992,
quanto através de càmara de compensação sem aporte de recursos externos
ao sistema, a partir de 7993.

As experiências também incluíram a preocupação com o aumento do
controle público sobre a operação privada. com os sistemas tronco-alimenta-
dores, foi implantado o formulário "encerrante único" preenchido pelos
cobradores e processado diariamente na secretaria de Transportes, e o con-
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trole informalizado de movimentação dos ônibus nos terminais. A adoção do
sistema de remuneração pelos custos, em 1997, exigiu a criação de processos
de medição mais precisos da oferta dos serviços, ainda que realizados de
forma precâria. Finalmente, os projetos de automação da arrecadação e do
controle operacional foram desenvolvidos recentemente e pretendem garantir
o completo conhecimento dos dados operacionais.

2. Modernização e busca de qualidade no setor de transporte

Em Campinas, desde fins dos anos 80, o transpofle coletivo urbano
vem sofrendo uma queda de demanda em termos absolutos. Entre 1990 e
7996, a população saltou de cerca de 800 mtlpara quase 1 milhão de habitan-
tes, ao passo que a quantidade de passageiros por mês caiu de 15 milhões
para 72 milhões. Este não é um fenômeno típico de Campinas, embora notó-
rio nesse caso. A falta de uma política nacional e, em decorrência, o baixo
volume de investimento no setol tanto por parte do Estado quanto da inicia-
tiva pivada, afastou o usuário para o automóvel ou para o transporte altetna-
tivo, quando não o excluiu de todo e qualquer modal tecnológico, reduzindo-
o a fazer os percursos a pé.

Por outro lado, a indústria automobilísfica, após a estagnação dos anos
80, passa por um período de forte crescimento, saltando dos pouco mais de
800 mil veículos,/ano produzidos no início da década de 90 para os quase 2
milhões atuais. Essa evolução, Iigada à abertura das impor-taçÕes, vem acom-
panhada de melhoria na qualidade e queda de preços dos carros nacionais.
As cidades crescem, as distâncias da moradia ao trabalho aumentam e, com
elas, os custos dos deslocamentos. Nesse cenário, frustram-se quaisquer tenta-
tivas de planejamento da rede. As linhas de ônibus foram ampliadas e muda-
das ao sabor das pressões populares. Com isso, gtardaram suas características
originais, ligando os bairros ao centro de Campinas, não levando em conta,
muitas vezes, as mudanças que a cidade sofria com os novos pólos de alraçã.o
surgindo em diferentes zonas da nova Área Metropolitana. Tarifas altas e laIta
de linhas mais racionais que ligassem bairros diretamente, etam convites lógi-
cos para o carro particular ou o transporte alternativo.

Veio daí a tomada de consciência, tanto pelo poder público quanto
pelos empresários, da necessidade de modernização do setor. A concepção
operacional evoluiu, com tentativas de racionalizaçã,o do sistema objetivando
sua olimização econômica. Merecem destaque duas iniciativas: o início da
implantação de um sistema integrado tronco-alimentador, através de terminais
fechados com integração em ârea paga e corredores em vias exclusivas, na
segunda metade dos anos 80; e a implantação do sistema de bilhetagem auto-
mâlica com integração temporal (descrita no item2.2.).

443



Viação Ilimitada

Tabela 4
Resultados operacionais do s¡stema ôn¡bus de Campinas, 1990-1996

Ano População+

(mil)

Frota ve¡cular

(mil)

Frota

ônibus

IPK Passage¡ros/d¡a

(mil)

Quilômetros/dia
(mil)

1 990

1991

1992

1 993

1994

1 995

1 996

825

846

867

889

911

934

957

252

267

268

308

331

352

662

805

815

772

770

815

877

4

5

5

3

2

619

oJ5

546

s03

495

549

543

167

207

195

'190

199

212

225

* Projeção TGCA2,5o/o

Fonte: TURMA; Dados: EMDEC

Ainda no aspecto operacional, pode ser observada vma preocupação com
as alternati.vas modais, mesmo restritas ao veículo ônibus. Assim, o projeto de
rede estrutuî^l previa a ut:J¡ização de trolebus, apesar de não terem sido implan-
tados. As administrações recentes demonstraram grande empenho quanto à
modernização da frota a diesel, estimulando a utllização de ônibus mais moder-
nos e com maior capacidade (com três portas, suspensão a aÍ, com câmbio auto-
mático e degraus mais baixos). A mesma preocupação vem ocoffendo com rela-
ção à modernização da gestão do sistema de transporte coletivo urbano.

2.1. A evolução do modelo de remuneração

Até 7990, o modelo de remuneração das operadoras baseou-se rra arre-
cadação tar1lâria tradicional: as empresas recebiam diretamente o pagamento
das passagens, sendo a tarlra única fixada pelo prefeito, teoricamente com
base nos custos do sistema.

A larlfa trnica para todas as linhas municipais, prevista desde a rcgula-
mentação de 1960, foi economicamente viável enquanto havia uma ítnica
operadora. o ingresso de novas empresas no sistema na dêcada de 70 e a
mudança de regulamentação a partir da década de 80 romperam esse equili
brio, criando conjuntos de linhas com produtividades diferenciadas e, como
conseqüência direfa, operadoras com rentabilidades muito diversas. A nova
regulamentação e a criação das âreas de operação exclusivas representaram,
em tese, uma tentativa de solucionar o problema do desequilíbrio entre as
empresas, supondo-se que o sistema de remuneração para um grupo de li-
nhas minimizaria as diferenças de rentabilidade por linha.

No final da década de 80, a situação agravou-se. os altos índices infla-
cionários causaram enorme distorção na relação ente tarifa e custo de produ-
ção do serviço, tornando o sistema taúfârio impraticâvel. A prefeitura tentou
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implantar uma série de medidas amenizadoras, tanto para os usuários, crian-
do o "passe operârio" ¿r, como para as permissionárias, com a proposta de

uma càmara de compensação tarlfâria, que mal chegou a ser efetivada.
Com a saída da antiga concessionária exclusiva, a CCTC, foi aberto espaço

para a adoção de formas mais eqüitativas de remuneração dos serviços. Essa

alteraçào resultou de uma necessidade constatada pelo próprio setor, a partir das

crises que ocofferam num período de crescimento de custos e elevadas taxas de

inflação. Em 1989, frente à recusa da prefeitura de compensar perdas inflacioná-
rias, as operadoras paralisaram seus serviços e retiraram parte da frota do muni-
cípio. Após esse locaute, com o transporte coletivo paralisado por 10 dias, a

administração municipal reuniu representantes de diversos setores da sociedade,

formando um conselho e encaffegando-o de propor soluções para o problema.

Desse foro surgiram idéias que acabaram levando a importantes modificaçÕes

na política øifâria e no modelo de remuneração das permissionárias.
A nova sistemática tinha duas premissas: a redistribuição do peso da

tarifa sobre os usuários, alravés da institucionalização de mecanismos de sub-
sídios externos e internos ao sistema, e a equalizaçã'o daforma de remunera-

ção das operadoras. Para subsidiar a laúfa, uma taxa municipal de transporte,
a ser cobrada dos empregadores, seria criada como fonte adicional de recur-
sos para o custeio do sistema. Foi também adotada uma política fatifâtia, na

forma de um conjunto de passes, que permitiu a criação de uma tarifa social

reduzida: o passe popular. Não obstante, a faxa transpofie, aptovada pela
Càmara Municipal, acabou sendo catcelada sem chegar avigotat, por ter sido
objeto de uma longa batalha judicial com os setores empresariais.

Com o novo sistema de passes, a empresa pública conseguiu simulta-
neamente dois resultados: viabilizou o passe popular, reduzindo os custos

sociais do transporte para a maioria dos usuários e implantou gradativamente

um modelo de remuneração das permissionárias em função dos custos e
desempenhos operacionais.

O modelo de remuneração teve como princípio a centralizaçào da recei-

ta tartfâria nas mãos do poder público, a pafür do controle da comercialização

de passagens antecipadas - incluindo passes e vale transpofte - em março de

1990. Com a teceila em mãos, o poder público passou a ressarcir os passes às

permissionárias por valores diferenciados. O valor era calculado em função dos

custos programados de cada empresa, dentro de um processo que ficou conhe-

cido internamente como "repasse". Na prâtica, foi criada uma càmara de com-
pensação farifâria, com base nos custos programados de operaçäo das linhas.

Em fevereiro de 1997, nova alteração foi implantada com a instituição
do recálculo, passando a incorporar na remuneraçã'o os dados de desempe-
nho efetivo das empresas, com base na medição da opetação realizada.

Também foi possível incorporar na remuneração das empresas as variaçòes

de preços de insumos ocorridas ao longo do período de fixação da tarifa, um
elemento relevante em quadro econômico de altas taxas inflacionárias.
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com a combinação de ambos os procedimentos, o cálculo dos custos
passou a ser feito em dois momentos: a. priori, para a fixação da taÅfa com
base nos dados programados) e a. posteriori, para ereúva remuneração dos
operadores, com base no serviço realízado e medido, significando , na verda-
de, um modelo de remuneração pelo custo.

A remuneração pelo custo funcionou como forte estímulo para investi-
mentos do setor privado, principalmente em renovação e mudança do perfil
da nrota, sem maiores critérios por parte do poder público, o que causou
grande impacto nos custos de produção do serviço. o crescimento dos pre-
ços e a inflação alta no período \evaram a déficits na contabilidade do siste-
ma, cobertos com recursos orçamentârios. A redução do ritmo dos reajustes
tarifários no final de 7992, em função da proximidade das eleições munici-
pais, levou à constituição de uma dívida contábil da empresa pública com as
permissionárias, correspondente a um mês de operação de todo o transporte
coletivo da cidade.

No que se refere à estrutura tartfâria implantada, os resultados também
foram contraditórios. O passe popular foi subsidiado internamente pela recei-
ta financeira decorrente da antecipaçã.o das vendas e pela elevação da tartra
nominal utlrizada para o pagamento em dinheiro e com vale transporre.

Em seu pico de utrlização, esse passe chegou a custar menos da meta-
de da tarifa normal, atingindo seus fins sociais. porém, o desconto estimulou
prâticas indesejáveis, tais como o mercado paralelo de passes, a evasão de
receita pelos cobradores e a transferência de usuários do vale transp()rtc-, eli-
minando a obrigação das empresas industriais e repassando para o sistema a
responsabilidade do translado dos seus funcionários. Também nesse período,
algumas empresas deixaram de adquirir o vale transporte e passaram a forne-
cer transpolte a seus funcionários através da contralação de ônibus fretados.

Com a mudança de governo municipal, em 7993, um novo raramento
foi dado às sistemáticas de remuneração das empresas e à estrutura tarlfâria.
No modelo de remuneração, ao invés de tratal as inevitáveis variaçoes entre os
custos teóricos e os medidos como uma dívida, essa diferença passou a ser
incorporada no cálculo tarlrârio do mês subseqùente , na rorma de passageiros-
equivalentes. os saldos, positivos ou negativos, compensar-se-iam ao longo
do tempo, aparecendo sempre incluídos no cálculo fañrârio do mês seguinte.
Tal procedimento foi possível durante o períocro de inflação alta, quando o sis-
tema convivia com reajustes mensais de tarlfa e o dinheiro arrecadado podia
ser aplicado no mercado financeiro, gerando um montante adicional.

Porém, a busca do equilíbrio econômico pelo aumento da tarifa encon-
travaum limite na capacidade de pagamento dos usuários. o servrço se encare-
cendo produziu uma constante queda de demanda: o volume mensal de passa-
geros pagantes, que atingiu 15 milhões em 7990, caiu para menos de 72
milhões de usuário.s ao mês em 1996. Na tentativa de resolver este problema,
desenvolveu-se a idéia de inclusão de um elemento de estímulo de orodutivi-
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dade na busca de aumento da demanda. Ao cálculo taúârio foi aplicado um
redutor sobre o valor final da planilha, que seria gradallamente reduzido na

medida em que aumentasse o número de passageiros transpoftados no sistema.

Mas a idéia náo foi levada adiante e o elemento de redução foi estabelecido

aûavés de negociação com os empresários, o que levou à sua extinção final.
Na estrutura farlfâria, a diferença de valor entre o passe populat e a

tarlfa cobrada na cafraca foi paulatinamente sendo reduzida, até ser elimina-
da. Paralelamente, a empresa pública desenvolveu intensa campanha junto
aos setores empresariais da cidade, conseguindo elevar significativamente a

utllização do vale transporte.
Na evolução do modelo de remuneração, a administração passou 

^ 
pra-

ticar uma càmara de compensação fechada, dividindo-se integralmente o

montante da arrecadaçào tarlfâria entre os operadores, na proporção de seus

custos individualizados, independentemente da telação entre custo teórico e

anecadação. A empresa pública continuou responsável pelos cálculos dos

custos estimados e realizados pelas empfesas, utilizando-os na divisão da

arrecadação. Isso ocorreu mesmo após a assinatura dos termos aditivos às

permissões, quando 
^nova 

metodologia de cálculo foi oficializada, tendo vol-
tado para as mãos das empresas a atribuiçào da comercialização dos passes e

o controle sobre a receita antecipada do sistema.

2.2. O sistema de bilhetagem automática

Na experiência de Campinas, a resolução do conflito entre a tarifa e os

custos de produção do serviço passa claramente por dois parâmetros sociais:

a capacidade de pagamento pelos usuários, subsidiada ou não com apor-
tes empresariais ou municipais;
o elevado peso do custo da mão-de-obra ta operaçào, em que se eviden-
cia a sobrecarga îa tarifa devida ao pagamento dos cobradores.

Esses problemas clássicos encontraram uma solução, nesse caso, com o

sistema de bilhetagem automática' No final de 7997, o sistema foi totalmente
implantado e, atualmente, encontra-se em fase de ajustes.

A implantação da bilhetagem automâtica leve como objetivos a integra-

ção plena do sistema de transporte al:raYés da utllização do bilhete temporal e

do controle da demanda, de forma que todos os usuários (pagantes ou não)
sejam registrados pelos validadores eletrônicos. A artecadação automática de

tarffa em Campinas é fefia por cartão magnético, ou "bilhete inteligente". O
sistema de bilhetagem automática possibilita o controle dos passageiros e da

arrecadação, no mínimo, por empresa, linha e tipo de usuário; e também a

racionalização da rede de tfanspofte, ao minimizar o uso das linhas diame-
trais e inter-setoriais. Isso deve levar à "reduÇão do custo operacional do siste-

(Ð
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ma; pois a implementação de tecnologia de controle e automação de arreca-
dação permite melhor capacifação do órgão público para o gerenciamento do
mesmo" (EMDEC, 1994).

A distribuição e a venda de bilhetes é responsabilidade das empresas
permissionárias, que vendem ou recarregam os cartões. Eventualmente, os
passageiros adquirem o bilhete no próprio ônibus. Todo usuário esoecial.
com direito a descontos ou a gratuidades, deve ser cadastrado no órgåo pri_
blico e seu cartão pode ter restrições à utilização. A prestação de contas vai
ser realizada eletronicamente, após a transmissão e processamento dos dados
ao finar de cada dia. o controre abrange todas as reãeitas e despesas.

os processos de seleção da tecnologia e da empresa responsável pelo
sistema de bilhetagem foram efetuados conjuntamente pela empresa ptbtica
e pelas permissionárias da cidade, mediante concorrência internacional. o
contrato entre as empresas de ônibus e a fornecedora, de origem belga, foi
assinado em dezembro de J.995. A implantação foi iniciada e completou_se
em 1997, sob supervisão do órgão público. A parte comercial ficou- sob res-
ponsabilidade das empresas, bem como a imprantação de todo o slstema.

A implantação do sistema de bilhetagem enfrentou resistências, sobretu-
do do sindicato dos motoristas e cobradores de ônibus. Temia-se a demissão
em massa e uma queda no nível de emprego. Em conseqùência, foi aprovada
uma lei municipal que obriga a manutenção do posto de sewiço de cobradores
dentro dos ônibus, fato que garantirâ a figtra do cobrador ao menos enquanto
perdurar a correlação de forças que levou à aprovaçáo da referida lei.

3. Relevância do transporte por ônibus fretado

Na década de 70, o transporte de trabalhadores para as grandes empre-
sas (Paulipetro, Rhodia, IBM) e de estudantes para as universidades (uNtcevp

Na virada da década, além do locaute no sistema de transporte urbano,
houve muitas greves de motoristas e cobradores na cidade. Aumentou o des_
crédito no transporte público, ocorrendo evasão de passageiros - fenômeno
facilmente identificável na queda da demanda pelo transforte regular e no
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crescimento simultâneo do número de ônibus fretados na cidade (Emdec,
1996)' Em 7994, objetivando controlar a ûtilização dos ônibus fretados e,
sobretudo, galantir à população um transporte seguro e confiável, a prefeitu-
ra regulamentou o serviço atravé.s de decreto, forçando as empresas a se
cadastrar e a submeter seus veículos à vistoria (pMC, 1994).

Pelo fato de tal serviço ter sido oferecido durante mais de 20 anos sem
nenhuma regulamentação ou normalizaçáo municipal, há grande carência de
dados sobre ele. Apesar de ser visível o aumento da participação do transporte
fretado no deslocamento diário da população, o único registro oficial que pode
ser utilizado refere-se ao número de empresas cadastradas no órgão municipal e
ao total da frota vistoriada no município. A Figura 3 mostra a evolução do
cadastramento de empresas de acordo com a regulamentação efen-rada, assina-
Iando a importância do setor, que detém uma grande fatia do mercado.

Figura 3

Empresas e veículos cadastrados em Campinas, 1995-1996

O-N- D- J- F- M-A-M-J- J. A-S- O-N- D.J- F- M-A-M-J- J- A-5- O-N-D. J- F-M-*1994 1995 1996 1gg7

- 
Empresas 

- 
Frota 

- 
Frota exoonencial

. As letra corresÞondem aos meses do ano
Fonte: TURMA; Dados:EMDEC, 1996/1996, Relatório Estatístico Mensal: STTP

De acordo com a regulamentaçãobatxada pelo órgão público, classifica-
se como fretado o serviço de transporte contratado entre particulares, realizado
por ônibus ou microônibus, sem cobrança de tarlra no ato de sua utlrização.
Todo veículo que opera no serviço de fretamento deve ser cadastrado. Se tiver
carâter estritamente local, deve ser cadastrado no órgão municipal; se realízar
viagens entre campinas e outros municípios, será cadastrado no órgão estadual.

As empresas de fretamento que operam de forma regulamentada estão
associadas em um sindicato que auxilia o poder público na organização do
setot principalmente na fiscalízação do transporte dito clandestino. As empre-
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sas que operam no município de campinas, quer sejam entidades particulares
ou grupos de pessoas, estão sob regulamentação da empresa pública e do
contrato firmado com o contratante.

O poder público tem ainda a responsabilidade de controlar a circulação
dos ônibus fretados no meio urbano, aIém da de fiscarizar aspectos de segu-
runça e de conforto em relação ao veículo e à mão-de-obra. o transporte inte-
rurbano é totalmente da aIçada de um departamento estadual que, por falta
de recursos humanos e financeiros, exerce muito pouco as funções de contro-
le e fiscalização; isso torna difícil conhecer a rear magnitude do transporte
interurbano por fretamento - sabendo-se, no entanto, ser este um fenômeno
de grande importância, que vem crescendo com o decorrer do tempo É o
que se depreende da TabeIa ! (registre-se, aínda que, das 72 empresas ope-
rando em campinas em r))2, apenas 7 estavam submetidas ao regulamento
do transporte público urbano de passageiros tutelado pelo órgão gestor).

Entfetanto, nota-se facilmente como o crescimento da conurbação em
torno de campinas, aliado à proximidade com a Região Metropolitana de são
Paulo, com seus 16 milhões de habitantes, gerou uma fofie demanda de via-
gens entre esses centros. A grande diversidade de origens e destinos entre os
dois pólos não pôde ser satisfeita pelo sistema regular de linhas interurbanas.
Daí a grande penetração do ônibus fretado também no transporte interurbano.

4. Redefinição da rede de transporte e do plano viário de circulação

Além dos problemas intrínsecos, o transporte coletivo sofreu o impacto
de uma urbanização acelerada, sem que os investimentos em infra-estrutura
viária tivessem sido feitos na mesma proporção. paralelamente à densificação
e vefücalizaçào da área construída, a frota veicular cresceu de forma abrupta,
duplicando em menos de uma dé.cada. Hoje, nas ruas de campinas circula
quase meio milhão de automóveis, a uma taxa de moforização próxima de
um veículo para cada dois habitantes.

Jâ no início dos anos 90, o uso mais intenso da malha viária central
comprometia seriamente o centro histórico de campinas, onde acabou por se
concentrar a maioria das atividades comerciais, financeiras e de serviços da
cidade. Por outro lado, essa concentração de atividades determinou um siste-
ma viârio radial, induzindo fortes correntes de trâfego através de caminhos
que cruzavam o centro.

Com o adensamento urbano e o aumento vertiginoso do número de
automóveis nas vias, av.menfaram os conflitos entre veículos e entre estes e os
pedestres. As conseqüências dessa situação eram visíveis também no início
dos anos 90: taxas elevadas de acidentes, principalmente atropelamentos,
trânsito mais lento a cada ano, índices crescentes de poluição e inúmeros
pontos de congestionamentos diários.
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Empresas de transporte urbano na área metropolitana de Campinas, 1992

Município Frota Empresas Ônib./emp. o/o frota
Campinas

Jund¡aí

Piracicaba

lndaiatuba

Salto

Valinhos

Rio Claro

Amer¡cana

Paulínia

Araras

Cosmópolis

Sta Bárbara do Oeste

Capivari

5ão Carlos

Amparo

Serra Negra

Mogi Mirim

lracemópolis

Vinhedo

Itupeva

Sumaré

Hortolåndia

Monte Mor

Arthur Nogueira

Itat¡ba

Jaguari úna

Nova Odessa

Sorocaba

1.106

2',t4

177

124

120

I to

107

72

53

45

45

42

40

40

33

33

30

28

23

l9

17

14

13

9

9

7

6

2

72

I
5

7

t

6

2

5

3

1

4

1

1

I

1

1

3

2

4

3

2

1

1

1

1

1

15

27

59

18

120

19

54

14

18

45

1l

21

40

40

33

33

15

28

8

10

4

5

7

9

9

7

6

43,50/o

8,4o/o

7,Oo/o

4,9o/o

4,70/o

4,6%

4,2010

2,80/o

2,10/o

1,80/o

1,8%

1,7%

1,60/o

1,60/o

1.3o/o

1,30/o

1,2%

1,10/o

0,9o/o

0,70/o

o,7%

o,6a/o

0,5%

o,4o/o

o,40/o

0,30/o

o,2%

O,1o/o

Total 2.54tt 140 18 lo0o/o

Fonte: TURMA; Dados: Onibulis

o crescente descompasso entre o crescimento desses indicadores e os
investimentos no setor levaram a urna deterioração da sinalização de toda a
malha viâria, inclusive dos equipameRtos semafóricos - ^té 

entãq eletrome-
cânicos em sua maioria. o grande volume de pedestres no centro aporrtzva
para a necessidade de tempos de travessia para passantes nos ciclos semafóri-
cos, vermelho total, além de controle da velocidade dos veículos em várias
ruas e avenidas da cidade.
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nã :ï::;::,":i'1i."":ïJi1îf :ï;
im ào ou de demoliçòes. Basiåamente,
du

(i) a reestrLrturaçã.o da circulação do tráfego no centro expandido da cidade;(ii) a implantação de sistemas de controle e riscalízaçã,o de tráfego.

Em 7996, praticamente toda a circulação no centro históríco da cidade
foi modificada, com a implantação de anéis concêntricos de circulação. Em 6
meses, quase uma centena de ruas e avenidas tiveram seus sentidos de fluxo
alterados. centenas de placas de orientação passaram a induzir o motorista a
contornar a regtão central ao invés de cruzâ-Ia. Ao mesmo tempo, implanta-
ram-se controladores eletrônicos de velocidade em locais com índices altos de
acidentes ou de grande atrito pedestre,/veículo. Além disso, càmaras rotogrâfi-
cas foram instaladas em semáforos de cruzamentos perigosos. para evfiar afro-
pelamentos, ao longo das avenidas centrais com grande fluxo de pedestres,
instalaram-se gradis obrigando à travessia nos locais adequados.

o sistema de transporte coletivo também foi impactado pelas mudan-
ças. cerca de 750/o das linhas de ônibus urbanos sofreram alteração. Linhas
radiais passaram a circular por um conjunto de 5 quilômetros de avenidas,
formando um anel em torno do centro histórico da cidade. Aumentou-se
assim a acessibilidade dos usuários à região central. Essa medida, que dimi-
nuiu os percursos a pé dos usuários do transporte coletivo, mais a instalação
de dezenas de semáforos eletrônicos próprios para pedestres também contri-
buíram para a queda dos índices de atropelamento no centro da cidade.

Assim como a redeviâria possuía uma estruturaradiar, também a cultu-
ra da circulação dos veículos fazia com que a maioria dos motoristas passasse
pelo centro da cidade ao cruzâ-\a. o mesmo acontecia com os itinerários de
quase todas as linhas de ônibus urbanos e metropolitanos. A falta de linhas
interbairros implicava a realização de viagens passando pelo centro da cida-
de. Procurando corrigir tal distorção, mais de duas dezenas de novas linhas
de ônibus interbairros foram criadas, numa forte intervenção do poder públi-
co sobre a estrutura da rede de transporte coletivo de Camoinas.

Qualidade de serviço e qualidade de vida: motorização própr¡a
e transporte coletivo

A condução da po\ítica municipal de rransporte pero poder público,
apesar de ter tido um eixo condutor dado pela administração municipal,
sofreu descontinuidades. Muitos dos processos acima descritos foram impian-
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tados apenas parcialmente, seja devido a mudanças na política municipal, seja

por alterações nas políticas nacionais pan o setor de transportes, como foi o
caso da proposta de eletrificação dos corredores de ônibus defendida pelo
governo federal durante a crise do petróleo dos anos 70. Mesmo assim, a con-

dução da política municipal, com todas as suas contradições, sempre esteve

nas mãos do poder público, afravés de seus órgãos gestores, o que permitiu
significativos avanços, tanto no que se refere à administração do sistema

quanto à qualidade do serviço. Apesar de todos os esforços e avanços obtidos
nos últimos 15 anos, paira sobre os que lidam com amatéría a seguinte ques-

tão: por que o número de passageiros do transporte coletivo urbano se man-

teve praticamente estagnado nos anos 80 e entrou em queda nos anos 90?

A questão se coloca dentro de um quadro de aparente contradição, uma

vez que o período assistiu à organização de uma Secretaria Municipal de

Transportes e de uma empresa pública para gerenciar o trânsito e o transpofie
da cidade; a regulamentação do setor foi modernizada, estabelecendo-se legis-

lação própria para que o município pudesse melhor contfolaf, fiscaltzar e

gerenciar o serviço prestado pelas permissionárias; construíram-se terminais

pafa a implantação de sistemas tronco-alimentadores; ampliou-se a frota de ôni-
bus, tanto em tefmos absolutos quanto relativos em compafação com o cresci-

mento da popuJação. A frota foi também renovada e modernizada - a ponto de

se constituir emTOo/o de ônibus modelo Padrone, chegando a atingir, em 7997,

uma idade média de dois anos e meio. Apesar desses esforços de modemiza-

ção, as grandes distâncias numa metrópole crescendo velozmente, a baixa den-

sidade populacional, os salários dos motofistas e cobradores (valorizados por
fortes movimentos gfevistas) e os preços crescentes dOs ônibus são alguns dos

ingredientes que explicam a duplicação do valor da tarifa nos últimos dez anos.

Desenha-se assim o cenário para o sucesso do automóvel que, além de

tudo, tem recebido sempre grande aterrção do governo federal. A Fígura 4

apresenta a evolução dos setores aqui discutidos, demonstfando o crescimen-

to relativo da ftota de automóveis muito mais forte que o da frota de ônibus
do sistema municipal, que recebe também a concorrência do transpofte freta-

do, seja o regular ou o clandestino. A situação de sucesso do automóvel e a
perda de passageiros do transporte coletivo jâtrazem reflexos negativos tanto
sobre a organízação dos transpoftes quanto sobre a circulação e a qualidade

de vida nas cidades. A saturação do sistema viâtio elimina a vanlagem do
ganho de tempo proporcionado pelo automóvel. Maiores índices de poluição
química e sonora, ao lado de altas taxas de acidentes, elevam os custos

sociais ligados à saúde a níveis insuportáveis.
Os próximos anos serão certamente ricos em debates sobfe a necessi-

dade de uma política de fortalecimento do transporte coletivo em detrimento
do transporte individual nos meios urbanos. Sem dúvida, a voz dos órgãos

públicos e dos empresários do setor serão fundamentais, demonstrando a
necessidade de dar prioridade ao transporte público, e colocando em prâlica
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nos anos 60, quando no Brasil todo bauia cerca de um L ntilbão de autornóueß! Em

1995, Cørnpinæ sozinba possuía 4OO mil ueículos!

Se jã não bastasse tal insanidade, tínbamos um cornportarnento errado de atraues-

sar o centro para ir de um bairro 4 outro, ocupando e þoluindo ainda maß aquela

ãrea já ëom di,ficuldade de receber os ueîculos que Para el'ø se destinassetn.

Fizemos, entcio, o que tølaez tenba sido 4 maior interaenção nutn pl'øno de circula-

ção jáfeitø no Paß de uma só aez. Alteramos as mãos de direção de quase urna cen-

tena de ruas e auenidas, impl.antando sinalização em ¡naß de 1OO quilôrnetros de

uias e instalando semãforos elarônicos em 120 cruzanrcntos, numa oþeração que

durou 18O diøs.

O fundøm.ental foi a itnpløntação de doß anéß concêntricos de circulação etrt

torno da âreø central, um no sentido borã.rio e outro no senti¿o anti-borãrio, cria-
dos sem termos d,emtbado neln urn imóuel sequer. As øaenidas que constituíraln

esses doß anãs, etn sua tnaioria, passørørn a ter um único sentido defluxo.

Este Projeto só pôde ser idealizado e implantado porque teue o a.poia da população.

Mesflro assim, os conflitos não foram poucos! Os comerciantes reclamauam quando

elimináuAmos os congestionamentos etcistentes nas cercanias de seus estabelecimen-

tos. Para eles, trârsito niþido uende menog é lógico! Quando a nta que era sossega-

da passaua a ter trâ.nsito rta.is intenso ou se tornaua itinerário de ônibus, os trcra.'

dores reclamauam. E o comércia local aplaudiø.

A conceþção e a eløboraçäo do projeto, cbømado de RÔTUI'4, consumiu três anos de

nossas equipes de tráfego e Pl,anejantento. Ao rnesrno ternpo que o proieto era conce-

bido, coube-me dßcutiJo e apresentã-lo ao maior número possíuel de segmentos da

sociedade. Forø¡n m,aß de 60 aPresenta.ções a associøções de cløsse (engenbeiros,

médicos, aduogados, empresários, militares), sindicatos de trabalbadores e patro-

naß, clubes de seruiços (Rotary, Iyons), m.a.çonaria- e, princiþalrnente, dßcutimos

corn os d,iretamente enuoluiàos.

Os ínteresses conflitantesforam tratados procurøndo-se mostrar a todos qute nadaþzer
significariø a paralisia da rqião central dø cidad'e etn pouÆo tempo. Todos deuetiøm

ceder um þuro, cornprændendo qte estáuarnos danda inbio 6t u//t proc*so de trans-

fornøção. A cidade deueria dar seqû.êncb a umø Plítiôa de inuestimento ern trangor-

te de møssa, de m.éd,ia e grande capacidade, e de retiradapaulatinq dos automóueß d4

suø ãrea central, poß, cttso contrária, a hracianalida'dc do t'tso do solo urbano pelo

trantporte ind.iuidual só nos traria uma brutøl queda de qualidade de uida.

Jurandir Fernandes
IIMCAMP e DERS,{

Ex-secretário de Transportes de Campinas

+))





Capítulo Xl

Rede irrtegrada e viação

diante do modelo urbanístico

de Curitiba

Arrrísro BnnsrLErRo





Rede integrada, Curitiba

Mapa 1

Urbanização da Reg¡ão Metropolitana de Curitiba em l99f
e tendências populacionais dos municípios até 1996

REGIAO METROPOLITANA
DE CURTTIBA

Rio Branco do Sul

% de população
urbana em 1996

Igs
l-_-l zs

lndice de cresc¡mento
da população entre 91/96

I r+o

! rzo

I roo

I¿o

População em 1996

1.476.253

372.813

5.000

Fonte: TURMA Elaboração: Leca De Biaggi; Dados: CREDAUSamba 1998, IBGE
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Mapa 2

Espaço regional de Curitiba, cap¡tal do Paraná

Área urbanizada

Zona inabitada

Rio e lagoa

Mangues

Rizicultura

Dunas

^È#

æ2

ffi

RS

Localidade

Ferrovia

Rodovia

Estrada principal

Auto-estrada

Prefixo de rodovia

Limite de estado

Estado

Fonte: TURMA; Elaboração: Jean-paul Hubert; Dados: Esri DCW, 1993
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Urbanismo e transporte em um proieto de cidade

Curitiba é mundialmente conhecida por sua original política de trans-

porte aplicada há decêniosr. Todavia, os inquestionáveis méritos desta expe-

riência erigida em modelo , aínda que relativo, são de difícil aplicação a outras

cidades brasileiras. Pois, para além das competentes e originais proposições

técnicas ou urbanísticas, são as relações entre oS atores - neste caso, favoreci-

das por uma Continuidade excepcional em um fico contexto econômico, ufba-

no e político - que têm garantido o sucesso das iniciativas públicas e sua habi-

lidade em gerir conflitos. Em Curitiba , ^ 
operaç^o dos transportes pof ônibus

sempre foi da exclusiva responsabilidade do setor privado, cabendo perguntar:

por que e em que medida o empresariado se adaptou ao modelo público de

gestão dos transportes, pedra angular do projeto urbanístico dos técnicos e

prefeitos locais? Da resposta a esta pergunta depende, em boa paÍle, faffio a

clarlficação de um dos elementos chaves da fórmula curitibana quanto a des-

coberta de alguns de seus limites, bem como a possibilidade de reproduzi-la.

Uma retrospectiva sócio-histórica evidencia as relações entre o contex-

to econômico e urbano, as ações postas em ptâtica pelos poderes públicos

nos transportes e os conflitos entre os atores' Nos anos de \955 a 1964' ocot-

reu uma reorganização dos tfansportes por ônibus, cuio regulamento determi-

nou (pela primeira vez îo país) a divisão da cidade em setores ou áreas. Estas

seriam operadas por empresas privadas, surgidas da pressão da municipalida-

de para que se desse o agrupamento de uma multidão de proprietários indivi-

duaisdelotações.Entrelg64elgTl,oprojetodedesenvolvimentoindustrial
do estado do Paranâ permitiu a emergência de um plano de urbanismo para a

capltal, culminando com a ctiação do Instituto de Pesquisa e Planejamento

urbano de curitiba - IPPUC, que, de 7977 a 1983, criou um sistema de trans-

porte Caracterizado por SuaS ruas de pedestres, e rede inte-

gtada. Este conjunto de medidas pioneiras no alz não teria

obtido êxito se não contasse com a parceria das s de ônibus.

De 1983 a 7)87, o aspecto mais importaffie 
^ 

destacar é o da redefinição

das relações contratuais entre o poder público e as empfesas privadas' Outra

vez, adotaram-se medidas pioneiras - desta feila, nào ligadas apenas à política

urbanística, mas sim ao próprio modo de gestão do setor transpoftes. "Receita

pública" fora de controle de empresários que receberiam uma "remuneraçáo

pelos quilômetros produzidos" e a terfiatiYa de "ftota pública" tiveram eco posi-

tivo em vârías cidades do Brasil. Nos períodos seguintes, de 7987 a 1998, os

prefeitos da capital consolidaram uma extraordinâria continuidade administrati-

va, baseando suas intervenções na lógica central de privilegiar as relações entre

transporte e meio ambiente, bem como no controle dos serviços produzidos.

Historicamente, o setor privado operador de ônibus reagiu de forma

positiva às proposições oriundas do poder público, referentes às mudanças

lecnológicas, aos serviços interbairros e em grandes eixos - a exemplo da

461



Viação llimitada

"Avenida do Trabalhador,,. Da mesma
bus biarticulado que op€ra em corrr
nível nas estações tubulares, simular
uma parceria entre setores público (p
rios), que poderâ, no futuro, chegar'a um sistema automatizado com investi_mentos conjuntos. outra virtude do "modelo,, curitibano é basear_se tambémna ùtllização evolutiva da
tamento máximos de cada
veitado até o limite de sua
em diante, parrir para a a cnologias mais avançadas e de investi_mentos mais'vrrltosos. Tanto em curitiba quanto nos demais municípios da
aglorneração, chama a atenÇão a ausência ãe formas não regulamentadas detransporte de passageiros por veículos de pequeno porte (algures qualifica_

Este fato, curioso no cenário das gran_
brasileiras, comprovaria, de um hão, o

amentado, estruturado em rede e aDre_
ado, é também conseqüência da cóntí_

nua e forte ação inibitória do poder público para impedir a manifes tação dasmodalidades informais e, assim, dar garantias para que as empresas de ônibus
se insiram com mais segurança no modelo áe plane¡amentå curitibano. ouseja' mais do que um resultado, a ausência do "artei,rnativo,, é pré-requisito
para o modelo funcionar e pedra angurar de objetivos convergentes entreórgão gestor e empresas operadoras, baseado, á. um lado na forre açàoregulamentadora estatal e, de outro, no monopólio absoluto e zeroso da tec_nologia ônibus¡.

A experiência curitibana dâ conta assim da existência de um projeto decidade, inserido em um projeto de desenvolvimento industrial, com o quar osatores econômicos, políticos e sociais se comprometem e para o qual conver_gem; neste processo, o setor privado de ônibus é ator básico.

1- Diretrizes de pranejamento em contexto de rápida urbanização

- curitiba, capitar do estado do paranâ (ver Mapa 2), situa-se na regiãosul do Brasil, economicamente forte e próxima de sào prrrlo, o centro dinâ_mico da economia do país. A Região Metropolitana de curitiba agrupa 74cidades com 1,7 milhão de habiiantes em g.452 quirômetros quadrados,
enquanto a capital conra com I,2 mllhão de habitanies em 432 q.rilô_"tro,
quadrados. se é verdade que a capitar sempre teve posição hegemôn ica naaglomeração em termos populacionais (740/o em 7970, Zt% em 79g0, 65%o em7997), deve-se reconhecer também que seu peso vem diminuindo, como bemo demonsrra a Tabela 1 e ilustra o Mãpa 1.
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Tabela 1

população da Região Metropolitana de Cur¡tiba em 1970, 1980 e 1991 e taxas de crescimento anual

Municípios População Taxa de cresc¡mento o/o

70a91197fJ 1 980 1991 70a80 80a9f

Almirante Tamandâré

Araucár¡a

Balsa Nova

Bocaiuva do 5ul

Campina G. do Sul

Campo Largo

Colombo

Contenda

Cur¡tiba

Mandirìtuba

P¡ raquã ra

Quatro Barras

Rio Branco do Sul

São José dos Pinhais

't5.299

17.117

4.704

10.697

7.891

34.405

1 9.258

7.224

609.026

1 I .036

21.253

4 066

¿). I 55

34.124

34 168

34.799

5.288

12.1't9

9.796

54.839

62.881

7.556

1.024.975

15.453

70.640

5.7'tO

31.767

70.634

66 159

61.889

7 515

10.657

19.343

72.523

117 767

8.941

1.31 5.035

38.336

1 06 882

10.007

3A.296

127.455

4,4

7,4

't,2

1,3

2,2

4,4

I ¿,O

0,5

?L

12,8

2,4

7,6

6,2

-1,2

6,4

2,6

5,9

2,3

8,5

3,8

5,2

1,7

6,3

2,3

0,0

AA.

3,6

9,0

1,0

3,7

6,'l

8,0

4,4

2,0

6,5

RMC a21.233 1.440.626 2.O00.805 5,8 3,0 4.3

Fonte: TURMA; Dados: IPPUC, 1996

As diretrizes paru o cfescimento urbano de Curitiba foram apresentadas

no Plano de ljrbanismo de 7965 (transformado em Plano Diretof em 1966) e

postas em pf^tica em 1977. A cidade expandiu-se conforme as orientações

seguintes (Brasileiro, 7994):

substituição da configuraçâo fadioconcêntrica por uma expansão lineat ao

longo do eixo nordeste/sudoeste, estimulando-se aí a densificação comer-

cial e residencial que viabilizou a implantação de um sistema de transpor-

te coletivo;
descongestionamento do centro principal e preservação do centro históri-

co, mediante implantação de um anel de contofno dessas áreas, que des-

viasse delas o trârego automobilístico de passagem, dando condições a

que oS cidadãos viessem a ocupar as ruas centrais, organiz das na fofma

de uma malha viária exclusiva para pedestres (pedestrian mall);

criação da Cidade Industrial de Curitiba, que daria suporte econômico ao

desenvolvimento ulterior da cidade, vinculando-a ao sistema viârto alravés

de avenidas de grande capacidade de tráfego;

renovação e COnStrução de parques, CreCheS, Centros culturais e de Iazet,

dentro de uma visão de planeiamento urbano hatmonizado, integrando

transportes, usos do solo, habitação e meio ambiente.

Tal forma harmônica de desenvolvimento urbano e de transpofte vem

sendo posta em prâtic nas últimas décadas graças, sobretudo, à exttaordinâria

463



Viação llimitada

continuidade de ação das administrações municipais. uma legislação urbanísti_
ca articula os três elementos básicos deteminantes da configuração urba¡a e
espacial de uma cidade: o uso do solo, a rede viâria 

" 
o, tr".riportes coletivos.

2. Da rede da capital à rede metropolitana de transportes

A integração física en oferta de transpoÍes no inte_
rior de Curitiba é facllitada ses três elementos (Brasileiro,
1994). Segundo o plano de a ctdade é dividida em várias

Figura 1

Desenho da Rede lntegrada de Transporte por ônibus de Curitiba

Fonte: URBS (O URBS S/A)

circulando no interior da RIT, os usuários beneficiam-se dessa integra_
ção, que se materializa mediante grandes terminais de integração aos quais se
tem acesso mediante o pagamento de tarifa no terminal ãu dentro dos pró_
prios ônibus.

A articulação entre o uso do solo, a rede viâria e o sistema de transportes
acarretou uma distribuição equilibrada das viagens no espaço urbano. Devido
ao crescimento linear da cidade, as atividades econômicai concenrraram_se ao
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longo do eixo nordeste,/sudoeste, ficando o centro protegido de grandes aflu-
xos, atraindo poucos passageiros (Figura 2). Isso trouxe como vantagens a pre-
servação do centro histórico, a diminuição dos engarrafamentos, uma circula-
ção melhor ao longo dos eixos e uma fluidez maior do trânsito.

Figura 2

Demanda na Rede lntegrada e externa à RIT na Região Metropolitana de Curitiba, 1997

Média passageiros por dia útil

Terminal <1% lntercidades <1 %

MetroDolitana 17% Biarticulado 16%

Centro <1 % Expresso 7%

Convencional 18% Troncal 6%

Al¡mentador 20%

A idéia de que deveria existir um único órgão gestor exercendo 
^ 

tare-
fa de coordenaçao de todos os modos de transportes no conjunto da aglome-
ração constitui um objetivo raramente alcançado na prâtica: também não foi o
caso em Curitiba arê 7990, pois o IPPUC atuava apenas na capital, sem poder
integrar os demais municípios da aglomeração ao planejamento urbano e de
transportes. Recentemente, este objetivo pôde ser finalmente atingidoa. Com
efeito, nos últimos anos, convênios realizados entre o governo do estado e a
prefeitura de Curitiba, attavés da Coordenação da Região Metropolitana -
COMEC e da Companhia de Urbanizaçào de Curitiba - URBS, respectivamente,
levaram esta última a coordenar a Rede lntegrada de Transporte coletivo da
Região Metropolitana (vide Mapa 3). Em paralelo, convênios foram firmados
entre as principais cidades da aglomeração e a URBS.

Desse modo, encontram-se atualmente sob a tutela única da URBS o pla-
nejamento e o gerenciamento do Sistema de Transporte Coletivo Metropoli-
tano, composto por três subsistemas que se diferenciam basícamente pelo
método de remuneraçào das empresas privadas de ônibus. Os dois primeiros,
"urbano da capltal" e "metropolitano integrado" (linhas que, vindo das demais
cidades, possibilitam a integração nos terminais da rede integrada), remune-
ram as empresâs pelo número de quilômetros produzidos. No terceiro, "sub-
sistema metropolitano não integrado" (linhas tipicamente radiais, ligando as
cidades da aglomeraçào à capital), as empresas são remuneradas diretamente
pelas tarifas pagas pelos passageiros que utilizam o serviço.

lnterbairros 7%
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Mapa 3

A rede de transporte de Curitiba em nível metropolitano, 1998

Fonte: URBS (@ URBS S/A)
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Os dados operacionais da Tabela 2 mostram a preponderància do siste-
ma de transporte da capltal, que registra 64o/o da frota e 72o/o dos passageiros
transportados. Mas os demais subsistemas têm assumido importância cadavez
maior, dado que o crescimento urbano vem sendo mais intenso nas cidades
da aglomeração (ao contrário do que ocorria nos anos 7O), e isso confere
maior relevância à prâtica de deslocamentos metropolitanos. Resulta daí um
novo desafio para o planejamento urbano e de transportes, que deve agora
ultrapassar as fronteiras da capital e estender-se ao conjunto da aglomeração.
Na verdade, e\e jâ vem sendo enfrentado - de um lado, no âmbito institucio-
nal, atavés da delegação da tutela à URBS; de outro, aÍravés da construção de
terminais de integração no interior das cidades fronteiriças a Curitiba, como
bem mostra o desenho da Rede lntegrada da Região Metropolitana.

Tabela 2

S¡stema Total da

rede

Frota total
Pass. pagantes/méd¡a d¡as úte¡s

Passag. total/dias úteis

Total de linhas

Estações tubo

Terminais

V¡agens/d¡a

A RIT é composta por 27 terminais de integração,Iocalizados ao longo
das canaletas exclusivas e em áreas de grande concentração de demanda. As
213 estações-tubos ttllizadas pelas linhas diretas e pelo biarticulado facilitam
o embarque e desembarque, permitindo também a integração nas linhas dire-
tas, conforme evidencia a Figura 3.

As linhas da nrT são hierarquizadas em função da capacidade do modal
ônibus e das diretrizes de ocupação do solo estabelecidas pela legislação
urbanística. Nestas linhas, abaixo definidas, circulam veículos de diferentes
capacidades (uRBS, 7994):

Expressas: veículos tipo Padron, articulados e biarticulados, com capacida-
des respectivas de 110, 160 e 270 passaseiros.
Diretas ("ligeirinho"): veículos tipo Padron, com paradas em média a cada
3 quilômetros nas estações-tubos e terminais de integração.

2.530

1.315.531

2.098.017

433

213

26

21.982

514.472

Dados operacionais da rede metropolitana de transportes de Curitiba - Dia útil 1997

Fonte: TURMA; Dados: URBS, 1997

1.612.141

398

144.568

272.433

75

0

5

3.325

84.318

496

213.443

213.443

a2

0

0

2.847

1 09.382
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Alimentadoras: veículos convencionais que fazem a ligação entre bairros e
terminais de integração.
Interbairros: veículos tipo Padron que fazem a Iigação entre os bairros sem
passar pelo centro da cidade, com transferências nos terminais de integração.
Linhas convencionais radiais integradas: veículos tipo Padron, efetuando
as ligações entre os municípios da Região Metropolitana e Curitiba.

Figura 3

Esquema da estação-tubo para embarque e desembarque
de passageiros na Rede lntegrada de Curit¡ba (desde 1990)

Na capital, o processo de planejamento urbano e de transportes encon-
tra-se consolidado e articulado à paura quotidiana de deslocamentos da
população. Assim, a Rede Integrada de Transportes responde atualmente por
830/o das viagens diârias. O restante é coberto pelas linhas "convencionais",
"circular centro" e "ensino especial".

lJtilizando-se a tipologia desenvolvida por Henry no Capítulo IV (pes-
quisa Onibucad,7996), verifica-se, naTabela 3, que nas linhas municipais de
Curitiba operam empresas de médio porte (tipo D: entre 76 e I34 veículos),
enquanto as de grande porte (tipo B, com 200 a 345 veículos) predominam
na caoifa]r
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Tabela 3

Características das empresas municipais de Cur¡tiba

Classe

(OnibuCad)

B

200 a 349

c
135 a 199

D

76 a 134

E

46a75

Total

Empresas

Frota

Linhas

Prod, Km diária

4

936

178

1 58.029

414.067

1

149

33

25.544

81.488

4

482

102

43.767

216.75a

1

¿5

12.570

35.025

10

1.636

336

279.91lJ

747.338

Fonte: TURMA; Dados: URBS, 1997

Por outro lado, as Tabelas 4 e 5 mostram que, paru o caso das ligações
entre os municípios da aglomeração e a capilal, são as empresas de pequeno
pofte que pfedominam.

Tabela 4

Fonte: TURMA; Dados: URBS. 1997

Tabela 5
Empresas municipais metropol¡tanas não integradas de Curitiba

Empresas metropolitanas integradas de Curitiba

Classe

(OnibuCad)

D

76 a 134

E

46a75

F

20a45

G

11a 19

H

até 10

Tota¡

Empresa

Frotâ

Linhas

Prod. km diária

201

41

32.298

66.215

2

t¿>

to

23.494

34.937

1

34

5

8.948

12.199

z

31

10

6.687

8.869

1

7

2

1.341

3.674

8

398

75

72.772

125.'¡94

Classe

(OnibuCad)

D

76 a 134

E

46a75

F

20a45

G

44a10

H

até 10

Total

Empfesas

Frota

Linhas

Passage¡ros/d¡a

'l

a2

14

33.570

4

¿5t

36

90.364

4

129

21

49.011

2

32

4

8 930

2

11

4

2.277

.t3

491

79

144.152

Fonte: TURMA; Dados: URBS, 1997
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3. Urbanismo e transportes a serv¡ço da cidade

O entendimento da original experiência curitibana solicita a anâIise das
inter-relações estabelecidas ao longo do tempo entre poderes públicos, ope-
radores e usuários dos sistemas de transportes, inseridas nas dinâmicas eco-
nômicas, urbanísticas e sociais da cidade, de sua Região Metropolitana e do
Estado do Paranâ.

3.1 . Uma política local favorável aos transportadores

Ao final do século )cx, com a construção da estrada da Graciosa, curi-
tiba cresce para nordeste em direção aparanaguá, importante porto de expor-
tação de produros primários a 90 quilômetros da capital (viãe Mapa Z). Xa
direção sudoeste, o crescimento urbano segue as trilhas dos tropeiros que
transportavam mercadorias para santa cafarina e Rio Grande do sul.

o transporte urbano favorece a ocupação nordeste,/sudoeste, posto que
sobre esse eixo foi inaugurada no ano de 1gg7 a primeira linha de bondes a
traçã'o animal. Esta foi operada inicialmente por um particular, que criou a
empresa Ferrocarril curitibana, e comprada oito anos depois pelo italiano
Santiago cole. A necessidade de ligar o interior d.o paranâ ao mar determinou
a construção de uma ferrovia em direção ao porto de paranaguá, o que em
muito contribuiu para o progresso de Curitiba.

Esse desenvolvimento teve também como causa as migrações de polo-
neses, italianos e alemães que, na época, colonizavam os arredores da ciåade;
logo, será de dentro dessas diásporas que emergirão os empresários de ôni-
bus, as mesmas culturas (em particular a itariana) exercenào a hegemonia
sobre a oferta de transporte urbano. A cidade cresceu de 49.755 habitantes
em 1900 para 78.986 em 7920. Nesse contexto, inaugura-se o bonde a tração
elétrica, operado pela South Brazllian Railways Ltd.

Os anos entre 7930 e 7940 caracterizam-se pela concorrência entre o
ônibus e o bonde elétrico. As companhias estrangeiras perdem progressiva-
mente o interesse em operar os serviços: em 792g, a south Brazlrian transfere
seus bens à municipalidade, que se vê obrigada a criar a companhia Força e
Luz do Paranâ. Nesse mesmo ano, a municipalidade publica o primeiro decre-
to regulamentando a operação de ônibus urbanos e define três tipos de linhas,
que guardam relação direta com o serviço prestado pelos antigos bondes:

linhas cujos pontos de partida e destino coincidiam com os dos bondes:
linhas que efetuavam os mesmos percursos dos bondes;
linhas totalmente independentes.

Na década de 40, os ônibus e veícuros de pequeno pofte intenslficaram
a concorrência com os bondes. Em 1945, devido aos déficits da Companhia
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de Força e Lvz, a municipalidade realiza licitações para a operação dos servi-

ços. A concorrência é ganha por um particular, Aurélio Fressato, que operava
linhas regulares de ônibus desde 7936. Em seguida, a Companhia Força e Luz
transfere seus bens à nova Companhia Curitibana de Transporte Coletivo, em-
presa municipal criada neste momento.

No pós-guerra, a cidade cresce rapidamente: de 180.585 habitantes em
1950, passa a 356.830 em 1960. Capital virando metrópole, os bondes, consi-
derados "um freio ao progresso", deixam as ruas de Curitiba em 1952. Em
paralelo, cresce o transporte em veículos de pequeno porte - lotações com 8
lugares. Em 7954, observava-se uma forte atomizaçã.o da oferta, posto que
havia mais de 150 proprietários operando veículos dos mais variados tipos.

Nesse contexto, como no restante do país, a realizaçào de eleições para
prefeitos das capitais, pela primeira vez, revelou a importância dos transportes
para 

^ 
gestão das cidades. Em Curitiba, sucederam-se personalidades que tive-

ram destacado papel na organização do transporte. O primeiro deles, o prefeito
Ney Braga (7955-58), pôs em prâtica o regulamento do serviço de transporte
coletivo de passageiros5, que apresentava aspectos originais (Brasileiro, 1994).

As tarifas passaram a ser fixadas pela municipalidade, assim como horários, fre-
qüências e itinerários. A cidade foi dividida em nove setores de operação, cada
qual atribuído auma ou mais empresas de ônibus. Pela nova estrutura operacio-
nal pivada, deveria ocoffer um processo de fusão e incorporação dos proprietá-
rios de veículos de pequeno porte, interditados de operar na capital em veículos
de pequeno porte a partir de então. Sob tutela pública, portanto, os anteriores
150 proprietários individuais foram incentivados a se agrupar em 13 empresas,
logo reduzidas a 9 - as quais permanecem no mercado \ocal até os dias aluais.
Foram estabelecidos contratos do tipo "permissão a título precário" com prazos
de duração de 5 anos, o que deu uma certa segurança aos operadores para
investir e substifuir por ônibus a frola anterior de veículos de pequeno porte.

Observe-se que os operadores individuais não reagiram negativamente
às ações acima apresentadas. A racionalização das linhas e itinerários contri-
buiu para o aumento da rentabilidade e, de outro lado, as permissões por 5

anos (sempre renovadas) davalhes seguranç4. Mas a concentração capitalista
levou à refîada do mercado de grande parte dos transportadores urbanos,
que foram absorvidos ou saíram do ramo. Esse processo concentrador perma-
nece até a atualidade, por trâs do número formalmente estável de empresas,
em expansão do âmbito municipal p^r^ o metropolitano.

Ressalte-se que, no caso de Curitiba, a passagem do bonde ao ônibus
não foi acompanhada da criação de uma empresa pública. Desde o início, a

municipalidade optou por delegar a operação dos transportes ao setor priva-
do, que se viu fortalecido pela assinatura de conlratos de manor duração e pela
cñaçào dos "setores de operação". Foi a primeira vez que se praticou essa

idéia no Brasil, dífundida em seguida em outras capilais. No entanto, a delega-

ção feita pela municipalidade ao setor privado não significou renúncia ao ser-
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viço, muito pelo contrário. A delegação constituiu poderoso incenrrvo para as
administraçöes municipais se concentrarem na regulamentação, no plane¡a-
mento e no controle do sistema, sem se restringir ao mero aspecto da fiscaliza-
ção. Pois, como contrapartida da delegação a um setor incentivado a crescer
sob forma capitalista, a municipalidade passou a exercer estrito controle sobre
as tarlfas, os itinerários e a tecnologia a ser operada. vislumbrava-se, já nessa
época, um esforço para resolver os conflitos potencíais entre poderes públicos
e transportadores privados. por meio de um consenso mínimo, estes últimos,
em se beneficiando das ações, apoiavam-nas e se comprometÍam com as
orientações gerais de urbanismo propostas pela municipahãade.

Vale lembrar que, entre 1955 e 7964,1ançaram_se as bases de um tipo de
administração pública caracterizado pela presença regulamentadora do poder
público, verdadeira tutela sobre uma oferta privada em processo de concèntra-
ção. o desmantelamento da rede de bondes, a reorganização dos transportes
coletivos, a expulsão dos veículos de pequeno porte da operaçào na iapital
levaram ao reagntpamento da oferÍa em grandes .-p..rur de ônibus. Estes
foram elementos básicos - embora pouco ressaltados : pur^ os ulteriores pas-
sos rumo ao planejamento integrado à moda curitibana. Básicos, mas nào iufi_
cientes para definir o modelo: aplicados em outras cidades, não desemb ocaram
no mesmo resultado. ou seja: como na arte culinária, em que importa sobre-
maneka a mão do cbef, os ingredientes não bastam para o sucesso da receita.

3.2. Um plano de urbanismo baseado nos transportes

cabe pergunrar pú que, na década de 60, curitiba extinguiu tudo o que
tinha em funcionamento em termos de transportes urbanos, fossem bondes ou
lotações. Em parte, a mudança do sistema responde àquela que aconteceu no
sistema urbano. contudo, essa explicação também não recobie inteiramente o
fenômeno: se fosse assim, resultados idênticos aos da capital paranaense teriam
acontecido com maior razão em outras cidades do Brasil, onde o crescimento
urbano, aliâs, foj bem mais forte. A diferença de curitiba provém, em boa parte,
do fato de a cidade ser a capital do paraná, que conhec.u um notório desenvol-
vimento capitalista, com mudança da base agrícola interna para exportação e
indústria, dispondo do formidável atributo daligaçào portuâìia com o exteriot
além de grande abeffura à imigração estrangeira. Aindã hoje, essas característi-
cas marcam o espaço econômico próprio que quer construir o paranâ, alternati_
vo ao potencial concentrado nos estados de são paulo, Rio de Janeiro e Minas
Gerais. Na concorrência econômica, o transporte aparece como atribuÍo nada
desdenhável que qualifica curitiba - em particular frente a são paulo, estourada
com insuportáveis problemas no setor (conforme verificou-se no capítulo II).

Desde os anos 50, o paranâ vinha passando por intenso processo de
desenvolvimento econômico. sua população quadruplicou-se em vinte anos
(de 7,2 milhão de habitantes em 7940 para 4,3 milhões em 1960). O tioo de
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colonização posto em prâlica no norte do Paranâ, baseado em pequenas e
médias propriedades, permitiu o rápido povoamento da região e a absorção
de mão-de-obra proveniente de outras regiões do país (Padis, 7977; Swain,
797Ð. Nesse contexto, cria-se a Comissão de Coordenação do Plano de
Desenvolvimento Econômico - PLADEP, a fim de coordenar a elaboraçâo de
um projeto de desenvolvimento para o estado. As primeiras ações em favor
da industrializaçã,o loram tomadas após a eleição de Ney Braga como gover-
nador (7967-6Ð, destacando-se a Companhia de Desenvolvimento do Paranâ

- CODEPAR e o Fundo de Desenvolvimento Econômico - FDE, cujos recursos
emanam de um "empréstimo obrigatório" reembolsável, recolhido à base de
7o/o de um imposto sobre o valor das compras dos consumidores.

Os resultados dessas ações foram significativos. A rede viâria pavimen-
tada do Paranâ, por exemplo, triplicou em quatro anos (de 250 quilômetros
em 1961 para 750 quilômetros em 7965); a oferfa de energia elétrica passou
de 160 mil quilowaÍts para 300 no mesmo período. É nesse contexto, caÍacte-
rizado pela vontade política dos poderes públicos de colocar em marcha um
projeto de industrializaçào baseado em uma convergência de interesses e no
engajamento dos principais atores econômicos e políticos do estado, que
emergirá o plano de urbanismo da capital, Curitiba.

O engenheiro Ivo Arzua, prefeito de Curitiba de 1962 a 7966, em pleno
auge do nacional-desenvolvimentísmo, orientou sua gestão em torno de três
eixos. Primeiro, realizou uma reforma administrativa a fim de organizar a
estrutura municipal para o processo de planejamento urbano. Em seguida,
promoveu uma reforma fiscal com vistas a gerar recursos pata o município.
Por fim, procedeu à realizaçào do plano de urbanismo da caprta| que está na
origem da rede integrada.

Ao iniciar-se a dêcada de 60, Curitiba contava jâ - e apenas - com 400 mil
habitantes. No diagnóstico realizado então paru o plano de urbanismo, a munici-
palidade constatava a existência de problemas a clamar por soluções urgentes.
O processo de urbanização e o aumento do número de veículos nas ruas acaffe-
tavam dificuldades de circulação ra âtea central. Ademais, Curitiba era uma
cidade tipicamente terciâria, onde as carências de infra-estrutura geravam pro-
blemas de ocupação espacial, de energia elétrica, de drenagem e de pavimenta-

ção. Todavia, esperava-se que os obsláculos fossem superados, pois a cidade
estava prestes a dar um "salto qualitativo" (Serete & Wilheim, 1965). Pensava-se
fazer face aos problemas urbanos a partir do desenvolvimento industrial do
Paranâ. Essa relação entre a orientação do processo de industrialtzaçào em curso
e a vontade de dotar a capital do estado de um plano de urbanismo constitui
uma explicação maior do bem-sucedido modelo curitibano.

Vários estudos jâ mostavam as vantagens da implantação de indústrias
em Curitiba, o mais importante tendo sido realizado em 7963 pela Sociedade
de Análises Grâlicas e Mecanogrâficas Aplicadas aos Complexos Sociais -
SAGMACSc. De outro lado, uma experiência de planejamento urbano iniciada
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com o "Plano Agache" e o fato de contar com um meio profissional dinâmico
e em plena atividade foram fatores importantes para a elaboração do plano
de urbanismo. o mérito principal do plano Agache (elaborado em 7943) foi
ter contribuído para o lidade
no no seio das admin aduais
nos anos 60. A compe urbani
tui igualmente um fator importaífie para a elaboraçào do plano de urbanismo.

A imponância das culturas locais ligadas ao urbanismo e ao planejamen-
to é demonstrada pela participação de engenheiros e professores da Escola de

CODEPAR. Tal influência do meio acadêmico e profissional se consolidou com a
abertura, em 1967, do curso de arquitetura e urbanismo da Universidade

que constituiu rquitetos e
cussão dos pro dlles aca_
de estágios na

Este é, enfim, o contexto econômico, urbano e cultural onde se elabo-
ram os eixos diretores do plano de urbanismo da capital paranaense. Segundo
seus autores, as linhas diretoras do plano traçado para orientar o crescimento
urbano da cidade não deveriam provir exclusivamente de uma simples proje-
ção de dados a partir de modelos matemáticos. Necessário se fazja îatar a
cidade como um organismo vivo, dinâmico, onde fosse dada ao planejador a
capacidade de agir sobre o desenvolvimento futuro. Nessa perspectiva, as
orientações do plano deveriam buscarz:

um desenvolvimento preferencial ao longo do eixo nordeste/sudoeste;
um reforço dos centros secundários, a fim de equilibrar a atração exercida

servido por vias de circulação râpida;
ria em função do tipo de uso do solo que,
ridade para o ônibus através da construção

um tratamento para o centro da cidade, com a construção de um anel cir-
cular de proteção e de vias para pedestres.

Por outro lado, o modelo curitibano não pode ser compreendido sem
se considerar o contexto político e institucional e o próprio processo de enga-
jamento dos atores sociais na elaboração do plano. Isso porque a dimensão
política é parficularmente importante no processo de planejamento urbano de
Curitiba (Fachini, 7975; Fernandes, 1979).

uma vez que a coDEpAR se dispunha a rinanciar um plano, a prefeitu-
ra lançou um edital para sua elaboração, tendo 6 empresas respondido ao
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chamados. A comissão encaffegada de analisar as propostas compunha-se de
um representante de cada uma das entidades ligadas ao processo e. Após a
avahaçã.o, a comissão pronunciou-se em favor da SERETE para a anâhse sócio-
econômica e do escritório Jorge Wilheim Arquitetos Associados para os estu-
dos de urbanismo. Na dir.rrlgação dos resultados, a comissão fazia uma ext-
gência que iria se revestir de importância para o sucesso do plano: a SERETE

deveria associar equipes locais na elaboração do plano. Assim, o diretor do
Departamento de Urbanismo da prefeitura constituiu um "grupo local de
acompanhamento"lo, que incluía técnicos de reconhecida competência, tais
como Dúlcia Auríquio, Jaime Lerner, Francisca Rischbitter eTabajara \Øendtu.

Nesse processo, é de grande importância a compreensão dos mecanis-
mos de negociação adotados pela municipalidade, objetivando associar os
atores locais às etapas de elaboração do plano. Em julho de 7965, a municipa-
lidade convoca as forças econômicas e políticas da cidade para discutir as
diretrizes do planotz. Este processo de concertamento culmina com a criação
do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IppUCl3.

O IPPUC surge então fortemente legitimado pelo longo processo de dis-
cussão e de engajamento das forças vivas da cidade na elaboração do plano
de urbanismo. Seu núcleo original repousa sobre os técnicos do grupo local
de acompanhamento da elaboração do plano, o que garantiria a pertetta ade-
quação entre as orientações definidas para o planejamento urbano e o organis-
mo encarregado de sua implementação. Nos seus primeiros anos, o IppUC não
desenvolve açÕes concretas de planejamento urbano. Isto por que o então
prefeito Omar Sabbag(7966-70), engenheiro sanitarista, orienta sua administra-
ção para um importante programa de construção de infra-estruturas básicas
pata a cidade. Ocupando um lugar secundário, o IppUC pôde concentrar-se
em um detalhamento das linhas diretoras do plano de urbanismo. Nesse perío-
do de reflexão interna, o IPPUC tem como um de seus presidentes o arquiteto
Jaime Lerner que, juntamente com a equipe de profissionais do órgão, tornarâ
operacionais as orientações do plano, preparando o terreno para um dos ele-
mentos decisivos do sucesso do planejamento: a continuidade administrativa.

Assim, entre 1964 e 1977, houve em Curitiba uma convergência de inte-
resses dos atores locais em torno da elaboração do plano de urbanismo, da
criação do órgão de planejamento e da preparação das condições necessárias
à implantação dos princípios diretores delineados. Incluem-se aqui, natural-
mente, as pequenas empresas de ônibus que, como nas demais cidades do
país, efetuavam uma gestão arÍesanal e tinham uma estmtura organizacional
ainda rudimentar. O processo de construção do plano de urbanismo, rico e
original, insere-se em um projeto de maior envergadura que se exprimia na
decisão dos atores econômicos e políticos locais de industrializar o estado do
Paranâ. Tal projeto econômico - que necessitava de um tratamento urbanísti-
co da capital para alcançar sucesso - mateñalizava-se no slogan: "Fazer do
Paranâ o segundo estado dafederação".
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3.3. As empresas diante da rede integrada de transportes

A indústria torna-se, na década de 70, o motor do desenvolvimento eco-
nômico do Paranâ. Entre 1970 e 1980, a participação do setor secundário no
produto interno do Estado passa de 76,60/opara28,8o/o; o peso do setor prímâ-
rio cai de 25,50/o para 78,5o/o; enquanto o terciário se mantém elevado (58,2o/o e
53,40/o). Essas mutações econômicas manifestaram-se na Região Metropolitana
de Curitiba, cuja participação na produção industrial do Paranâ passa de 34,7o/o
em 7970 a 52,7o/o em 1979 (rPARDES, 1981).

O boom industrial do Paranâ, que transforma a estrutura físico-espacial
da aglomeração curitibana, exigindo investimentos na infra-estrutura viâria e
de transportes, tem como uma das explicações o contexto institucional da
época, dado que as decisÕes de alocaçào de recursos - tomadas em geral no
nível federal - dependiam da capacidade de cada estado de pressionr para
receber os investimentos. Constituindo um força política importante junto ao
governo federal, o Paranâ pôde captar os recursos necessários à criação de
infra-estruturas e beneficiar-se de mecanismos de ajuda fiscal favorâveis à
localização de indústrias na recém-criada "Cldade Industrial de Curitiba"
(1973). Nesse contexto, a municipalidade põe em prâtica as diretrizes do
plano de urbanismo. Para isso, foi decisivo o fato de a prefeitura ter sido ocu-
pada por longos 12 anos (de 1977 a 7983), em um processo de extraordinária
continuidade, por dois técnicos que, tendo participado do grupo local de
acompanhamento do plano, estavam ambos convencidos da importância de
sua execução: Jaime Lerner (797I-74, 7979-82) e Saul Raiz (7975-78).

À época, a implantação do plano de urbanismo exigia a superação de
um duplo desafio: a cidade havia crescido e, em conseqüência, o centro apre-
sentava problemas de circulação. A construção das vias estruturais exigiria
grandes desapropriações a custos elevados. Os técnicos adolaram uma solu-
ção original que se revelou de transcendental importância pan o sucesso de
curitiba - e por isso dificilmente transponível para outros cenários.
ordenaram a construção de eixos de indução do desenvolvimento urbano,
submetidos à legislação urbanística, que estimulava seu adensamento através
da construção de imóveis de grande altura. Esses eixos ligavam os pólos
secundários ao centro principal. E eram suficientemente amplos para conter
faixas exclusivas em seu interior.

Objetivava-se redistribut as atividades na ârea central da cidade, posto
que a legislação urbanística estimulava a localização de atividades econômi-
cas, de serviços e residenciais nos centros secundários. Ademais, a fim de
conciliar as atividades de comércio, que requerem a combinação de um trân-
sito veicular local lento com um tráfego de travessia râpido, estabeleceu-se
um dos pilares do modelo: um sistema "trinârio", que dispõe de três vias
paralelas, possibilitando a coexistência em paralelo de todos os fluxos de cir-
culação. A via central, de duplo sentido, é reservada ao trâfego lento que
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atende tanto ao comércio quanto aos transportes coletivos (os ônibus circu-
lam em vias segregadas); e duas vias laterais de tráfego rápido servem aos

que vão em direção ao centro e em sentido contrário (IPPUC, 797Ð.
As diretrizes do plano de urbanismo contemplavam três medidas em

uso exclusivo no Brasil: a Rua de Pedestres (1977), os ônibus expressos em
vias exclusivas (7974) e a Rede Integrada de Transportes (1980). O conjunto
dessas proposições e o seu processo de execução conduzem à configuração
atual do sistema de transportes de Curitiba, conforme recordado pela seqùên-
cia dos esquemas da RIT na Figura 4.

Em 7977, o IPPUC inicia a implantação do projeto urbanístico de uma
rua de pedestres na ârea central da cidade, projeto que compreendia também

a criaçã,o de estacionamentos pagos e a construção de uma via de contorno da

área histórica do centro, como forma de preserválo dos problemas causados

pelo crescente tráfego de automóveis. Um conjunto de fatores explica o suces-

so da Rua de Pedestres em Curitiba. Primeiro, a escolha da rua foi muito bem
feita, posto que se optou pela nta XV de Novembro ("rua das flores"), princi-
pal ponto de encontro dos moradores da cidade. Segundo, o IPPUC pretendeu
reabllitar em seu projeto urbanístico quatro funções fundamentais da rua:

Social: lugar de lazer, ponto de encontros e de conversas;
Econômica: centro bancârío e de negócios;
Política: a rua é o lugar de discussões entre as diferentes correntes de opi-
nião;
Cultural: a universidade e o teatro municipal estão situados nas proximida-
des.

A interdição à circulação de automóveis na tua XV de Novembro indu-
ziu a mudanças nos hábitos locais, o que provocou fortes reações, sobretudo
dos comerciantesl4. Eles argumentavam que a interdição à circulação dos veí-
culos constituía um obstáculo à liberdade do comércio e acaffeÍaria perdas

financeiras. Mas, após a urbanização do primeiro trecho, constatou-se que as

atividades comerciais haviam aumentado. Daí, loi possível estender o trecho
de pedestres às outras seções da rua. A população, incluindo os automobilis-
tas, reagiram favoravelmente, contribuindo para lanto a campanha de dir,rrl-
gaçào e de informação realizada pelo IPPUC15. Uma das tàzões para o sucesso

da rua de pedestres é que ela nào era LLma medida isolada, estando inserida

num projeto de amena.genxent do território da cidade com um conjunto de

serviços: transportes, habitaçâo, saúde, espaços verdes e preservação dos

sítios históricosr6. Essa primeira experiência de concertação com as forças

vivas da cidade relativamente à implantaçào das diretrizes do plano reforçou
as posições da municipalidade em termos de novas intervenções urbanísticas

e possibilitou ao prefeito Jaime Lerner dar o passo seguinte: a implanlação
dos corredores exclusivos Þara circulaÇão dos ônibus expressos.
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Figura 4
Retrospect¡va da construção da Rede rntegrada de Transporte de Guritiba, 1g74-1gg7

Fonte: URBS (O URBS S/A)

1/ó
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Entre 7972 e 7974, o IPPUC concebe o projeto do ônibus expresso,
tendo por objetivo implanlar um sistema completo, de modo a incenlivar a
população ao uso desse modo de transporte coletivo: um ônibus que circulava

integralmente em via segregada, recebendo um tratamento operacional de

modo a, no futuro, vt a adquirir as características de uma moderna rede de

transpofte. No aspecto tecnológico, o veículo diferia do ônibus convencional
por ser mais longo, mais largo, podendo adquirir maior velocidade e apresen-

tando grande conforto, devido ao seu desenho. A comodidade de uso justifica-

va a implantação de paradas fixas, com distância média de 400 metros; assim,

os pontos foram estabelecidos no eixo nordeste/sudoeste e as estaçòes foram
equipadas com quiosques, bancos, etc. No aspecto comercial, foi implantado
um programa de comunicação visual, comportando anúncios, plano da cida-

de, itinerário dos veículos. E jâ se pensava na possibilidade de rede futura:

foram críadas linhas alimentadoras, permitindo a integração física e farlfâría

entre os ônibus expressos e as linhas que atendiam aos bairros periféricos.

A partir de 1972, teve início a construção das vias segregadas e, em 22

de setembro de 7974, os 20 primeiros ônibus, especialmente construídos para

Curitiba, entraram em serviço, em carâler experimental, nas duas linhas norte
e sul, com 10 quilômetros cada uma. A inauguração oficial teve lugar em

outubro e, após o sucesso da Rua de Pedestres, Curitiba reforça sua imagem

de cidade pioneira. O sistema expresso de Curitiba exprime a política atda-
ciosa desenvolvida pela municipalidade, contando com o IPPUC para assegu-

faf s\fa continuidade e vendo a rede integrada expandir-se e irrigar a cidade,
fazendo fluir a população pela cidade até os dias atuais. A integração entre o
sistema expresso e as linhas alimentadoras aumentou e, em 7978, o conjunto
das linhas integradas jâ absowia 330/o dos deslocamentos curitibanos.

No final dos anos 70, a consolidação da Cidade Industrial e a locahza-

ção progressiva dos empregos ao longo dos eixos acafretou uma desconcen-

tração das atividades. Todavia, devido a vma ocupação "desordenada" do
solo pela população de baixa renda na reglã'o sudeste (no chamado
"Boqueirão"), tornou-se necessária a criação de novas linhas, a fim de satisfa-

zef 
^ 

uma demanda que jâ se deslocava entre bairros e não mais apenas em

direção ao centro principal. Nasciam assim as chamadas linhas interbairros; a

primeira delas criada em 7978 sobre 44 quilômetros de vias'

Enfim, durante o segundo mandato municipal de Jaime Letner, o IPPUC

deu ao Sistema de transporte o carâter de uma rede integrada, que se aln)aliza

continuamente; sendo estabelecida também a tarffa única nas linhas da RIT

(1931); iniciou-se a construção de 13 terminais de integração. Como resulta-

do, observa-se a importància crescente das viagens realizadas no interior da

RIT em relação ao total das viagens: 1,00/o em 1.974,33o/o em 7978,52o/o em

\983 e 58o/o em 1987. Todavia, as linhas radiais - percoffendo trajetos tradicio-
nais e não sujeitos à vontade planificadora dos poderes públicos - conservam

sua importância: em 7987, elas correspondiam a 42o/o do total de viagens.
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Assim, o período 7971'-83 consagra o sucesso do prano de urbanismo. A con-
tinuidade da poIítica de transporles repousa em uma aceitação das diretrizes
do plano pelos sucessivos prefeitos e em sua execução com capacidade técni-
ca e política pelo IppuC.

4- Novas respostas aos desafios metroporitanos emergentes

ções contratuais entre a tutela púbrica e a operação privada, nos anos 90, as
inovações ficaram por conta da articulação enrre ransporte e meio ambiente.

4.1. As empresas face à nova regulamentação dos transportes

Em 7979, no bojo das lutas pela posse da terra e por melhorias nos trans-
portes, surgem em Curitiba as primeiras associações de bairros. Elas reivindi-
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portes. Salienta-se a importância desta problemática na consciência dos cida-
dãos, reforçando a necessidade de estabelecer pactos entre atores - tutores,
provedores, usuários e público em geral. Nesta dimensão radica-se também a
especificidade de Curitiba: o transporte é política e vice-versa.

Em 1985, ao assumir a prefeitura, Requião faz dos transportes coletivos
uma das prioridades de seu mandaÍo. Tendo participado das mobilizações
dos usuários como deputado estadual, ele leva a municipalidade a pôr em
prâtica uma estrutura organizacional voltada para uma gestão eficaz dos trans-
portes coletivos. um novo regulamento entra em vigor, substituindo o de
1955. Assim, a futela passa do Ippuc (que continua a planejar a gestão quoti-
diana da cidade) para a companhia de lJrbanização de cuririba - uRBS, que
se encarregarâ do cálculo da tarlfa, da programação e do controle dos servi-
ços. um novo modelo de contrato para a prestação dos serviços é estabeleci-
do entre o poder público e as empresas privadas de ônibus, tendo dois com-
ponentes básicos:

controle pela URBS das receitas do sistema - surgindo daí a expressão
"receita públíca", característica axitibana logo expandida pan vârias
outras cidades, entre elas São Paulo;
remuneração das empresas baseada na produção por quilômetro.

Tentado pela intervenção direta durante um curto período de sua admi-
nistração (nos anos de 1987 e 1988), Requião aprica uma parte das receitas
oriundas das tarifas na compra de ônibus que, de propriedade da prefeitura,
serão operados pelo setor privado. surge daí a denominação "frota pública,,,
que, à diferença das companhias municipais do resto do país, não chegou a
ser operada diretamente pelo Estadols; lTtas, graças a esses recufsos, gg ôni-
bus foram comprados, sendo operados pelas empresas privadas locais. Em
novembro de 1988, Jaime Lerner é novamente eleito prefeito de Curitiba,
assumindo seu terceiro mandato, enquanto Requião chegava ao governo do
Paranâ. Dois pontos fortes marcaram este terceiro mandato municioal.

4.2. Troca de lixo por passagem

O primeiro programa "Compra de Lixo" surgiu da constatação de que
havíam aumentado as consultas da população nos postos de saúde - sobretu-
do crianças residentes em bairros mais pobres, infestados de ratos e moscas
que transmitiam doenças. o pagamento pelo lixo que os moradores desses
bairros levavam de suas casas a um posto de coleta, construído especialmente
para essa finalidade, era feito alravés de um vale transporte. Assim, além de
reduzir os custos de acesso às regiões de moradia popular mais afastadas,
muitas vezes em condições adversas para o trânsito de caminhões de lixo,
incentivava-se a população a usar o transpofie coletivo organizado pela pre-
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feitura para ateîder às necessidades dos moradores, os quais contavam, além
disso, com incentivo matetÌal para desenvolver a organizaçã.o comunitária.

A prefeitura contratou uma empresa para o transporte do lixo, remu-
nerando-a pelo volume recolhido. Em paralelo, foi posta em prâtica uma
experiência original para os habitantes de alguns bairros. O programa, inscri-
to num projeto ecológico mais geral, coordenado pela Secretaria de Meio
Ambiente e associando também as Secretarias de Saúde e de Transportes,
baseava-se em grande parfe na coleta e no tratamento do lixo. Nos bairros de
classe média, a prefeitura jâ realizava coleta seletiva de lixo. A médio prazo,
pretendia-se agrupar as pequenas empresas de reciclagem em cooperativas,
possibilitando a industrialização local.

Essas ações originais e inovadoras no Brasil, e mesmo em nível interna-
cional, deram ao prefeito Jaime Lerner o "Prêmio Mundial de Ecologia". A
imagem de "cidade inovadora" que Curitiba construiu desde os anos 70 foi
reforçada pela combimação de uma solução original - que ultrapassa o estrito
domínio do planejamento urbano - e uma política de marketing que permite
a divulgação , pan aIém fronteiras, da "Capital Ecológica" do país.

4.3. Do projeto de bonde ao ônibus biarticulado em parceria

No final dos anos 70, surgiu em Curitiba a primeira idéia de implanta-
ção de um metrô (IPPUC, 197Ð. Todavia, devido aos custos elevados e ao fato
de a cidade possuir apenas cerca de 400 mil habitantes, a idéia é temporaña-
mente posta em segundo plano. Os técnicos locais optam por uma atuação
em etapas, colocando os ônibus para circular em faixas exclusivas no eixo
nordeste/sudoeste e aumentando gtadativamente a capacidade dos veículos
(até chegar aos biarticulados, que hoje operam no eixo estrutural).

Durante o segundo mandato de Lerner, o IppUC rcIança a discussão
sobre a mudança tecnológica, decidindo-se a favor do bonde. Buscava-se
assim "alguma coisa de diferente", que estivesse de pleno acordo com o carâ-
ter "inovador" da cidade. Entre as opções tecnológicas, o metrô era excluído
devido ao seu alto custo, enquanto o trolebus era descartado por não repre-
sentar inovação (haja vista o estado de deterioração das redes e dos veículos
de Recife e São Paulo).

Por outro lado, os técnicos curitibanos, que conheciam bem os sistemas
de transportes europeus e notadamente os da França, onde se iniciava uma
renovação nos transportes de média capacidade sobre trilhos, entregaram à
Société Française d'Étude des Transports Urbains - SOFRETU a elabotação do
plano de um "bonde moderno". Problemas de financiamento constituíram o
obstáculo determinante para o adiamento da ídéia de implantar um sistema de
bondes na capital paranaense. Ao assumir pela terceira vez a prefeitura, Jaime
Lerner volta à idéia do bonde, visto como uma etapa no sentido de ampliar a
capacidade dos veículos em circulação no eixo estrutural nordeste/sudoesters.

482



Rede integrad.a, Curitiba

Com relação ao processo de elaboração do projeto, duas características
mostram similitudes com o processo original de planejamento urbano de
Curitiba. Se em 1965 o "grupo local de acompanhamento,, participa da elabo-
ração do plano de urbanismo e dá origem ao Ippuc, hoje é criado, no interior
do IPPUC, um ¡¡gnlpo local" composto, entre outros, por técnicos provenien-
tes de diferentes órgãos públicos. Esse subgrupo realiza o estudo preliminar e
define o itinerário do bonde; em seguida, participa da elaboração do projeto
definitivo, devendo coordenar sua execuçao.

A segunda similitude diz respeito ao processo de negociação com os
atores da cidade..se em 7965 o seminário "Curitiba de Amanhã,' foi a base
para o lançamento de um "projeto de cidade", o grupo local responsável pelo
tram-way realiza um conjunto de reuniões junto aos setores sociais interessa-
dos no projeto e suscetíveis de influenciar a opinião pública, tais como a
Associação comercial e o sindicato da construção civil. são organizadas reu-
niões nos bairros e discute-se bastante com os operadores de ônibus urbanos,
que deverão operar a tecnologia ferroviâria. A continuidade se manifesta não
apenas nos procedimentos metodológicos utilizados, mas também em tefmos
da presença dos atores públicos que decidemzo.

Apesar dessas similitudes, a grande diferença entre os decênios 60 e 90
reside nos contextos econômico, político e social, que contribuíram decisiva-
mente para o adiamento do projeto de implantação do bonde. A elaboração
do plano de urbanismo e a instalação da rede integrada ocorreram em uma
conjuntura caracterizada pelo "milagre brasileiro,'; já nos anos 90, o país
enfrenta uma conjuntura de crise e a lJnião não logra destinar recursos para
financiar projetos de grande porte. A municipalidade deveria então buscar
recursos no exterior, o que sem dúvida constitui um grande desafio a vencer.
Daí a razã.o maior de não se ter rearizado naquele momento a implantação
do bonde.

Porém, coerentes com o processo de afuar ,,por etapas,', os técnicos
locais optaram por aumentar a capacidade da tecnologia ônibus, introduzindo
em 1991 as linhas diretas e em 1992 o biarticulado (270 lugares), que, cerra-
mente, constituem uma etapa anterior à implantação do bonde.

No final de seu mandato, Jaime Lerner adota outras soluções interes-
santes: o projeto "ligeirinho", com ônibus que circulam nas vias expressas
(paralelas aos eixos estruturais), fazendo integrações nos terminais locahza-
dos ao longo dos eixos; e a "linha do trabalhador", que, assim como o progra-
ma "compra de lixo", é dirigido especialmente à população mais carente e,
portanto, mais dependente de transportes e seliços básicos. Ademais, possi-
bilita que a população embarque nos ônibus aticulados através cla constru-
ção de plataformas tubulares elevadas de plástico transparente, as famosas
estações-tubo, que dão à rede integrada o aspecto de um métro routier (o
sucesso desses abribus é tal que o produto deverâ ser exportado até para os
Estados Unidos).
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4.4. Planejamento metropolitano produtivo e de transportes

Os processos de extraordinária continuidade descritos neste trabalho
resultaram na eleição dos prefeitos seguintes: Rafael Greca (7992-96) e Cássio
Tanigushi (7997-atual), antigo presidente do IPPUC, que tem garantido o
desenrolar do processo de planejamento de transportes e de uso do solo da
cidade. Em 7994, Jaime Lerner é eleito governador do Paranâ (e reeleito em
7998) e defronta-se hoje com o grande desafío de levar para o conjunto do
estado as idéias e os procedimentos que fizeram o sucesso de Curitiba.

Das duas últimas administrações da capital paranaense, cabe mencionar
dois aspectos que dizem respeito à questão ambiental e dos transportes. A
importância do tratamento urbanístico da cidade em uma visão de preserva-

ção do meio ambiente, surgida no final dos anos 80, consolida-se na década
de lgzt com um conjunto de ações que garantem a Curitiba o índice de ârea
verde de 52 met¡os quadrados por habitantezz. Ainda na mesma direção, a
atual administração vem pondo em prâtica o "Programa Cidadão Saudável",
com etapas intituladas "movimento e saúde", "compromissos do cidadão sau-
dâvel" e "passeio saudável" (IPPUC, 7998).

No âmbito dos transportes, devem ser mencionados o projeto "Cidadão
em Trânsito", atualmente em andamento, que consiste num conjunto de obras
e ações nos campos da engenharia de trâfego, do controle eletrônico das
infrações e da regulamentaçào das operações de carga e descarga; e a campa-
nha "Bichos no Trânsito", que utlliza amplamente a mídia para desprestigiar
comportamentos indes ejâveis dos motoristas23.

No campo dos transportes coletivos, a convergência entre os governos
estadual e municipal dirigidos pela mesma equipe e força política, permitiu
estender a ofefia de transporte coletivo ao conjunto da Região Metropolitana,
seu comando passando da COMEC para a URBS. O planejamento econômico
da aglomeração passa agora pela ampliação da base industrial, com a instala-
ção de um pólo técnico-industrial que combina novos investimentos - na
indústria automobilística - e qualificação de recursos humanos atrafivos pata
capitais estrangeiros. Nessa direção, a RIT foi prolongada em direção a muni-
cípios conurbados, respondendo melhor às práticas de deslocamento de uma
porção da população. Junto a essa ampliação da base territorial do modelo
curitibano de transporte coletivo, a grande açào foi de carâler tecnológico: a
inauguração do ônibus bianiculado no eixo Boqueirão, em 1,992, e sua poste-
rior ampliação para os eixos restantes da cidade. Esse avanço surgiu da
impossibilidade de se recorrer à opção do bonde como a tecnologia inovado-
ra visada. Hoje, de maneira ainda tênue, volta à balIa a discussão sobre a
oportunidade de dar o salto tecnológico em direção à ferrovia urbana num
contexto em que as experiências de parceria com o setor privado - a partir
dos programas de concessão e privaÍização dos governos federal e estaduais

- estão mais consolidadas do que no final da década de 80.
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A empresa diante da tutela pública

Ao longo dos vários momentos da política de transportes de Curitiba, o
setor privado de ônibus convergiu para as orientações governamentais, acei-
tando-as e incorporando-se ao projeto curitibano, expresso num projeto de
cidade que faz parte de outro, relativo ao desenvolvimento industrial do esta-
do. Assim, a despeito da manifestação de reações e conflitos, estes sempre
foram resolvidos mediante pactos e nunca chegaram a comprometer a açào
do órgão gestor ou impedir a adoçã,o de suas normas e instrumentos no
âmbito da política urbanística e de transportes24.

Mas nenhum contrato é eterno e sua manutenção depende da renova-

ção e da adaptação dos interesses evolutivos entre as partes, em negociaçào
permanente No caso de Curitiba, o pacto entre regulamentadores e operado-
res do transporte por ônibus pode estar hoje configurando um excessivo con-
trole público sobre o conjunto da operação privada - e não apenas sobre for-
mas não convencionais. Os operadores se queíxam da rigidez da tutela
pública, cuja presença marcante na definição dos parâmetros operacionais
víria a constituir-se em um fator inibidor da iniciativa privada e colocaria um
limite à atividade empresarial. As empresas de ônibus requerem maior flexibi-
lidade para combinar seus fatores de produçäo, juntamente com melhorias tec-
nológicas, de modo a buscar redução de custos e aumentos de produtividade.

A continuidade do pacto, portanto, depende de que ambos os setores
público e privado sejam capazes de buscar as convergências para o atendi-
mento de seus legítimos interesses, tendo em conta também um importante
elemento ligado às especificidades do material rodante no qual está investido
o capital privado local, que dificultam a sua colocação em operação em
outros contextos físicos.

Põe-se hoje a questão de compreender os desafios à experiência curiti-
bana no contexto atual da política de transportes brasileira. A empresa privada
de ônibus urbano encontra-se frente à chamada crise dos transportes, que se

manifesta pelo crescimento das taxas de moloriza,ção individual, pela concor-
rência dos veículos de pequeno porte, pela queda de demanda do transporte
regulamentado - em suma, pela ausência de prioridade ao transporte público,
do qual o ônibus é o modo principal. Desse diagnóstico nacional, Curitiba não
escapa, apesar dos maiores graus de resistência à degradação geral, graças às

medidas anteriormente desenvolvidas e à vontade política de não abrir mão de
uma convicta opção pela qualidade no modo de vida urbano.

Como uma das formas de superação da crise, busca-se redefinir as rela-
ções contratuais entre os setores público e privado, pela adoção de um novo
arcabouço regulamentar que possibilite a introdução de competitividade no
setor, através da realizaçã.o de processos licitatórios. Enfocando particular-
mente este aspecto, pode-se pergltntar a que desafios as empresas de ônibus
curitibanas estão expostas hoje. Um traço particular da experiência de trans-
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pofies de curitiba estâ na ação do órgão gestot que sempre exerceu uma
tutela incisiva sobre a operação prlada, definindo todos os elementos do pla-
nejamento operacional e reservando aos operadores apenas a tarera de bem
cumprir suas determinações.

É bem verdade que a presença forte e ericaz da tutela pública na pres-
crição dos serviços é uma característica maior da experiência brasileira.
Todavia, em Curitiba nos dias atuais, a carência relativa de certa flexibilidade
retira das próprias empresas a responsabilidade de alocar seus insumos na
produção dos serviços de transportes. Este rígido quadro regulamentar pode
acaffetar desequilíbrios nos seus níveis de rentabilidade, podendo aumentar
ainda mais possíveis diferenças entre os montantes das receitas do sistema
(oriundas das tarifas pagas pelos usuários) e dos custos da prestação dos ser-
viços, que tendem a aumenlat. Ainda mais pelos possíveis descompassos que
possam existir entre as receitas auferidas pela demanda de passageiros e os
custos decorrentes da prestação dos servrços.

Na busca de equilíbrio entre receitas e custos, a inexistência em
curitiba do veículo de pequeno porte não regulamentado evita a concorrên-
cia predatória com os ônibus, que poderia ser fatal para empresas comprome-
tidas com fortes investimentos em tecnologia de alta capacidade para operaÍ
nos corredores, tais como os ônibus articulados e biarticulaclos. Tal concor-
rência certamente colocaria em risco o pacto entre os setores público e priva-
do - definitivamente, e talvez antes de qualquer outra característica do mode-
lo, a marca principal da experiência curitibana. Manter esse equilíbrio resulta
cada vez mais difícil quando o balanço financeiro das empresrì ," torn, p."-
cário, tomando-se em conta os elementos presentes na crise dos rranspones.
Nisso consiste o maior desafio às relações contratuais entre tutela pública e
operação privada na original experiência de Curitiba.

Aprofundando mais a idéia de que as relações entre as partes da pecu-
Iiar pauta curitibana estão em equilíbrio precârio, observem-se dados de cres-
cimento da população e da demanda por transporte. Na Figura 5, nota_se
que, embora a demanda pelo transporte por ônibus tenha crescido ao longo
do tempo e pôde permanecer estável na década de 90, a crise dos transportès
levou a certa queda de demanda entre 7989 e l))4, recuperada no ano
seguinte, mas mostrando oscilações preocupantes.

A instabilidade parece mais forte nos sistemas de grande capacidade, a
exemplo do biarticulado, que percorrem distâncias maiores nos deslocamen-
tos de residência a trabalho e devem estar sujeitos à mesma diminuição regis-
trada em São Paulo (embora não se possa analisar esse fato com precisão por
inexistência de pesquisa domiciliar em curitiba: um paradoxo diante da
modernidade do planejamento na capital paranaense).

Por outro lado, é interessante notar que, de acordo com a Figura 6, a
demanda do sistema não só aumentou ao longo do tempo como permaneceu
esrável no período de 1996-97 G.035j,65 e r.0r0.842 passageiros/dia) em
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comparação com os anos de 7991-92 (7.045.446 e 1.033.581 passageiros/dia)

- marc inédita no Brasil, posto que a mzioria das capitais apresentou queda
de demanda.

Figura 5

Demanda na rede de transporte de Curitiba e subsistemas, 1963-1997
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A estabilidade da demanda ao longo do tempo em Curitiba pode ser

explicada, em parte, pela ausência de conconència do transporte näo regula-
mentado (transportadores individuais operando com veículos de pequeno
porte). Por outro lado, a existência de um sistema integrado - abrangendo a

capital e os demais municípios da aglomeraçã.o e facilitando os deslocamen-
tos da população, que paga uma única tanf.a - e a presença de forte tutela
pública sobre o sistema constituem fatores determinantes p rà a inibição de
formas não regulamentadas de transportes. Para isso contribui também o fato
de, a pafür dos anos 90, o poder público ter dado prioridade tanlo ao aumen-
to da capacidade da tecnología veiculaq com 

^ 
enffada em operação do ôni-

bus biarticulado, quanto aos veículos coletivos nas vias (linha direta, troncal).
Observe-se, lodavia, que a última cuwa da Figura 6 mostra um cresci-

mento mais contínuo da demanda pelas linhas diretas, alimentadoras, inter-
bairros e centrais; o que seria explicável pelo fato de que essas linhas, all)an-
do em rede, podem atender a. umz demanda mais diversificada e oferecer
serviços rrrais adaptados às necessidades de deslocamentos novos e menos
ligados ao motivo trabalho, sendo estes atendidos por modalidades de trans-

oNsl@æoNst6æo@oo€@rrrÈts@ooooooooooo
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porte de menor escala e percorrendo distâncias mais curlas. Paradoxalmente,
a implantação de sistemas de alfa capacidade tem custos elevados e necessita
de uma demanda sempre em crescimento para que sejam cobefios.

Assim, o forte controle do poder público e a busca constante de inova-
ções tecnológicas com vistas a aumentar a eficiência do sistema regulamenta-
do e oferecer melhores serviços à população constituem uma garantia às
empresas para que invistam nas melhorias tecnológicas, estabelecendo-se,
pofianto, as bases do equilíbrio entre a tutela pública e a operação privada.
Ademais, o poder concedente, altavés da URBS, exerce a tutela não apenas
sobre as empresas que operam na capital, mas também sobre as que ligam os
municípios da aglomeraçào à capital e no interior dos próprios municípios (as
chamadas "metropolitanas integradas", subsidiadas; e as "não integradas",
autofinanciadas com a simples tarlfa).

Por outro lado, analisando-se a participação das dez empresas em ope-
ração no interior da capital, verifica-se a existência de uma forte concentração
empresarial, pois as 4 maiores empresas respondem pot 560/0 da demanda e
570/o da frota (ver Tabela 6 no Anexo). É importante notar que o peso dessas
grandes empresas decorre de elas serem hegemônicas nos sistemas biarticula-
do e expresso, que constituem a espinha dorsal da rede de transportes - além
do que, elas operam também todos os demais sistemas. pode advir daî a esta-
bilidade ou o equilíbrio que se mantém na capitar, a despeito do quadro
nacional de crise dos transoortes.

Figura 6

Cresc¡mento da demanda pelo sistema de transportes de Curitiba, l9g0-1997
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Outra conseqüência dessa opção tecnológica revela-se no alto grau de
concentração do capital, situação em que só grandes empresas podem inves-
tir em ônibus articulados e na manutenção ou construção dos terminais. O
processo de concentraçào da propriedade, ligado à sua transferêncía aos her-
deiros dos pioneiros (em maioria de origem italiana ou polonesa), ilustra-se
no fato de que um único grupo controla hoje mais da metade dos desloca-
mentos e da frota do sistema. Problema ou solução?

Ao lado da capacidade do setor privado de arcar com as mudanças
decididas pela tutela e de desenvolver a qualidade pública do serviço presta-
do em empresas modernas, existe da parte do poder público certa posição
monopolística - mesmo sendo a operação privada -, gu€ seria bem mais coe-
rente com a operação regulada da rede, com seus avanços tecnológicos
(mediante as novas possibilidades que oferece a informâtica, embarcada ou
não) e com o desenvolvimento de futuros projetos de transporte de massa. Se

for o caso, será que o poder público poderâ contar, ainda, com o empresaria-
do curitibano, cujo horizonte nunca se abriu para outras cidades e nem pôde
fazê-Io, devido à cultura técnica própria e à tecnologia que impôs a tutela? Ou
será que deverá procurar (e encontrar) outros capitais interessados em entrar
na lógica curitibana?

Ao agir historicamente no sentido de projetos inovadores, aprofundan-
do cada vez mais a imagem modernista que Curitiba projeta e associando-os
aos interesses dos atores sociais em busca de melhorar as condições de vida
das populaçöes mais carentes, a municipalidade construiu de forma mais ou
menos permanente o apoio dos mais diversos segmentos da sociedade. Isso

confirma que as chances de sucesso de um projeto de transportes dependem,
entre outros fatores, do contexto social no qual ele se insere e da capacidade
das autoridades locais de responder às aspirações dos diversos segmentos da

população, É justamente a forma específica como se constrói este projeto que
explica a inserção da empresa privada no modelo público e no projeto urba-
nístico de Curitiba.
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Tabela 6
Empresas de ônibus da Região Metropolitana de Guritiba, 1997
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Passag./d¡a 97 , Frota

REDENTOR
GLÓRIA
CARMO
CRISTO REY

EXPRE5SO AZUL
Áeue v¡Roe
LUZ
S. ANTÓNIO
MARECHAL
CURITIBA
TAMANDARÉ
MERCÊ5

COLOMBO
VILA DO sUL
ARAUcÁRtA
CAMPO LARGO
CAMPO BRANCO
sÃo JosÉ
LEBLON
PIRAQUARA
sÂo BRÁs
ANTONINA
GRACIOSA
MARUMBI

1 02.823
128.91 1

95.991
86.342
81.488
51.229
51.716
s8.1 59
42.086
47.79a
59.085
23.449
35.025
26.120
't7. 91
'12.492

1 6.258
19.1 53
16.466
u.429
21.146
8.675
6.898
9.461
6.300
1.836

247
243
227
219
149
r36
131

t¿t
125
113
111

75
69
67
58
55
53
52
49
47
45
¿9
26
23
19
8

49
43
50
35
55

26
¿5
29
24
28
22
11

23
13

6
11

7
17

10
1t
4
2
3
1Total RM 1.O41.727 2.503
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Mapa 1

Distrito Federal

População urbana (1991) e crescimento das cidades-satélites (1991-1996)

índice de crescimento da
população entre 91/96

I rso

I.,o
I roo

90

Fonte: TURMA; Elaboração: Jean-Paul Hubert; Dados: IBGE, GDF

População em 1996
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Mapa 2

Brasília, capital federal no planalto central

SALVADOR 1245 krt
TERESINA 1590knl

Area urbanizada

Zona inabitada

Rio e lagoa

Mangues

Rizicultura

Dunas

Localidade

Ferrovia

Rodovia

Estrada principal

Auto-estrada

Prefixo de rodovia

Limite de estado

EstadoRS

Fonte: TURMA; Elaboração: Jean-paul Hubert; Dados: Esri DCW, ,l993
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Os eixos da utopia urbanística e rodoviária

Notório produto do pensamento urbanístico da Carta de Atenas (prece-

dida apenas em 1951 pela Chandigarh de Le Corbusier), "capital aérea e rodo-
vrâria, cidade parque, sonho arqui-secular do Patriarca" (Costa, I95Ð, "capilaI
prefabricada" e "cidade nova da era atõmica" (Choay, 7959 & 7965), belo Pa-

trimônio da Humanidade (uNnsco), "Versalhes do racionalismo messiânico"
(Vesentini, 1983), "utopia futurista e autoútârta" (Holston, 1989), adorado ou
odiado lugar de moradia das populações compulsoriamente lrazidas ao
Planalto Central (Mapa 2), BrasíIia apresenta-se tanto como uma tentativa de
resolver os problemas da vida urbana quanto como um nó de contradições
entre o espaço construído e a vivência social. Genialmente concebido em
dois meses, logo amplamente discutido em nível internacional, o urbanismo
regente nesse "monumento para o século )oC" absorve muitas concepções
que, na metade do século )o(, se pensavam válidas para regulat a vida na
urbe. Para o urbanismo modernista dessa geração, o "movimento" seria o ele-
mento essencial para arÍicular as partes de um complexo funcionalmente
segregado entre áreas econômicas, residenciais e de Iazer: "morar, lrabalhat,
cultivar o corpo e o espírito e circulaf' (destaque nosso) resumiriam as qua-

tro funções organizadoras da cidade futurista'.
Assim, pretendia-se que o deslocamento na cidade, emvez de residual,

fosse o vetor fundamental de articulação entre monumentos de concreto
racionalmente dispostos num espaço respeitoso à natureza (além de inúmeras
áreas verdes, o meio ambiente sendo acrescido por lagos artificiais) e fechado
(a Lei do Plano Piloto, designando as âreas edificáveis limita, até hoje, o
adensamento populacional)2. A crítica a essa concepçào concentrou-se sobre
o divórcio entre o complexo urbanístico, que se manteve não devidamente
lotado, e as cidades-satélites, onde se foram albergando as populações "inter-
ditadas"¡, entre as quais a mão-de-obra trazida do resto do país para construir
a cidade ao ritmo violento de três anos e meio (singular resposta à Pergunta
de um operário que lê formulada por Bertolt Brecht nos anos 1930: "Quais as

casas de Lima dourada/Que abrigavam os pedreiros?"r).
Pouco se disse, porém, a respeito do transporte, elemento chave dessa

concepção, na época em que se pensava moderntzar a vida urbana melhoran-
do as condições de locomoção motorizada (nos eixos de grande velocidade) e

pedestre (nas superquadras) dos cidadãos. Escassa consideração dos assenta-

mentos humanos do entorno dessa ilha de modernidade, embora o presidente

tenha intewindo diretamente na "remoção" da população (Kubitschek, 1975:

I75) e o transporte tenha sido essencial na constituição das cidades-satélites,
como é o caso de Taguatinga testemunhado pelo promotor (Silva, \997)t.

Merece ser estudada a maneka como foram aparecendo essas lacunas

do pensamento urbanístico e como, por conta própria, os brasilienses foram
organizando seus deslocamentos em uma ârea de 5.782 quilômetros quadra-

495



Viaçã,o llimitada

dos (em que menos de 72I correspondem ao plano piloto) _ sem falar das

1. Brasília sobre rodas

1.1. Concepção da capital rodoviária

Anelada desde 1821 (vide a descrição do ,,projeto Bonifácio,, brandido
pelo Partido Brasileiro em Vidal, 7995:95 sq.), após tumultuados debates e atra_
sadas decisöes em tomo da construção da capital do ,,Brasil modemo,,, Brasflia
foi inaugurada em 27 de at;¡rjl de 1960. O piesidente da República Federativa
do Brasil, Juscelino Kubitschek, encabeçando uma corente rèformadora nacio_
nal-desenvolvimentista, havia encomendado a construção em 1956 à
companhia NovACAp., logo depois de assumir o mandato de um pais ainda
submisso à agro-exportação. No projeto sócio-político democrático que foí
compartilhado pelos sucessivos govemos até o golpe militar de 7964, a integra_
ção nacional precisava de um novo centro de gravidade para o país, numa clara
opção rodoviária completada pela montagem de uma indústria automobilística
nacional. Portanto, o projeto urbanístico escolhido em 1957 correspondia à
necessidade de construir uma capital inteiramente nova, lora do contexto urba-
no anterior, "sem carências nem vícios incorrigíveis" (corbisier, 1960). Em
Brasília, bondes e ferrovias das cidades preexistentes deviam ser superados
pelos carros e ônibus, como consta em vários pontos da Memória Descritiva do
Plano Piloto, assinada pelo urbanista Lúcio Costa em 1957.

3 - E bouue o propósito de aþlicar os princíþios francos da técnica rodouiaria - inclusi-
ue a eliminação dos cruzamentos - à técnica urbanística, conferindo-se ao eixo
arqueado, corcespondente às uias narurais de acesso, a funçã,o circulatoria tronco,
com pista's centrais de uelocidade e pisras laterais para o truifego local, e dispondo-se ao
longo desse eixo o grosso dos setores residenctats.
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5 - O cruzamento desse eixo monurnental, de cota inferior, com o eixo rodouiário-resi-
dencial impôs a criaçã.o de uma grande plataforma liberta do tráfego que nã.o se desti-
ne ao esta.cionamento ali, /.../
7 - Desse modo e com a introdução de três treuos cornpletos em cada ramo do eixo
rodouiario e ouffas tntntas passagens de níuel inferior, o trafego de automóueis e ônibus
se þrocessa tanto na parte central qua.nto nos setores residenciais sem qualquer cn)za-
mento (sublinbado L. C.). Para o trafego de caminbões estabeleceu-se urn sxstema
secundãrio autônomo cotn cTuzatnentos sinalizados mas sem cruzanlento ou interfe-
rênci.a alguma com o sistema anterior /. /.(GDF, 1991)

1.2. Do sonho urbanístico à realidade dos transportes

Três décadas depois, essa visão recebe severo comentário de quem
observa a função do transporte naqueles eixos da utopia que permitiram a
cisão, em termos de população, entre o Plano Piloto e as cidades-satélites de
seu entorno (vide Mapa 1 e Figura 1).

Brasília é sem dúuida a única caþital no mundo quefoi concebida. a þar-tir d,os seus
eixos de comunicação- Porém, trintót anos apos a inauguração, Brasília é uma
cidade arrebentada na qual o transporte uirou um quebra-cabeça sem solução. /. ./
A questã,o do transporte é sempre formulada como um problema social, externo a
Brasília. Porém, Brasília não cresceu por þrogressíDa extensão do centro, ja que
seus limites foram estabelecidos de uez no triângulo equilateral. Desde o corneço,
compõe-se de uãrios núcleos urbanos que fazem parte integrante dela, crescer¿tm

com ela e sempre concentraram a maioria da populaçao. Oito cidades-satélites,
legais e ilegais, já estão emfornxação antes da inauguração da capital do Brasil em
abril de 1961. Logo, o gouerno do Distrito Federal planificará três mais. E nessas

ci¿Iades-satélites, rnencionadas no Plano mas não preuistas, que será rejeitada,
aquém de un'ta uerdadeiro uazio sanitário, a populaçao considerada como indese-
jauel numa cidade preuista þara atíuidades de administração, de diplomacia e de
saber. /.../ O problema do transporte em Brasília prouém dessa política de exclusão,
na qual a segregaçao social coincide inteiramente com a. segregação espacial /.../ A
política de exclusão d.as populações pobres das inuasões e fundos dos quintais'pros-
segue até hoje: o ultimo progranza. de instalação das camadas pobres abrangeu
urna populaçã.o de 2OO OOO babitantes em direçã.o a Samambaia, numa extensão
dessa cidade-satelite. (I¡rbertin & Vidal, 1991)

Dentro da concepção urbanístico-rodoviária dos princípios, privilegía-
va-se claramente o automóvel:

8 - Fixada assim a rede geral d,o trá,fego automóuel, estabeleceram-se, tanto nos setores

centra'ß corno nos residenciais, tra.rnas autônomas pøra o transito local dos pedestres
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a fim de garantirJhes o uso liure do chão, sem contud.o leuar tal separação a extre-
mos sistemáticos e antinaturaß pois nã.o se deue esquecer que o automóuel, boje em
dia, deixou d,e ser o inimigo inconciliá.uel do bomem, domesticou-se, já faz, por
assim dizer, parte d.afamília. Ele so se desumanizø, readquirindo uis-à-uß do pedes-

trefeição ameaçadora e bostil quando incorporad.o à massa anônima d,o tnifego. Hã
então que separá-los, rnas sem perder de ußta que em determinadas condições, e

para comodidad.e recíproca, a coexßtência se imþõe. (Lúcio Costa, in GDF, I99I)

Figura 1

Crescimento populacional do Plano Piloto e cidades-satél¡tes. D¡strito Federal, 1959-1997

- 

ce¡lândia -, -¡, samamba¡a r¡-,r, cruzeiro

-Brasília -Guará -paranoá
..... Taguat¡nga .¡ -, r, Sobradinho 

- 

N. Bandeirante

-Gama

r--,Planaltina r r r. Brazlând¡a

Fonte: TURMA; Dados: 1959: CODEPLAN, 1990: 182; 1950: CODEPLAN,199l;197O,1980 & 1991: tBGE, Censo
Demográfico & Tabulações especiais Censo; 1987: Estimativa CODEPLAN; 1997: Est¡mat¡va GDF

Pois Brasília, pensada para fer uma frota de 100 mil automóveis e 500
mil habitantes no ano 2000, possui hoje 700 mil veículos e concentra uma
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população de 1,8 milhão apenas no Distrito Federal - sem contar a rcglão do
entorno (vide mapa regional), com mais 500 mil habitantes e quase 2OO mil
carros. Em tal resultado deve ter pensado o semiólogo que escreveu uma crí-
tica à cidade sobre rodas:

Em teoria, e formulando a exígência de Íorma paradoxal, Brasília teria sido uma
cidade do futuro caso tiuesse sido construída sobre rodas ou com elenxentos þré-
fabricados e desmontã,ueis, ou aind.a segund.o forrnas e orientações su"ficientemente
dúcteis para poderem assumir significados diferentes conforme a situação: foi, ao
contrario, edificada como um n¿onumento mais perene d.o que o bronze e ja conbe-
ce a solte dos grønd.es monunlentos do passado, que a história preencberá de outros
sentidos e que por sua uez serão modfficados pelos euentos, embora esres lmonumen-
tos) quisessem modificar os acontecimentos. (Eco, 1972)

A concepção "modernista" era de que a capital federal seria a imagem
do novo país moderno, onde um ministro de Estado, um senador da
República ou um presidente de uma empresa estatal, conviveriam e dividi-
riam um mesmo espaço urbano com sua empregada doméstica, seu motorista
e seus funcionários. Um país que teria uma democracia social. Não foi isso o
que aconteceu. O autoritarismo do período 1,964-7980 acusou os traços disci-
plinares de um urbanismo rígido, "contrabrincadeira do abrasileiramento
lsubmetido àl dicotomia entre plano e realidade" (Holston, 1993: 105), que
dobrava a segregação funcional com intensa segregação sócio-espacial
(Meyer, 1979), exacerbando as tendências presentes nas demais metrópoles
brasileiras. "BrasíIía deviavirar a cidade dos iguais, a cidade do futwro. /.../
Porém, de cidade socialista que queria ser, Brasília tornou-se a própria ima-
gem da diferenciação social. Isso, sem que o arquiteto tenha cometido o míni-
mo erro em relação ao projeto inicial" (Bco,7972).

Nessa orientação, pouca atenção era prestada aos deslocamentos que
não se dessem em modos individuais, como consta das recomendações do
urbanista:

Quanto ao sen)iço de transporte público de passageiros, acbo conueniente estabele-

cer d.escle ja o seguinte critério: proibir lotaçoes nos moldes usados no Rio, onde são
ind.ispensãueis, dadas as condições anormais da cidade. Em Brasília, cidade þlane-
jada para o trófego normal, nã,o se justificam Saluo pequenos lotações, de modelo

único, camioneta /.../ cinza, com caróter de taxi coletiuo O modelo de ôníbus deue-

ni ser prefixado e uniforme, afim de garantir a, desejáuel compostura urbana. Deue
ser de tamanbo medio /.. / cinza e branco, com cor ou cores cotresþondentes ao iti-
nerã.rio no indicador da resþectiua linba. /. -/ Estamos estudando as linbas de ôni-
bus a estabelecer agora, de modo que se enquadrem, nofuturo, no sistenxa definiti-
uo de trã.fego na cidade. [Jma uez estabelecidas as linbas internas, deuera. ser
encomendada grande quantidade de caros para que o trafego comece logo em ter-
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mos de cidade ciuilizada, sendo para esse efeito indispensauel fixar normas rígidas
de comportamento. Não deuerã. bauer trocador: o motorista fará a cobrança à
entrada. o uniforme deuerá ser cinza escurof... e) o quepe, obrígatorio. (Lú,cio
Costa, Carta ao Presidenre da NOVACAP, citado in S1lva, 1997: 29I).

Tolerado mais por realismo do que por convicção, o ônibus efetivamen-
te manteve, até pouco tempo, a pintura da cor neutra indicada pelo mentor da
cidade. Igual respeíto não foi dado ao modelo do veículo nem à presença do
cobrador, considerada desnecessária pelos urbanistas, mas sem a qual nenhu-
ma viação teria sido montada na época. o detalhismo da proposta, que mal
esconde o catâter impensado da função de transporte coletivo, atenta ainda
menos ao seu modo operacional, uma vez negadas as realidades das outras
cidades brasileiras. A realidade se ericarregaría de desmentir essa visão que
pouco se diferencia do urbanismo higienista do século passado. curiosa lacu-
na de um pensamento privilegiando a circulação na cidade de amanhã.

1.3. Brasília excludente dos seus candangos

Ao "proteger" a sede do poder, foi legitimada a exclusão dos candan-
gos; do Plano Piloto, assim como dos estratos baixos e médios da população
e propiciada, simultaneamente, uma imensa ocupação irregular do espaço em
volta da nova capital. As cidades-satélites, com um mínimo de infra-estrutura
e serviços, ficaram desconsideradas num Distrito Federal que só recentemen-
te conquistou a autonomia política e administrativa em relação ao governo
federals. E ainda agora, classificadas de regiões administrativas, são elas as
únicas do Brasil a não aceder à categoia de municípios - embora concentrem
77o/o do eleitorado do DF (Codeplan: 97/92). As condições de vida da popula-
ção mudaram com a regularização das ocupações ilegais e quando se buscou
melhorar as condiçöes infra-estruturais da periferia. Interessa observar que o
poder de atração do Distrito Federal sobre populações do interior do país se
manteve nos últimos trinta anos pelo fato de que, apesar da intensa segrega-
ção, Brasíria oferece níveis de vida e de renda melhores e mais altos para
todos os estratos, inclusive populares - segundo Holston (1993: 33-36).

Hoje, 85o/o dessa população mora fora do plano piloto, enquanto 70%o
dos empregos e escolas concentram-se nele (Go4 Anuario Estatístico). Neste
quadro, é lógico - e coerente com o desenvolvimento urbanístico - que 590/o
das viagens motorizadas correspondam ao motivo trabalho e 240/o ao educa-
cional (segundo recente pesquisa domiciliar). cabe lembrar uma das quatro
críticas que, jâ em 7954, foram formuladas pelo júri da seleção do projero:
"não especificação do tipo de estradas regionais, especialmente com relação a
possíveis cidades-saté1ites"(GDF, 7997).

O que foi denunciado como "a,pa?rbeid urbanístico,, (Affonso, \9gÐ e
desperdício urbano crônico (imensos vazios urbanos existem seÞarando o
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Plano Piloto das cidades-satélites) colocou o transporte coletivo como seu
símbolo. Das cidades-satélites ao centro, as distâncias variam de 5 a 62 quilô-
metros (ver mapa), estando a maioria delas a mais de 30 quilômetros, o que
forçou a criação de uma estrutura rodoviâria, aumentando os custos do trans-
porte e dificultando a acessibilidade. Na pesquisa sobre viagens diárias de ori-
gem e destino de 1990 (Codeplan, 7992), a divisão modal que apareceu era
de 680/o para os modos motorizados contra J2o/o para os não motorizados -
porcentagem demasiadamente alta numa metrópole pouco inclinada à mar
cha a pé tafito na circulação pelo centro como no deslocamento rumo às peri-
ferias. A mobilidade dos habitantes do Plano Piloto é quatro vezes maior que
a deBrazlàndia - a mais afaslada das cidades-satélites (respectivamente: 1,86
deslocamento motorizado por pessoa/dia, contra 0,J1).

Dados dos últimos anos indicavam que a metade dos mortos no trânsi-
to eram pedestres, pobres, velhos e crianças. Até pouco tempo atrâs, o pedes-
tre e o ciclista eram considerados cidadãos de segunda classe. Enquanto no
Plano Piloto apenas 23,6 0/o do transporte se realiza afravés dos meios coleti-
vos, esse modal caliva 92,4o/o dos viajantes em Samambaia, 86,50/o em
Brazlàndia e 860/o em Paranoâ, situadas respectivamente a 32, 60 e 22 qurlõ-
metros da estação rodoviâria, que é caminho obrigatório para ingresso no
Plano Piloto.

10 - /.../ Na pa.ne central da plataforma, porém disposto lateralmente, acha-se o

saguão da estação rod.ouiã,ria com bilbeteria, bctres, restaurantes, etc , constntçã.o

baixa, ligødas por esca.das rolantes ao 'ball' in"ferior de embarque separado por
enuidraça.mento do ca.is propriamente dito O sßtema de mao unica obríga os ôni-
bus na saída a uma uolta, num ou noutro sentido, fora da a.rea coberta pela plata-

forma, o que þermite a.o uiaja.nte uma última Dista a.o eixo monumental da cidade

antes de entrar no eixo rodouiarío-residencial, despedida psicologicamente d.esejá.-

uel (Lúcio Cosra, 1957, in cDF, 1991)

Entre o projeto original e um depoimento ulterior do mentor desse
complexo urbanístico, intrometem-se as "levas de candangos" viajando quoti-
dianamente do sonho à realidade:

Eu caí em cbeio na realidade, e uma das realidades que me surpreenderam foi a
rodouiaria, à noitinba. Eu sempre repeti que essa. pla.ta.forma rodouiaria era o
traço de uniã.o da metrópole, da capital, com as cidad.es-satélites imþrouisa.das da

periferia.. E um ponto Íorçado, em que toda essa população que mora fora entra em

conta.to com a cidade. Enrã.o eu senti esse mouimento, essa uida intensa dos uerd.a-

deiros brasilienses, essa massa que uiue nos arredores e conuerge para a

rodouiária. Ali é a casa deles, é o lugar onde se sentern à uontade. Eles protelam,

a.té, ct uoltct e.ficam ali, bebericando. Eu fiquei sutpreendido coma. a. boa disþosi-

çao daquelas caras saudã.ueis. E o 'centro de compras', entao, fica funcionando
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até meia noite... Isto tudo é muito diferente do que eu tinba imagina,do þara esse

centro urbano, como uma coisa requintada, meio cosfttopolita. Mas não é. euem
tomou conta dele foram esses brasileiros uerdadeiros que construírarn a cidade e

estão ali legitimamente. E o Brasil. . . E eu fiquei orgulboso d.isso, fiquei satisfeito. E
isto. EIes estão com a razão, eu que esraua errado. Eles tomarøm conta daquilo que
nãoþi concebido para eles. Então eu ui que Brasília tem raízes brasileiras, reais,
não é umaflor de estufa como poderia ser, Brasília estáfuncionando e uaifuncio-
nar cada uez ma.is. Na uerdade, o sonbofoi menor do que a realidade. A realidade
foi møior, maß bela. Eu fiquei satisfeito, me senti orgulhoso de ter contribuíd.o
(Lúcio costa, Plataforma Rodouiã.ria. Entrevista inloco, novembro r9g4, in costa
1995: 377)

A realidade é também de cerca de 1 milhão de viagens quotidianas rea-
lizadas pelos brasilienses em mais de 2 mil ônibus (Tabela 1), que eles mes-
mos vêm pagando à tarfa mais alla do país. Quatro tipos de ônibus, "lotados
e ineficientes", com sensivelmente mais anos do que em outras cidades - 6,3
anos em média, contra a ldade média nacional de 5,7 anos (segundo
OnibuCad: Henry, 1996) - percorrem velozmente os eixos das cidades-
satélites ao Plano Piloto apenas nos horários de pico de concentração da
demanda, ficando ociosos nas âreas centrais nos intervalos entre esses
momentos (de Freitas & Rios, 7990e).

Tabela 1

Fonte: NTU,1995

A frota de ônibus de Brasília foi desenvolvida confolme a cidade ia
crescendo, distribuindo-se entre setores público e privado - o segundo, a um
ritmo exponencial, enquanto o primeiro manteve um tamanho globalmente
estável na cvÍva tendencial de três décadas, conforme a Figura 2.

O investimento empresaríal foi muito maior do que o do Estado. O
índice de passageiros por quilômetro - IpK, sempre mais alto pelo lado da
empresa pública, indica também que, ao assumir a responsabilidade adicional
de atenção à demanda das populações crescentes das cidades-satélites, as
empresas privadas aumentaram as frotas, experimentando menor produtivida-
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de dos veículos. Na última década, as diferenças de comportamento entre
empresas pública e privadas são menores, sinal de adaptação comum ao mer-
cado, embora o crescimento da frota da primeira seja nulo.

Figura 2
Frota e passageiros por quilômetro das empresas privadas e pública de ônibus no DE 1972-1995

2.500

2.000

óÉh@F@OO-N
6@@æ@@@OOO
oooo6000ôo

I Privadas + IPK Privadas 
- 

Exponencial privadas

I Pública + IPKTCB 
- 

Exponencial pública

Fonte: TURMA; Dados: GDE, Secretaria dos Transportes

Deve-se agora analisar essa história de perto, procurando entender a
adaptaçào desses ônibus e empresas à demanda populacional ao longo do
desenvolvimento do Distrito Federal. Confrontada à anterior (e à Figura 1), a
Figura 3 mostra o contínuo crescimento do número de passageiros transporta-
dos pelo sistema de transporte coletivo de Brasília, embora a um ritmo menor
do que o do aumento populacional (atê acabam se cruzando as curvas expo-
nenciais de números de habitantes e de vrajantes, mostrando um déficit atual-

mente suprido por outrâs formas de deslocamento).
Observa-se também que a maior parte da demanda foi assumida pelas

empresas privadas. Porém, em ambas as curvas de passageiros da Figura J,

observa-se um pico na década de 80, seguido por um menor crescimento na

década atual: problema da operação, mudança de comportamento ou limite

Nñ<6@ÈóôOFNÈÈtsÈrNÈNó@Oôo6000ôoooo
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do ônibus em Brasília? Responder a essa pergunta e rastrear essa trajelória é
objeto de análise por períodos e atores.

Figura 3
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2. Estruturação do transporte coletivo pr¡vado

2-l . Pioneiros dos transpo¡tes no surgimento da capitat

Desde o começo do processo de construção da nova capital do país,
mudaram-se par^ a região milhares de pessoas, a fim de viabllizar a obn gi-
gantesca. Os primeiros moradores, qualificados de "construtores de catedrais"
(em referência ao proieto Niemeyer) estiveram fixados em locais distintos e
distantes de Brasília (basicamente cidade Livre, Núcleo Bandeirarite e can-
dangolàndia). Pequenos proprietários de empresas de caminhões e ônibus ou
autônomos, donos de um único veículo, constituíram-se em primeiros trans-
portadores na NOVACAP da época.

São exemplos disso as viações Pioneira, Machado, Meireles, Jussara e
Expresso Brasil - todas empresas pequenas, hoje desaparecidas (menos a pri-
meira, que mudou de razào social)ro. A operação desse serviço espontâneo se
manteve totalmente desregulamentada até a criação da Prefeitura do Distrito
Federal e suas secretarias, em 1960rr. As carências eram grandes, mas a con-
corrência entre operadores do transporte de passageiros era intensa.

504



Cidade modernista e duooolio. Brasilia

Nesse período de edificação da capítal, durante o qual as empreiteiras
tomavam conta do traslado dos trabalhadores de forma direta ou fretavam ser-
viços de terceiros (o que se expandiu e deu lugar à modalidade do transporte
"funcional"), a única empresa que se consolidou, absorvendo outras de carâfer
artesanal, for a viaçào Pioneira, que operava inicialmente do Núcleo Bandeiran-
te ao Plano Piloto. Era propriedade de irmãos empresários que vieram de
Araçatuba (estado de São Paulo) e decidiram ficar no Planalto para montar uma
empresa com quatro ônibus que trouxeram. Os demais transportadores atua-
vam mais no setor de carga, como o futuro fundador da viação Viplan que,
nessa época, se dedicou ao abastecimento da construção da capital trazendo
madeira de sua serraria localizada no Paranâ, ou outros (em particula¡ minei-
ros) que abasteciam a construção da nova capital trazendo óleo diesel e desen-
volvendo ainda atividade de traslado de mão-de-obra do interior do país.

Hâ de se obselar que as posições ganhas nesses outros negócios
foram muito mais favorâveis para a ulterior entada no crescente mercado de
transporte de passageiros do que as obtidas pelos "pioneiros" do ramo. O
tamanho da ftota e o esquema empresarial mostrar-se-iam requisitos mais
úteis do que o exercício de um oficio sem esquema de capitalizaçào.

A Lei Presidencial de 13 de abril de 1960 dispôs sobre a organizaçào
administrativa de Brasília. Jâ então, ficou definido que competiria à prefeitura
estabelecer concessÕes de serviços públicos não reservados à União, assim
como dirigir, superintender e ftscalizar os serviços públicos locais. Um ano
depois, em 7967, o prefeito criou na estrutura administrativa a Divisão de
Trânsito, vinculada ao Depaftamento de Segurança Públicatz. Mas foi só em
7965, com a criação da Secretaria de Serviços Públicos, que o transporte cole-
tivo passou a ser minimamente administrado pelo Distrito Federalr:.

2.2. Precário começo da operação ptiblica

A empresa pública operadora do transporte coletivo por ônibus surgiu
em 7967 como parte da concepção do Distrito Federal, cuja idéia dominante era
que ao Estado caberia realizar todas as atividades necessárias para garantir o
funcionamento da nova capital nacionali¿. A concepção predominante na déca-
da de 50 era que o transporte coletivo urbano deveria ser subministrado direta-
mente pelo Estadort. Essa orientação parecia mais evidente no caso de Brasília,
cidade onde inexisti¿ um projeto de organização do transporte coletivo, menos
ainda de atendimento aos deslocamentos pendulares entre centro e periferia.

Em 1961, o prefeito criou a Comissão Organizadora da Sociedade de
Transportes Coletivos de Brasíliato. Desde sua fundação, essa sociedade não
seria a única operadora, pois os transportadores privados continuaram ope-
rando e competindo com ela, embora em situação desvantajosa. Porém, o
prefeito teve de intervir novamente, mediante elevação das Íarlfas, "conside-
rando que a difícil situação dos transportes coletivos no Distrito Federal tem
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gerado até paralisação dos respectivos serviços e que providências não pode-
rão ser retardadas sem reais prejuízos para a população"u. A Sociedade come-
çou com 55 ônibus no Plano Piloto contra aproximadamente 15 pequenas
empresas privadas (sem contar a modalidade do transporte fretado, dominan-
te na época). Gozava ela, então, de praticamente um monopólio público no
sistema convencional que se pretendia montar, tendo em conta a diferença
entre o total da frota dos operadores privados e o da operadora pública.

Sem entrar com força no mercado das cidades-satélites, a empresa
pública conheceu problemas desde o começo, levando à intervenção da pre-
feitura em fins de 7963, "com a finalidade precípua de assegurar à população
o pleno funcionamento do serviço de transporte por ônibusls, contra o "trans-
porte livre" em todas as classes de veículos nos assentamentos populares. De
7967 a 7964, a Transportes coletivos de Brasília - TCB concentrou poderes
pan ajJtorizar a operação de outras empresas. Já nesse período, os irmãos
proprietários da Pioneira puderam comprar a viação planeta (196Ð, tendo
como competidores a atfo-viaçào São Sebastião, a Machado e a Leão. Em
7964, os irmãos operavam cerca de 40 ônibus, sendo os demais proprietários
inexpressivos diante de um transporte de passageiros ainda realizado majori-
tariamente através de caminhões ou carros de lotação.

A grande vantagem da TCB, no período, foi o poder de restringir a ope-
ração das empresas privadas a algumas vias de grande demanda no plano
Piloto. Mas, desde o início, a empresa conviveu com o prejuízo, alegando que
parte dele era causado pelo fato de ter de assumir linhas deficitárias. Na reali-
dade, o monopólio era apenas formal, o que pode ser constatado pelas con-
clusões do grupo de trabalho, criado em novembro de 7962 com a finalidade
de promover estudos sobre a política de transportes no Distrito Federal:

A"figura-se-nos im/er¡oso decida-se urgentemente a Prefeitura do Distrito federat
sobre a polítictt a ser adotada: respeito absoluto ao monopolio municipal cle trans-
porte, ou um regime de concessões às emþresas priuadas Esse regime de tolerância
ora em uigor, em que as empresas pañiculares não se sentem garantidas por um
lapso de tempo razoáuel para continuar oferecendo a sua colaboração, cria-lbes
embaraços de uãrias ordens, especialmente no que range à responsabilidade com a
Iegis laç ao Tra ba lb is t a1s .

O período em que a TCB acumulou as funções de órgão gestor e de em-
presa operadora encerrou-se em maio de 1964. Jâ sob o regime militar, iniciado
um mês antes, a competência de autorizar linhas de transporte de passageiros
foi transferida paÍa a Divisão de Trânsito do Departamento de Segurança pública
da superintendência Geral de Segurança e Interior, assim como também a res-
ponsabilidade pela concessão de exploração de linhas de transporte coletivo e
táxi. Nesse mesmo ano, a prefeitura garantiu por decreto a continuidade às
empresas que, até a data, estivessem explorando linhas de ônibus sob licença.
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Após uma década de existência, as viações tiveram reconhecido um
direito estável: "Às empresas que tenham licença para 

^ 
exploração de linhas

de ônibus e que estejam em funcionamento fica assegurada a continuação da
exploração dessas linhas por quatro anos"zo - prazo que iria ser prolongado
depois. Em contrapartida, um aumento de tarifas deveria permitir enfrentar
dificuldades financeiras, considerando que a empresa pública havia investido
na aquisição de 60 ônibus novos e que "a principal entidade que explora os
transportes coletivos de Brasília - aTCB, mercê de uma política administrativa
seriamente implantada, não tem finalidade de lucro".

Dessa época data o estabelecimento de uma tarrfa única que iria modi-
ficar as relações entre os agentes do sistema - "considerando que os transpor-
tes coletivos de Brasília constituem atividades exploráveis comercialmente,
sendo assim desnecessária a subvenção dos seus déficits operacionais por
parte do poder público".

Saliente-se que, naquele momento, os próprios empresários pressiona-
vam pela instauração da tarfa única, interessados em acabar com as freqùen-
tes negociações por aumentos de tarlfas variadas.

No ano seguinte, buscou-se consolidar o órgão gestor público. Foi cria-
da a Secretaria de Serviços Públicos e baixado o Regulamento do Serviço de
Transporte Coletivo do Distrito Federal. Procurando reforçar a TCB, a adminis-
tração pública obrigou a principal empresa prívada a deixar de operar no
Núcleo Bandeirante. Assim, a viaçào Pioneira passou a prestar o serviço em
uma nova cidade-satélite: Taguatinga. O que inicialmente fora uma imposição
transformou-se em benefício. Nos anos seguintes, esta região passaria a ter
um dos maiores índices de crescimento populacional no DF, o que acabou
consolidando as atividades dos irmãos pioneiros. Vencidos os primeiros qua-
tro anos, rrovo prazo de igual período foi dado em 7969 às quatro empresas
privadas, que, juntas, jâ coniavam com 85 ônibus - 70 deles dos irmãos. A
TCB possuía no mesmo ano 137 ônibus.

Em síntese, nessa primeira década de existência da nova capital brasí-
leira, observa-se um transporte coletivo a merecer pouca atenção e apenas
recebendo investimento do poder público pan afender às demandas do
Plano Piloto e dos assentamentos humanos mais próximos. À diferença do
que ocorria em outras cidades, a empresa pública de Brasília chegou a exerci-
tar uma posição monopolista no período, se bem que não absolutamente
maloritâria, lace a um número reduzido de operadores privados.

Não obstante, nesse esquema diretamente inspirado no modelo urba-
nístico excludente, grande quantidade de deslocamentos entre lugares de
moradia formalmente desconhecidos e ârea central de acesso reservado se

manteve simplesmente desconsiderada. Enquanto se desenvolvia o transporte
funcional pata os trabalhadores dos setores público e privado, o transporte
coletivo era apenas um paliativo à espera da resolução dos problemas de
locomoção por meios individuais.
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2.3. Paulatina estruturação do setor privado

situada no centro do estado de Goiás, conectada a Minas Gerais e tam-
bém aos estados do Norte e do Nordeste, a nova capital atraiu contingentes da
antiga capital, o Rio de Janeiro, e significou também um forte incentivo à migra-
ção de populações desejosas de participar de uma *bonança modema,,. Jâ não
restritos a pedreiros, mas incluindo trabalhadores do setor de serviços, os apor-
tes migratórios foram intensos após a inauguração: por volta de r4o/o ao ano.
Surgiram então novas localidades planejadas pelo Estado, como Sobradinho,
Gama, Guarâ, e posteriormente ceilândia, que receberam parte da população
instalada em invasões na periferia dos núcleos pioneiros (Figura 1). Com um
crescimento dessa magnitude, a TCB, sempre deficitária, não conseguiu suprir
os assentamentos com transporte coletivo e o govemo local abandonou as
cidades de Sobradinho e Planaltina para serem operadas pelo setor privado.

Única empresa privada consolidada, a viaçào pioneira tampouco iria
arriscar-se a expandir suas áreas de operação para ainda mais longe do plano
Piloto, com demandas fortemente concentradas nos horários de pico, ou a
penetrar em assentamentos precários, sem sistema viário adequado. percorrer
longas distâncias com veículos cheios, em trajetos muito diferenciados entre
origem e destino e a grande velocidade para afender a essas demandas foram
condições propícias ao surgimento de um novo tipo de empresa, que come-
çou pela viação Planalto - viplan. observando a queda do mercado de trans-
porte de carga com o término das obras de construção civil, um empresário
mudou de atividade e entrou em operação já com 117 ônibus no ano de 7970,
inicialmente em áreas deficitárias. Essa entrada com força deu-se através de
concorrência em associação com fabricantes de carrocerias. Nisso também se
Íornarâ específica a história do transporte brasiliense, sendo uma constante a
relação privilegiada entre transportadores e fornecedores de veículos e peças.

Aos poucos, a viplan passou a operar em regiões mais próximas ao
Plano Piloto, que antes eram privilégio da TCB e se apresentavam mais lucra-
tivas. Foi assim com cruzeiro, Guatâ e Gama, sendo as duas primeiras através
de concorrência e a úItima, sem processo público de seleção. Na época, o
poder concedente (emanação direta do governo central) favoreceu a inserção
da empresa privada nessas regiões, sendo seu acesso facilitado pela retirada
da TCB. A viplan estendeu seu raio de ação a outra ârea, o Núcleo Bandei-
rante, onde operava inicialmente em complemento à empresa pública, até nas
mesmas linhas, em desiguais condições de concorrência.

Jâ na década de 70, inverteu-se a situação de monopólio púbrico. o cres-
cimento das empresas privadas no transporte de passageiros do Distrito Federal
ocorreu com a entrada de políticos e de grandes empresários de atuação nacio-
nal do setor de transportes. Em 7973, a pequena empresa São Sebastião e Ma_
chado passou às mãos de um político-empresário e mudou sua razão soctal
paraYiação Alvorada. Logo revendida a um grande empresário de ônibus rodo-
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viârio, do grupo Real Expresso, alcançou a posição de terceira empresa privada
de Brasília - antes de ser recentemente absorvida pelo grupo Planalto. A viação
Pioneira, mal conceituada pelas péssimas condições de transpotte de passagei-

ros, e a Planeta, em crise, foram vendidas em 1976 pelos irmàos pioneiros (que

possuíam então cerca de 300 ônibus) a uma empresa mineira expedita no
transporte inter-regional de passageiros, a União de Patrocínio.

8m7974, esses irmãos pioneiros jâfinham criado duas novas categorias
de transporte de passageiros por ônibus: o transporte "funcional" (encomen-

dado pelo poder público para tansportar funcionários em qualquer linha) e o
"executivo" (com melhores condições de conforto e velocidade e reservado à
clientela mais solvente). Absorvendo uma demanda mais seletiva e menos
dependente das necessidades populares de deslocamento em horários de

ponta, correspondiam melhor à escala empresarial do tipo de operação deles
(Henry, 7996) e ao modelo urbanístico-rodoviário de Brasília.

Ao término da década de 70, o mercado dos transpoftes coletivos do
Distrito Federal havia-se organizado em torno de quatro grandes empresas. A
Yiação Planeta (que absorveu formalmente a Pioneira), a Viplan e a TCB con-
trolavam, respectivamenle, 32o/o, 260/o e 230/o do mercado. Os 750/o restantes

correspondiam ainda à empresa Alvorada, operando quase exclusivamente
em linhas circulares de Taguatinga, gerando assim disputa de mercado com a

Planeta, que crescia fortemente à base damaciça demanda ali emergente, não
atendida nem pela empresa pública deficiente e nem pela Viplan - mais pre-
sente em outras localidades periféricas.

Revelou-se a sabedoria de grandes empresários que substituíram um
transporte deficiente e anacrônico, correspondente à época do traslado de

mão-de-obra para a construção de Brasília, por um transporte de massa à

altura dos longos eixos rodoviários que unem os satélites ao planaho astral
Além disso, a ausência de uma política integrando urbanismo e transporte
para o Distrito Federal também contribuiu para a acumulação do setor. Caída

em cefia desgraça e reduzida à mera função de exercício do poder, a nova e

dispendiosa capital não recebeu maiores investimentos públicos no período
militar e a política trbana em Brasília foi direcionada mais para o apoio à ini-
ctatíva privada do que rumo a uma racionalizaçào do gasto ordinário.

Não obstanle, a pafür de 7978, observou-se certa influência dos órgãos

federais que lideraram a política nacional de transporte urbano (geru e GEI-

POT). Elaborou-se um Plano Diretor de Transportes Urbanos do DF, sendo em
seguida lançado um Programa de Melhorias dos Transportes Públicos: com
apoio da ârea federal e de organismos internacionais, são revistas as condições
de infra-estrutura, em termos de malha viâria, equipamentos de apoio e frota.

Os modelos de exploração e operação passam igualmente por modificações,
introduzindo-se uma integração que reduziu sensivelmente a quilometragem
rodada. Passam a existir, também, subsídios cruzados entre linhas, com a sim-
plificacão dos níveis tarlfârios de 27 para 3 e um menor custo de tarifas. Essas
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medidas iam na direção da racionalização capitalista e do maior controle sobre
a política urbana e de transportes da parte dos grandes empresários privados.

3. Do monopólio público ao duopólio privado

3.1. Consolidação privada via Caixa único

o final do regime militar e o retorno à democracia marcaramuma nova

mento de e a subvenção do
govefno a
te durante 

que continuamen-

o rápido crescimento do número de núcleos urbanos, problemas de
adequação operacional da integração - introduzida em 19g1 _ e certa descon_

Para amenizar esses problemas, a principal medida adotada foi a implan-
tação do Caixa único, que vigorou de 19g6 a 1992 e reve forte influência no

custos e, conseqüentemente, a tarifa, enquanto os subsídios governamentais aju_
davam essencialmente o crescimento das frotas e da quilomãtragem rodada.
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O mais grave ocorreu na produtividade do setor por volta de 1987
(segundo o DMTU: Figura 2). Enquanto a populaçào cresceu 34,4o/o. o número
de passageiros teve um aumento de 6,30/o. Mas a quilometragem diâria percor-
rida pelos ônibus cresceu 57,20/0, o que ocasionou uma diminuição de 39,90/o

no Índice de Passageiros por Quilômetro rodado - IPK, passando de 2,2 pata
7,36. O mesmo aconteceu com a demanda por veículo, que diminuiu 30%0,

enquanto houve um aumento de mais 443 õnlbus na ftota.
Pela forma como foi implantado em Brasília, o modelo de caixa único

contribuiu para consolidar os grandes grupos, retirando dos empresários os

riscos do negócio, pois estes não precisavam se preocupar com a relação

entre receita larlfâria e custo. A fragilidade do poder público para controlar a

efetiva prestação do serviço incentivou em algumas empresas uma adminis-
traç^o deficiente. O número de fiscais do DTU caiu ao longo desses anos e,

assim, os únicos instrumentos de controle e manutenção dos serviços passa-

ram a ser os registros de horário de chegada e saída de veículos, que ficavam
em mãos dos próprios operadores privados, informação essencial para o cal-

culo tarifário. De falo, apenas seis meses após o término do Caixa Único e

com a volta da remuneração por larTfa, o volume de passageiros tfanspofta-
dos registrou um acréscimo de 750/0.

Quando o Caixa Único fechou, em decorrência da incapacidade do
Estado de financiaf os transportes por ônibus nos níveis então vigentes,

implantou-se um sistema de càmara de compensação sob controle privado.
Na prática, esta existiu apenas para vsar as informações do órgão gestor sobre

o equilíbrio econômico de cada empresa, com vistas a pressionar o próprio
governo e obter aumentos tarlfârios. O poder público, por sua vez, desobri-
gou-se de subsidiar fortemente o sistema. Os subsídios, que eram grandes até

1992, passaram pata níveis menores alé l'994, tornaram-se pequenos até 7995

e deixaram de existir a paftif de 1996. O poder público detinha então - como
detém até hoje - um controle apenas fictício da receita (melhorando um
pouco fecentemente o controle com a edição dos boletins informatizados).

No final da década de 80, tentando limitar o tamanho das empresas, o

órgão gestor quis tomar medidas antimonopolísticas ao definir 300/o do merca-

do como o tamanho máximo para qualquer empresa operar no serviço de

transporte (vide as empresas que aparecem no final da curya na Figva 4).

Essa restrição pôde ser driblada aÍravés da criaçâo ou utilização de outra
razáo social para empresa do mesmo proprietário. Posteriormente, houve

ampliação do limite para 500/0.

Em 1989, foi aberta uma concorrência pública para lotes pequenos de veí-

culos (30). Entraram no sistema a viação Viva Brasília (ex-Santo Antônio), per-

tencente a um grupo empresarial paulista que operava no transporte de passa-

geiros da reglão do entorno do Distrito Federal (zona urbana na fronteira do DF,

mas nos estados de Goiás e Minas Gerais); a Sol, propriedade de um dos irmãos

pioneiros, que continuou atuando no sistema de fretamento e turismo; a viaçào
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Figura 4
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Piloto, e logo, fora dessa ârea, via contratação de empresas privadas. As tari-
fas cobradas para o serviço eram mais elevadas, as relações de trabalho não
eram controladas e o tipo de veículo fugia totalmente às normas do serviço
público (o que permitiu reciclar veículos obsoletos do sistema convencional
ou colocar ônibus operando em outros tipos de transporte).

Só no ano de 1990 foi decretado o fim do transporte funcional e a reinte-
graçào de cerca de 300 ônibus no sistema regular de transporte coletivo. Então,
a força ganha nas margens do sistema foi claramente transposta paru dentro da
oferta regulat o que consolidou as posições monopolistas dentro do mercado
de transporte urbano. Esse tipo de relação - que consiste em abrir novas moda-
lidades de transporte e produzir novas fontes de lucratividade (mesmo ao custo
de uma concorrência dessas modalidades com o sistema formal), para depois
obter a regularizaçào da modalidade e sua incorporaçào à oferta regulamentada
- corresponde a uma estratégia corriqueira no seto! que se prolonga ainda hoje
nas vâtias facetas do transporte fretado e até nas atividades ditas "clandestinas".

Não é então objeto de dúvida que a oferta privada de transporte apre-
sentou um seguro crescimento durante todo o período 1964-1980, enquanto a
empresa pública estagnava. A partir de 7982, a ascensão do setor privado foi
bem maior, embora acidentada. As oscilações de curva na Figura 4 respon-
dem às flutuações da demanda, conforme evoluem a conjuntura econômica e
os níveis de renda da população. Mas se explicam também pelas diferentes
medidas tomadas pelo governo do Distrito Federal ao implantar e liquidar o
caixa Único, mudar subvenções e tarlfas e intervir na regulamentação e nas
concessões. Contudo, fica claro que, em duas décadas, deu-se a passagem de
uma concoffência entre empresas pública e privadas de porte a ùma situação
aparentemente oligopolística. Isso já encerrava a tendência monopolista das
maiores - as megaempresas que hoje dominam o mercado brasiliense.

3.2. Derrocada do monopolio pitblico e crise atual

Tentativa de monopólio público, em conformidade com a ideologia
estatizaîte e com o modelo urbanístico-rodoviário, a TcB foi perdendo pro-
gressivamente a posição idealizada de início, conforme se verifica na Figura 5.

Ainda no ano de 7972 e até 7978, quando a TCB registrou seu maior
pico de demanda (3jo/o do sistema), o número anual de passageiros transpor-
tados pela empresa pública cresceu globalmente. o mercado ampliou-se for-
temente com o desenvolvímento populacional e sua porção do mercado tam-
bém cresceu de forma regular, alcançando uma representação relativa de
30,5o/o no pico de \978. Nos anos seguintes, as maiores dificuldades operacio-
nais vieram da retomada das linhas de Planaltina - o conjunto de linhas
menos rentáveis do DF -, para as quais não havia sido instituída a prestação
pública. Inicialmente ganhas pela viplan, elas foram devolvidas à TCB quando
perderam rentabilidade relativa. A assunÇão das linhas de ceilândia. no oerío-
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do de construção desta cidade-satélite, e a entrega de linhas da TCB, princi-
palmente as mais rentáveis do Plano Piloto, às empresas Viplan, planeta e
Alvorada, são duas outras senhas do abandono de pretensões monopolísticas
pela empresa pública.

Figura 5

Crescimento e queda da empresa pública TCB, 1972-1995

I % Público 
-Setor 

público 
- 

Exponencial setor público

Fonte: TURMA; Dados: GDF, Secretaria dos transoortes

A TCB conheceu logo uma derrocada que se mantém até hoje (Fígura 5),
com três momentos principais de crise (pontos extremos de queda em 1983,
1988 e 199r) e tentativas de recuperação a cada cinco anos (assim, em 19g6 e
1989, conseguiu recuperar 22o/o da demanda de transporte coletivo). Algumas
linhas, que apareceram como muito rentáveis com a consolidação das cidades-
satélites e no Plano Piloto, só foram retomadas pela empresa pública em 7997

- e logo recuperadas pelo setor privado em 1998. Entretanto, outras linhas, que
constavam do projeto de recuperaçào da TCB na administração 7995-97, não
foram retomadas.

No início de 7995, a empresa pública contava com372 ônibus - dos quais
50 nem tinham motor; os 1.500 funcionários estavam desmotivados; e se atingià
no máximo o índice de 80%o de cumprimento das viagens programadas.
Apresentava-se uma preocupante dívida trabalhista com o Instiuto Nacional do
seguro social - INSS, o órgão federal que implementa as leis de proteção aos tra-
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balhadores. Houve um grande esforço para colocar os 50 ônibus desativados em
operação, remontar a unidade de manutençào, rcdtl¿tr em mais de 30o/o os car_
gos comissionados, retomar linhas rentáveis da TCB em mãos do setor privado,
sair de âreas de baixa densidade de passageiros, comprar veículos (73 novos
ônibus, que dem.rbaram a idade média da frota de 9,5 anos para 4,5 anos) e
reduzir a rrota para 250 ônibus, de modo a diminuir despesas. Esse conjunto de
medidas tornou a TCB uma empresa competitiva, com serviço de boa qualidade
e níveis de cumprimento de viagens programadas superior a 990/0.

As posições específicas no mercado, as funções que lhe roram atribuídas
pelo poder público e a dependência do gasto público para a política de inves-
timento não explicam todo o processo de queda da TCB. Suas dificuldades
financeiras provêm também da prâtica corporativista do sindicato dos Rodo-
viários. Sem demérito dos respeitáveis direitos trabalhistas, é preciso observar
que os empregados da TCB obtiveram vantagens e benefícios que constituem
autênticos "privilégios", como anuênio de 7o/o, seguro de vida correspondente
a 30 saIârios de motorista (que nas empresas privadas era de 6 salârios), abono
anual de sete dias - com descanso remunerado -, rêrias qüinqüenais, auxílio
transporte, cessão de empregado para entidade representativa dos trabalhado-
res e sindicato, proibição de desconto sala:ial por avarias ou para reparação de
danos causados ao veículo pelo motorista, etc. Em estudo da diretoria da TCB,
constatou-se recentemente que os custos da empresa com pessoal estariam
38o/o acima do registrado nas empresas privadas - chegando a até 600 mil reais
ao mês, ou seja, 270/o da receita operacional da empresa.

um processo judicial trabalhista acelerou também a denocada, desembo-
cando na inelutável perspectiva da extinção da empresa pública, com o conse-
qüente repasse das linhas paru o setor privado. De acordo com a petição aluiza-
da, ele decorre da não apricação de alguns reajustes previstos em acorclo
coletivozr. O valor da causa era calculado em 38 milhões de reais em 199g e,
para garantir seu pagamento, houve penhora de todos os bens da empresa e
pedido de liquidação - feito pelo próprio sindicaro - em I))722. Com resultados
negativos freqüentes, a TCB acumulou dívidas com o INSS em torno de 20
milhões de reais. O último esforço para endireitar a empresa pública não foi sufi-
ciente para demover os interesses colporativos de fazer cumprir a execução de
uma dívida trabalhista não devida, mas jâ ganha pelos trabalhadores na Justiça,
graças à omissão do governo anterior e a um laudo de perícia discutívelz¡. Enfim,
a combinação de uma política corporativista dos sindicatos encontraram eco
numa política de transporte clientelista no Distrito Federal, acelerando a derroca-
da da TCB e não lhe oferecendo grande possibilidade de reerguimento.

3.3. Consolidação do duopólio privado

Nas décadas de 60 e 70, as empresas privadas de transporte coletivo
consolidaram-se essencialmente a partir do adensamento populacional do
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Distrito Federal, principalmente nas cidades-satélites, propícias ao crescimen-
to em escala da iniciativa privada. Essa lógica mudou nas décadas seguintes,
não apenas por causa das novas conjunturas políticas, mas também pela
maior urbanização de Brasília. Devido às grandes distâncias, as demandas de
transporte coletivo nas localidades de origem tornaram-se tão concentradas
que impuseram às empresas uma mudança no padrão de operação, coinci-
dente com a consolidação de posições de grandes grupos de transportadores.
Tais demandas deveriam, agora, ser atendidas com possantes frotas de veícu-
los, usados essencialmente nos horários de pico, o que por sua vez acelerou
o processo de concentraçào, com o surgimento de megaempresas. Assim,
embora não necessariamente, estas poderiam continuar atendendo às novas
âreasurbanas, normalmente menos densas e lucrativas. Palataîto, a empresa
pública iria servir a cidades-satélites nascentes, sem vias calçadas ou pavi-
mentadas, e, quando ademanda se consolidasse e a cidade passasse a contar
com a infra-estruturaurbana necessária, cederia seu lugar auma empresa pri-
vada. Foi o que se observou com a operação da TCB em Ceilândia.

Tal mecanismo, aliado a fatores como o corporativismo e outros, propi-
ciou a estagnação da empresa pública, que abandonou sua intenção monopolís-
líca, dado que o poder público nunca teve capacidade para assumi-la. Nessa
condição, resfava ao setor privado tomar o lugar... Curiosamente, pode-se dedu-
zir que o ocaso da TCB colaborou pan o surgimento de um duopólio privado.

Essa evolução está resenhada na Figura 6, que, primeiramente, apre-
serÍa a curva (e a exponencial) de crescimento da demanda atendida pelas
empresas privadas que pertencem aos dois grupos, embora aqueles tenham
crescido menos quando foram forçados a competir com novas empresas. O
grupo Pioneira conheceu uma queda no ano de 7987 e parecia se estabilizar a
partir de 7))2, enquanto o grupo Planalto continuou crescendo nos últimos
anos, por ter diversificado suas atividades com transportes especiais e semi-
coletivos. Mas ambos sempre ganharam posição em relação à empresa públi-
ca TCB, conforme a proporção colocada na Figura 6.

Com efeito, na década de 70, as operações concentraram-se em três
possantes empresas privadas, em mãos de grandes grupos econômicos do
setor de transporte nacional. Em primeiro htgar, a Planeta, do grupo pioneira,
com base mineira e expansão nacional, detendo 32o/o da frota do DF; em
segundo, a Viplan, do grupo Planalto, com 260/o da frota; e em terceiro lugar,
a viaçào Alvorada, do grupo Real, com 75o/o da frota e intenções de cresci-
mento. Em perspectiva, veiricava-se a propensão concentradora pot parte de
empresas convergindo para dois grupos, numa direção monopolizanle apoia-
da pelo órgão público. A Figura 7 mostra esses desequilíbrios em termos de
frota, de produção quilométrica e de passageiros.

Em 7994, a viação Alvorada foi vendida a um empresârio da região de
São Paulo, com empresas em diversas outras cidades do Brasil e ligado a
colegas mineiros; pouco depois, terminou sendo repassada definitivamente
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ao grupo Pioneira. Da mesma maneira, nos anos )0, a viaçào Arco, que
começava a se destacar do grupo das pequenas empresas (graças ao transpor-
te funcional), terminou sendo levada à fa\ència, por terem sido eliminados os
subsídios públicos e manter-se paralisada a càmara de compensaçã.o ptivada,
que deveria fazer os repasses às empresas menos rentáveis. Com isso, a

empresa foi vendida ao grupo Planalto. Ambas as compras consolidaram o
duopólio privado do transporte urbano por ônibus no Distrito Federal.

Figura 6
Formação e cresc¡mento do duopólio privado em Brasília, 1972-1995

ooro NmS6@r@OOFN
ooooooooooo

I % Pioneira I % Planalto ITCB/Duopólio 
- 

Total Privadas

-Ç¡upe 
Pioneira 

-Grupo 
Planalto 

- 
Exponencial privadas

Fonte: TURMA; Dados: GDF, Secretaria dos Transportes

O que pode explicar o duopólio em torno dessas megaempresas - entre
as quatro maiores do país, junto com duas de São Paulo que também estão na
latxa de 700 ônibus? Por um lado, o fato de as grandes empresas de transporte
de Brasília fazercm parte de vigorosos grupos econômicos em nível nacíonal,
não restritos apenas ao transporte urbano de ônibus. Por outro lado, a ftâg1l
presença do poder público. Pelas licitações que jâ loram realizadas no Distrito
Federal, percebe-se a existência de outros empresários dispostos a explorar o
negócio do transporte coletivo. Mas as concorências levadas a efeito pelo
poder concedente são extremamente tímidas e os lotes licitados insignificantes
frente ao número de veículos em operaçãoz<. Observa-se também que, mesmo
sendo as licitações realizadas por lotes e apesar de as linhas poderem ser
mudadas a qualquer tempo pelo órgão gestor, as empresas com maior poder

Nñ<lh9r@rrÈrrrrooooooo o oooooo
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econômico e político garantem a manutenção de suas linhas. ocorre que as
decisões terminam por chegar à instância mâxima de governo, enfraqueòendo
o órgão gestor, que não tem o apoio político necessário pan razer rrente a um
duopólio que hoje concentra 75o/o da demanda de passageiros (Figura g)zi.

Figura 7
Produção comparada das empresas pública e privadas de ônibus do DF

I zs¡

Gr. Pioneira Gr. Planalto 4 empresas

lPassag,transportâdos lKmpercorr¡dos lFrota
Fonte: TURMA; Dados: GDF, Secretaria dos Transoortes

Fruto da concentração exigida pelo tipo de desenvolvimento do
Distrito Federal, as duas megaempresas, com mais de 7oo ônibus cada, cons-
tituíram verdadeiros laboratórios de economia de escala na produção do
transporte por ônibus e deram origem a um tipo de gerenciamento empresa-
rial produtivista, logo expandido no resto do país. por um lado, as empresas
menores foram absorvidas pelos grupos maiores, aumentando sua capacidade
de investimento. Por outro, hâ de se mencionar também que nenhum dos
dois grupos está limitado à atividade de transporte urbano ou a Brasília: têm
presença em outros modos de transporte (rodoviário, de caîga e aéreo), em
outras atividades (hotelaria, agropecuária, comercialização via transporte) e
em outras localidades (regiões metropolitanas e capitais regionais). Esse é o
duopólio que reproduz aIógica monopolista emBrasília claramente impulsio-
nada pelo Estado, de forma dfteta na operação ou indireta no tipo de uibanis-
mo desenvolvido. Frente a essa l6gica, dificilmente poderia ter aparecido uma
resposta diferente dessa em matéria de transportes coletivos.

o duopólio dos ônibus de Brasília é fisicamenre observável na sede
das duas megaempresas que se olham frente a frente numa região industrial,
muito longe da empresa pública, que fica na região de garagens prevista
pelo urbanista:
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14 - Acirna do setor municipalþram disþostas as garagens da uiaçã.o urbøna /. ./
zona. esta rematada. pela estação ferouiâria e arTiculada igualmente a um dos

ramos da rodouia destinada aos caminhões. (Lúcio Costa, in cDF, 1991)

Figura 8
Predomínio do duopólio privado sobre a oferta de transporte do DF em 1996

Gr. Pioneira
40o/o

Gr. Planalto
35%

Fonte: TURMA; Dados: GDE Secretaria dos transportes

3.4. Monopólios e rodoviários

Na organização dos transportes, reveste-se de singular importàncía a
questão dos funcionários das empresas do ramo. A lógica monopolista não se

reduz à relação entre poder concedente e empresas operadoras, quer sejam

estas privadas ou pública. Os ûabalhadores desempenham um papel reforça-
do pela sua concentração em grandes empresas, o que lhes dá um grande
poder de intermediação na relação com autoridades e governo. O sindicato
trabalhista pôde até influenciar de forma decisiva a administração dos trans-
portes no Distrito Federal, como 1â se observou na derrocada da TCB e em
outros aspectos institucionais.

No outro lado, por sua posição monopolista, os empresários poderiam
dispor de força para um confronto aberto com o governo, que não tem pode-
res claros de intervir em caso de locaute (greve de empresários) quando con-
flitos tarifários ou outros não forem resolvidos via entendimento direto. Os
próprios empresários relativizam esse poder, alegando que são os rodoviários
que se âpossam dele, "instalando caminhão de som na porta da g ragem e
abrindo maior conflito com empresários e governo". De fato, muitas greves
trabalhistas serviram (não só em Brasília) para advogar a demanda por
aumentos tarlfârios e outros interesses dos empresários junto aos governos,
justificando aumentos subseqüentes. Assim, a força sindical provém dessa

contradição que associa interesse empresarial e greve de trabalhadores quan-
do o poder está concentrado em dois grandes grupos e na empresa pública.

Desde a fundação do Sindicato dos Rodoviários, em 7959, até o ano de

1985, predominou no movimento sindical uma política assistencialista, reverente
aos interesses privados, sem caÞacidade de mobiização frente ao Estado autori-
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tário. Relatos de sindicalistas descrevem "uma categoria submetida a um verda-
deiro regime de escravidão e injustiças, com jornadas de trabalho de até T4horas
por dia, descontos absurdos em seus pagamentos por excesso de consumo de
combustível, uniforme, peças quebradas eic."z6. Tudo isso caracterizava certo
descumprimento da legislação trabalhista, na época em que predominavam os
"transpofte livres" e um oligopólio de transportadores pequenos e médios.

Em 1983, apareceu um grupo de oposiçäo sindical, o Movimento de Ba-
se dos Rodoviários, que realizou a primeira grande greve d
1" de abril daquele ano. Aos poucos, o movimento foi amp
iunto à categorja; em 1985, conquistou a direção do sindi
caÍegoria foi se organizando e ampliando suas conquistas, bastanfe avançadas
em comparação com o resto do país, entre as quais:

jornada diâria de 6 horas para motoristas, cobradores e despachantes;
abertura da licha de ponto na saída da garagem e fechamento ao término
da iornada:
nào pagamento de avarias;
jornada semanal de 40 horas para administração e manutenção;
7 dias de prêmio paîa o funcionário sem nenhuma falta injustificada, no
período aquisitivo das férias, convertidos em pecúnia no momento do
gozo das mesmas;
piso salarial único para motoristas, cobradores e despachantes na empresa
pública e nas empresas privadas, com data base em 1" de maio paratoda a
categoria: adiantamento salarial de 4oo/o na primeira quinzena dà mês;
complemenlação salarial para os encostados no INSS;
cesta básica, tíquete refeição, seguro de vida em grupo, passe livre em
todas as empresas, garantido em lei distrital.

Entre essas conquistas, merece ser observada sobretudo a primeira,
relativa à organização do transporte em BrasíIia, cujo movimento se concentra
em duas horas de pico, de manhã e no final datarde, quando se realizam os
movimentos pendulares entre o Plano Piloto e as cidades-satélites. No trans-
curso do dia, os ônibus ficam parados na ârea central ou nos 13 terminais
rodoviários. Nessas condições, a férrea oposição sindical à instauração da
dupla pegada, paîa uma jornada reduzida a 6 horas contínuas, leva a conside-
rável aumento do custo de mão-de-obra na planllha de custos operacionais.

cabe lembrar que a attação da cafegoria teve muito a ver com a histó-
ria da empresa pública e que, em nível de governo, a influência do sindicato
na política de transporte nunca foi pequena, apesaÍ de serem poucas suas
conquistas na formação e no respeito às condições de trabalho dentro das
empresas, principalmente as dos grupos monopolistas, onde a realidade é
profundamente diferente dos privilégios obtidos da TCB. Essas especificida-
des, que não desmerecem as conquistas sindicais, mostram o resultado de um
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negócio administrado na lógica monopolista. Nesse particular, o sindicato de
trabalhadores de transporte saiu vitorioso em Brasília, com ganhos salariais
significativos e melhoria nos acordos trabalhistas; porém, com aumentos tari-
fários e atrasos na implantação dos projetos de transporte que ele mesmo
defendia e sem melhora correspondente na qualidade de atendimento dos
rodoviários aos usuários. Nessas negociações, perdeu-se um momento precio-
so para exigir tanto a qualificação profissional dos tral:ralhadores quanto a
implantação de programas de qualidade nas empresas operadoras.

No Distrito Federal, os rodoviários tiveram, em 7995 e 1996, uma
influência conseqüente na fixação dos salários, que resultou em aumento da
tarifa um pouco acima da inflação, com renovação de frota em mais de 400/0.

lJm resultado compensado¡ pois conseguiram um aumento salarial de 89o/o e

mais uma cesta básica de 40 reais, que elevou o ganho em mais de 100% em
três anos, enquanto as demais categorias não conseguiram ganhos superiores
a 30o/o na região. Além disso, conquistaram 13 postos de controle nos finais
de linha, que antes eram casebres de madeira e hoje são âreas de alvenaria
com banheiros e locais adequados pàra os despachos das viagens.

O transporle confronta dois þrincípios basicos para a adminisrração democratico-
popular do Pa.füdo d.os Trabalhadores: o de oferecer um transporte de qualidade ao
menor preço e melborar as condições de trabalbo e a retnuneração dos trabalbado-
res do setor. Essa conrradição emerge nos þeríodos de data base dos rodouiários, que

reiuindicam reposição de perdas, aumenlos salariais e benefícios nos acordos tra-
balbistas, essencialm.ente melbores salá.rios, cujo þeso nd. ta.rifa pesa entre 5oo/o e

650/o d.o custo estima.do d.a tarífa.. Por outro lado, crpesar de reconbecer a greL)e como

direito do trabalhador, o gouerno termina. por se colocar contra, a sua realização,
porque esta penaliza drasticamente, nesse período, os usuãrios, que terão também

ao final das negociações aumentos tarifarios sem a coryespondente melboria de

arendimento aos usuã.rios. (Secretário dos Transportes do DF, 1996)

4. O remoinho de Brasília

A circulação esteve no centro da retórica do planejamento, embora aca-
basse estropiada no urbanismo praticado. Coube erttão ao Estado se preocu-
par com a organização de um sistema de transporte coletivo e operáJo pela
via de um monopólio público falido (TcB) e, logo, privado (duopólio). Mas o
movimento quotidiano não é apenas assegurado pelas rodas dos ônibus. Estes

conhecem dois competidores que emergem agora com força tanto no Distrito
Federal quanto em outras cidades do Brasil: os veículos próprios e os semi-
coletivos. No caso, o impacto desses modais, aliás mais congruentes com o
planejamento inicial, é diferenciado e constitui maior motivo de preocupaçäo.
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No que diz respeito ao transporte coletivo, o panorama atual esú, repre-
sentado na Tabela 2, na qual se apresentam os principais indicadores do siste-
ma tal como era reconhecido pelo órgão gestor em março de 1998. Longe dos
desiderata expressados pelo urbanista (na Carta ao promotor citada em 7.2),
regisffaram-se 3.533 veículos transportando 26,89 rriilhões de passageiros em
seis tipos de serviços (díspares pelo tipo, capacidade e idade, rendimento,
modalidade e clientela).

Tabela 2

Fonte: DMTU, Relatório da Gerência operacional do sTC do DF n" 1 10, Março 1998 STcp: serviço de Trans-
porte Coletivo Privado (van e ônibus) STPE: Serviço de Transporte Próprio de Empregados (van e
ônibus); STPA: Serviço de Transporte Autônomo (ônibus convencional e alongado em linha de cará-
ter rural); Transporte de Vizinhança: microônibus no Plano P¡loto e Cruzeiro; Sistema de Transporte
Alternativo: quando autorizado através de linhas licitadas, veículos tipo van com capacidade máxi-
ma de 12 passageiros sentados.

4.1. Transportes de vizinhança, alternativos e clandestinos

Jâ na década de 80, as deficiências de modos de locomoção no próprio
Plano Piloto levaram à organização de um sistema relativamente lil>eralizado
de "transporte de vizinhança" (lei de 1997). Atendia àligação entre as quadras
do Plano Piloto e destas com as âreas de emprego, não previstas no esquema
original, mas que se foram apresentando na vivência da cidade. Nessa base,
abriu-se espaço nas carências oriundas da exploração monopolizante dos
grandes eixos e fluxos de demanda. Nos últimos anos, pequenos operadores
começaram a trabalhar nas cidades-satélites, inicialmente para assegurar rcla-
ções internas e logo levando grupos de passageiros - geralmente de classe
média - até as cidades mais próximas, pois o Plano Piloto era muito fiscaliza-
do. Esses transportadores, antes batizados de "piratas" ou "clandestinos", pas-
saram à denominação de "alternativos" após a regÌarizaçào.

Além do anteriormente abordado, podem-se elencar algumas das cau-
sas da explosão do transporte clandestino em Brasflia:
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alto nível de desemprego, promovendo pequenas acumulações de capitais
decorrentes de saques do Fundo de Garantia por rescisão, que ficam dis-
ponlbllizadas para investimento no transporte clandestino, ótimo negócio
devido às altas tarlfas;
enfraquecimento do governo, sem fiscalização efeliva do serviço, confor-
me interesses de empresários;
política generalizada da llegalidade governamental, que oferecia lotes de
graça e fazia visla grossa às invasÕes de terra pela classe média;
certa queda de qualidade ou péssima imagem do serviço de transporte
convencional.

Em 1993, após muitas manifestações dos clandestinos, foram regulariza-
dos 430 veículos tipo kombi, que rapidamente conquistaram a simpalia popu-
lar. Os usuários não conseguiam ver os prejuízos decorrentes da redução da
demanda do transporte por ônibus, com o conseqùente aumento da larifas e
a degradação do serviço. Apenas percebiam a existência de um transporte
râpido, seguro (a salvo dos assaltos acontecendo nos ônibus) e confortável
(pelo menos inicialmente).

Em 7995, o novo governo, eleito com apoio direto de rodoviários e ini-
migo figadal dos clandestinos, deparou-se com a existência de mais de 1.500
veículos competindo com o transporte coletivo regulamentado, cujos opera-
dores faziam pressão diariamente para obter a regularização. Até 300 eram
ônibus e havia suspeitas de interesses funcionalistas e outros nesse negócio,
que não se pode simplesmente qualificar de "popular". Por outro lado, em-
presários e rodoviários pressionavam para o governo lutar contra o desem-
prego e remediar a queda da receiÍa do sistema, com ameaças de greves, de
pressão social caso a larlfa aumentasse e apoiados pelos empregadores obri-
gados a fornecer vale transporte.

Após várias reuniões com os setores envolvidos, desde representantes
dos clandestinos até empresários do setor, envolvendo a Polícia Militar, che-
gou-se a uma lei de regularização desses "alternativos", aprovada no
Conselho de Transporte e na Càmara distrital, em meio a grandes manifesta-

ções de rodoviários e clandestinos. Ampliou-se, então, em 793 novas permis-
sões as 430 existentes, através de licitação, garantida a p^fücip^ção dos ope-
radores do transporte clandestino que tiveram suas carteiras de habilitação
apreendidas pela polícia e com critério de seleção em que foram priorizados
os trabalhadores desempregados, moradores de Brasília nos últimos cinco
anos, e famílias com maior número de filhos.

Em compensação, desclassificaram-se todos aqueles que foram autua-
dos fazendo transporte clandestino durante o processo licitatório. As multas
passaram a ser proibitivas (de 500 a 1.000 reais), com possibilidade de denún-
cia pelo Ministério Público. A açào de coibição do governo teve sua operacio-
nalizaçào melhorada, mediante convênio envolvendo a Polícia Militar, o De-
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partamento de Trânsito - DETRAN e a fiscalização da secretaria de Transporte.
Mas a ameaça do ressurgimento agressivo do transporte clandestino continua
enquanto não se melhora a flexibilidade e qualidade de um transporte cada
vez mais monopolista e submetido à pressão de interesses dos seus atores
(empresários, rodoviários e governo).

o peso relativo do transporte alternativo regularizado é mostrado na
Figura 9, que recapitula a importância dos vários segmentos do sistema de
transporte, incluindo hoje tanto o serviço convencional como modalidades
outras que foram mantidas ou legalizadas ao longo do processo histórico.

Figura 9

Alternat.^/iz¡n./
Rural

Fretado + Empresa

Convencional

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000

I Frota 3/98 I 10.000 passageiroVmês

Fonte: TURMA; Dados: DMTU, 3/1998

Observa-se que, hoje, uma qtJarta parte da demanda foge do setor con-
vencional das grandes viações de ônibus (essencialmente absorvida pelos
modais alternativo e fretado). Assim, em março de 799g,60,7o/o da frota ope-
racional - contabllizada em 3.533 veículos - absorve 75,3o/o dos passageiros,
enquanto \7,4o/o dos veículos registrados no sistema alternativo respondem
por apenas 9,30/o da demanda. Sem dúvida, a concorrência entre os setores
convencional e alternativo é maior do que ap rece na Figura 9 que, em
ausência de dados, não considera o clandestino ainda existente, e o mesmo
se pode dizer da concorrência entre o sistema de transporte coletivo com o
conjunto das formas de transporte que se desenvolvem em sua periferia.
sejam como semi-coletivo ou como automóvel...

4-2. Paraíso e inferno do automóvel

A ênføse dada ao eixo rodoufuirio-residencial é outra particularid.ade de Brasília;
normalmente, a escala Senerosa e a récnica irnpecauel das auto-estradas se detêm
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às portas da cidade, diluindo-se numa. trarntr de auenidas e ruas que se cruzam
Em Brasília, a auto-estra.da conduz ao próprio coração da cidade e prossegue de

um extremo a.o outro nos doß sentidos, norfe-sul e leste-oeste, sem perda de éLan,

þorque a ctþlica.çao metropolitana da técnica rodouiaria dispensa sínalização e

gara.nte o fluxo normal do tráfego urbano principal. Ao passo que nas quadras o
nxotorista, aduertido pela própria modalidade restritiua. do acesso, reduz instintiua-
mente a marcba e o catro se inco?pora. com naturalidade - por assim dizer "domes-

ticado" - à uida familiar coti.diana. Quanto ao sisterna secundario de seruiço, o
plano preuia a necessidad.e de sinalizaçao, mas sempre reduzida ao mínimo indis-
pensáuel. (Lúcio Costa, C) urbanista defende sua cidade, 7967, ¡n Costa, 1995: 302)

Nos seus 37 anos de vida, Brasília tornou-se um símbolo nacional da
ideologia automobilística. Com vias largas e incentivo à velocidade, motoristas
individuais cometiam crimes de trânsito em total impunidade, deixando um
rastro de mais de 600 mortos e um número três vezes maior de aleijados por
ano na capiÍal. Brasília não foi exceção no país, pois a política federal de
incentivo à instalação de montadoras e de redução dos impostos pata importa-

ção de carros, o baixo custo dos combustíveis, as facilidades de créditos para
compra de carros novos e a queda do preço dos carros usados fizeram com
que as cidades brasileiras tivessem sua qualidade de vida profundamente aba-
lada como resultado dos congestionamentos e do atrasos nos investimentos
em transporte coletivo. Mas o Distrito Federal tinha um incentivo a mais, devi-
do à disponibilidade de espaço para trafegar e estacionar com custos baixos
para os usuários de automóveis. Tudo isso fez explodir a motorização na cida-
de, que só nos últimos três anos cresceu em mais de 160 mil veículos.

A Figura 10 mostra a ctJrva exponencial de crescimento da frota de veí-
culos, cujo número mais que duplicou de 7982 a 1997. Comparativamente, a

frota de ônibus urbanos cresceu em ritmo menor. Se o passo permanecer o
mesmo nos próximos cinco anos, a projeção será de ultrapassar os 800 mil
carros em 2002; ou seja, meio milhão a mais do que no início da década de
80. Por certo, os enganafamentos, que apenas começam a aparecer em
BrasíIia, chegarâo a ser um daqueles "vícios incorrigíveis" contra os quais o
projeto inicial pretendia defender a cidade modernista. Assim conclui outro
analista da "construção da esfinge os bastidores do poder": "Tem-se a impres-
são de que as cidades de hoje foram leilas para o automóvel. Os veículos
possuem a prioridade na ocupação dos espaços, no planejamento urbano e

nas obras públicas. Há muito tempo os pobres vêm sendo empurrados para a
periferia ou para cima dos moffos e terrenos insalubres. Portanto, BrasíIia é
um capitulo de um drama muito maior. Uma tentativa de racionalizar arqtite-
tonicamente o que nasce e se desenvolve baseado na razão do lucro. TaIvez
esteja aí o limite fundamental do modernismo. Um movimento que sonhou
mudar o mundo e terminou sendo apenas uma vertente da realidade que
queria ver transformada" (Lopes, 7996: 5).
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razão que, em julho de 1995, teve de ser lançado um
os Acidentes de Trânsito, que conseguiu poupar 200
terço as vítimas fatais) e evitar mais de mil feridos em

um ano. "Paz no Pavarino, 1998) tomou_se o principal
exemplo de cidad país. Arravés da insralaçao ae 330 pãn_
tos eletrônicos de e (,,pardais,,), de sinalizaçã.o de oriènta_
ção e segurança, de obras viârias e de formação de um batalhão de trânsito,
passou-se a respeitar as faixas de pedestre e voltou a ser possível caminhar em
avenidas hostis e fora das protegidas su Esse oro_
grama teve também importantes resultad imoondo_
se trafegar com faróis acesos durante o ¡¡oìoristas
circular com portas de ônibus abertas. com os novos limites, os ônibus reduzi-
ram 400/o dos acidentes com mortes em apenas um ano.

Figura 10
Evolução das frotas de automóveis e ônibus do DF e tendência à motorização própria
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4.3. Na trilha do realismo metroviário

Nunca se pensou que Brasília haveria de precisar de um metrô, nem se
pode dizer que, entre as cidades brasileiras, esta seia uma das mais necessita-
das de implantação desse modal. Não obstante, as contradições da função,,cir_
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culação" e a configuração resultante do conglomerado urbano e do Distrito
Federal, conforme acíma analisado, conduziram a essa conclusão nos anos 90.

O mercado dos transportes, sempre promissor, os constantes apelos
populares por melhoria dos serviços e a opção a favor de uma forma de fazer
uma obra que captasse recursos federais, disponíveis através de financiamen-
tos de projetos de transporte, fizeram com que se iniciasse a obra do metrô em
1990. Assim, a proposta se tornou projeto e rapidamente foi aprovado um
orçamento da União. A construção começou de imediato, a toque de caixa e
com planejamento e projeto incipientes. As justificativas governamentais a

favor desse modal basearam-se em uma associação de motivos: o fato de o DF
albergar a capilal brasileira, a necessidade de atravessar o Plano Piloto em
forma subterrânea e o propósito de chegar velozmente às principais cidades-
satélites, pela superfícre, para reduzir custos (40 quilômetros). O projeto rece-
beu várias críticas, tanto em torno do previsível aprofundamento do desperdÊ
cio estrutural da concepção do Distrito Federal quanto - e fundamentalmente

- por ser uma opção que descarta a melhoria da qualidade do transporte por
outros modais e desconsidera as necessidades de um desenvolvimento susten-

tável em prol das cidades-satélites. Polarizado no político e coibido pela pres-

são, o debate não foi levado a cabo de forma democrática. Embora, no aspec-

to técnico, as críticas fossem mais fundamentadas do que o próprio proieto2T.

Uma projeção futurista do projeto Ieva a pensar que, uma vez em anda-
mento, o metrô Ievarâ à exigência de estender a centralidade do Plano Piloto
até o seu entorno - quer para frnanciar seu déficit operacional, quer para res-
ponder à provável dinâmica dos mercados fundiário e de edificações - e,

conseqüentemente, à montagem de uma legislação própria para incentivar
esses investimentos. Uma política de integração do metrô com o sistema ôni-
bus deverá, então, se prolongar em verdadeira política de integração urbana:

eis aqui, de novo, uma concepção do urbanismo que parte de pesado investi-
mento em infra-estrutura de transporte e deve, logo, submeter o resto do
transporte e intervenções urbanísticas à lógica de retorno desse investimen-
to.... Um gasto em terminais e corredores exclusivos de ônibus, que não per-

fazem mais do que40/o do custo do metrô, se contrapÔe a esse desperdício.
Em perverso desenlace histórico, o metrô em construção em BrasíIia

representarra tanto uma reconsideração da função "circular" quanto uma vin-
gança contra o urbanismo racionalista que pretendia ultrapassar as "viciosas"
ferrovias das cidades preexistentes - contradizendo o ideal dos anos 60

exposto acima. Indo além: pode-se pensar que alteraria de vez o esquema

segundo o qual Brasília foi conceituada? Em pólo oposto, pode-se criticar que

a reconsideração do transporte de massa vem na contramão da urgente des-

centralização dos empregos e investimentos imobiliários, adiando pal^ um
ponto distante no tempo o imperativo de tornar as cidades de Taguatinga e
Ceilândia - onde está prevista a chegada do metrô - um pólo de descentrali-

zaçáo urbana alfernativo ao Plano Piloto,
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Argüi-se também que o sistema integraria as cidades-satélites, abando_
nadas pelos conceituadores, decisores e administradores da cidade modernis-
ta. caso isso seja cefto, repara-se uma injustiça para produzir outra, pois o
que se faz é um movimento em sentido contrário ao de um desenvolvimento
sustentável que deveria privilegiar o crescimento dos centros criados nas

4.4. O Distrito Federal em movimento

52a

Na hora em que o Distrito Federal alcançou 7,72 mllhão de habitantes,
em 7997 , menos de 200/o deles moravam no plano piloto, cuja popul ação jâ era
ultrapassada pela de Ceilândia, com 3g0 mil habitantes. Na curta história demo
geogrâlica da capital brasileira, o centro de gravidade sócio-espacial se deslo-
cou para a periferia, submissa a irracionais deslocamentos pendulares diários.
Este eixo se estende hoje em direção às cidades do entorno, que alberqa m cada
dia mais habitantes (por volta de 450 mil). obrigados a atravessar qriotidiana-
mente dezenas de quilômetros do Distrito Federal até os lugares deemprego.
Isso gera mais irracionalidade na organização do sistema de transporte do
Distrito Federal, por utilizar-se legislação federal de transporte interestadual.

Por trás dessa dinâmica, uma implacável e exemplar segregação urbana
se revela nos indicadores apresentados na Figura 11. As cidades-satélites
estão ordenadas, da esquerda para a direita, segundo a taxa de mobilidade:
1,84 viagem motorizada por habitante no prano piloto em um exremo, contra
0,51 viagem/pessoa em Bruzlàndia. Na segunda série de barras do histogra-
ma, a renda média da população segue quase perfeitamente a mesma ordem
das cidades: nos dois extremos, o plano piloto, com R$ 969 por mês em 1997,
e BrazIàndja, com R$ 769, equivalentes a l7o/o da renda dos cidadão s da ârea
central. E, na primeira série, a distância dos assentamentos ao centro é quase
regularmente inversa a ambos indicadores.

As duas curvas que se superpõem ao histograma evoluem segundo a
mesma ordem inversa. claramente, a proporção de viagens por motivo de tra-
balho sobe de 490/o no plano piloto a goo/o emBrazràndia. De forma um pouco
mais acidentada, mas na mesma lógica, cresce a proporção de viagens por
ônibus: de 240/o no Plano piloto a92o/o em Samambaia.

Impõe-se um sucinto resumo desses simples indicadores da condição
de transporte, moradia e vida no Distrito Federal. euem é mais pobre mora
mais longe do centro e tem menos oponunidade de se deslocar, embora
tenha mais necessidades de aceder ao ponto de concentração de 700/o dos
empregos.... E quem é mais dco tem menor acesso ao transpofte coletivo.
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embora se desloque mais vezes por dia num espaço bem mais circunscrito.
Tal é o verdadeiro movimento no Distrito Federal: bastante segregado, embo-
n 59o/o das viagens se realizem ainda por ônibus, ao contrário do esquema de
urbanismo residencial-automobilístico inicialmente proposto. . .

Figura 11

Segregação urbana e mobilidade diferencial no DF em 1992
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Parafraseando Brecht, o poeta alemão do distanciamento crítico, poder-
se-ia perquirir: "Quais os ônibus de Brasília adorada/que transportavam os
moradores?" A Pergunta de um operário que lê não é respondida pelos mo-
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dernos veículos anelados pelo urbanista futurista (na cafia de Lúcio costa ao
Presidente da NOVACAP) - a não ser pela cor cinza... recentemente trocada
por cores vivas para dístinguir cada viação, e pelos empresários que vêm for-
necendo um serviço essencial à cidade modernista e aos seus satélites, sob a
tutela pública que fiscaliza os ônibus urbanos. Embora rústicos, ruins não sào,
pois mal chegam aos três anos e meio de idade média na mais dinâmica
empresa do sistema convencional. Sólidos hão de ser, jâ que percorrem cerca
de 250 quilômetros por dia, destramente dirigidos por 5 mil motoristas e aten-
didos por igual número de cobradores.

Participação popular e da sociedade inovam a gestão do transporte

No centro da política de gestão dos transportes está a. þarticipøção dos setores þopu-
lares organizados e da sociedade como urn todo, tanto seus setores empresarias
como entidades associatiuas de classe, na definição, imþlantação e gestão dos proje-
tos que sã,ofundamentaß para o sucesso conqußtado

Em Brasília, foram encontradas uãrias estruturas de pat'ticipação legalmente cons-
tituídas, porém desarticuladas ou com funcionarnento precório, impløntadas por
interesse político-eleitoral e sem poder real de decßão. A þritneira medid.a do atual
gouernofoi darpeso político ao Conselho de Transporte, pelo qual deuem necessa-

ria.rnente passar as decisões irnportantes relatiuas ao setor. Dele þarticipam a
Uniuersid.ade, rod.ouiários, empresários, usuãrios (antes indicados pelo gouernador)
e órgãos do gouerno - e o secretário de Transporles d,irige þessoalmente sua.s reu-
niões. Tantbémforam rearticulados os Com.itês de Transportes, que estão organiza-
dos em cada cidade do DF (19 regionaß) e já participøram de uln enconÍro, em
1997, corn JOO d.elegados escolbidos pela base. Desses comitês foram escolbidos os

dois representantes dos usuários corn. assento no Conselho de Transporte.

Atraués do Conselbo de Transporte, abriu-se a "caiJca preta" da tarifa, apresentan-
do-se a estrutura da planilba tørifãria, ern pørticular os preços dos ueícúlos, pois
nã.o eram cortsiderados os ualores praticados no mercado e sim os das tabelas das
concessionãrias, tudo com amþlo øcomþanbamento þelø intprensa. O nouo Código
Disciþlinar, a pintura dafrota, os programas d,e melbori¿ da circulação e do trans-
porÍe, corno o "Noua Cara dos Transpor.tes", "Brasília em Mouimento', e .paz no
Trânsito", são exemplos de corno atuou o Corcelbo.

A comunicação com os usuãrios foi outra lneta deste gouerno. o atendimento das
demandas quotidianas e indiui.duaß þi consegui.da dobrando e terceirizando a
capacidad.e, atraués do atendirnento pelo telefone 1517, onde 95o/o da demanda é
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para se saber itinerãrio de linbas, e aþenøs 5%o de reclamações, deuid.o à estrutura
caotica de como se organizam e pelo eeccesso de linbas de ônibu.s do Dßtito Federal.

Nazareno Affonso
Secre!ário dos Transportes do Distrito Federal, 7995-97

Mercados do transporte e urbanismo real

É verdade que moradores, transportadores e rodoviários vieram facili-
tando uma impensada estruturação do espaço urbanizado: o transporte coleti-
vo faz definitivamente parte daqueles elementos que produziram o "urbanis-
mo real", em franca subversão ao raciocínio racionalizante e construindo de
fato a "cidade sobre rodas" do semiólogo.

Outras performa.nces e vicissitudes estão sintetizados na TabeIa 3, que
mostra o universo empresarial a que conduziu a evolução de Brasília e seus
ônibus. Notórias diferenças se manifestam, inclusive no interior de cada
grupo de operadoras. Entre estas se destacam as do duopólio, que cresceu
graças às carências do planejamento urbano. Salienta-se ainda a falha históri-
ca do monopólio público, apesar de a empresa pública não apresentar mais o
maior número de funcionários por ônibus (os mais velhos do sistema) e trans-
portar mais passageiros que a frola operacional relafiva correspondente. O
índice alto de passageiros transportados por quilômetro rodado se explica
pelas invejadas linhas malorilaríamente urbanas que a TCB ainda operava em
março de 7998 no Plano Piloto. Aos transportadores privados restavam linhas
mais longas, produzindo um IPK bastante baixo se comparado com outras
cidades do país, devido às imensas distâncias percorridas em espaços vazios,
à batxa renovação de passageiros e à peculiarmente baixa possibilidade de
aproveitamento da capacidade instalada. De novo, isso é produto mais de
uma evolução do que da intenção dos agentes envolvidos.

Três grandes grupos transportadores dispõem de quatro quintos da
frota em 600 linhas que todos os dias deslocam cerca de 1 milhão de passa-
geiros - 75o/o desse universo sendo explorado pelo duopólio. Ali, duas
megaempresas, duas grandes (privada e pública) e seis menores (quase todas
acima do tamanho médio observado numa cidade como Belo Horizonte, três
vezes maior em população) vêm, então, compartilhando esse mercado.

No que diz respeito à repartição desse mercado, o Mapa J ilustra o
resultado de um processo histórico que pode corresponder a diferentes estra-
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tégias. A da TCB, de se fincar no Plano Piloto, terminou sendo cIara, apesar
das francas tentativas reitas para IL'e arrebatar o reduto. A estratégia de um
grupo visa às duas maiores cidades-satélites, produto de uma evolução que
deve muito aos transportadores pioneiros da BrasíIia dos candangos. Outro
grupo faz-se presente em maior número de assentamentos e em mais variadas
formas de serviço. Quanto às empresas menores, partem de posições também
monopolísticas, mas em cidades menores e mais afastadas, como se fossem
abrindo caminho em espaços menos propícios para as megaempresas.

Tabela 3

Características das empresas de transporte por ônibus convencional do DF em março 199g

V¡ações
urbanas

Frota oper. ldade média
ônibus

Pessoal Passageiros* IPK
Total oh preposto frota transp./mês o/o

Viplan
Condor
Lotaxi
Pla neta

Alvorada
TCB

Viva Brasília
5ão José

Riacho Grande
iol

639 29,a0%

84 3,92%
30 1,40%

618 28,82o/o

241 11,24%
274 12,780/o

a7 4,06%
60 2,800/o

60 2,800/o

51 2,38%

5,68
6,3

5

4,43
6,93

3,76
4,92

4,55

5,69

2.448 3,83
425 5,06
223 7,43
2.469 4
't.147 4,76
'1.247 4,55
382 4,39
225 3,75
271 4,52
239 4.69

5.147.093 25,43%
s81 915 2,47%
31 6.340 1 ,560/o

4.885.480 24,130/o

2 753.847 13,600/0

3.574.990 17,66%
1.024.179 5,06%

690.826 3,41%
685.640 3,39Vo

583 490 2,880/o

1,2

1,02
no

1,1 3

'1,76

1,15

t,4
1,45

fotal 2.144 100% 5,59 9.076 4,23 20.243.800 100% 1,29
* lnformado pelos operadores
Fonte: DMTU, Relatór¡o da Gerência Operacional do STC do DF n" .l .l0. Marco 1999

Neste último mapa - se comparado ao Mapa 2 -, revela-se também a
existência de uma relação entre a exploração dos mercados brasilienses, a
concentração da demanda por transporte coletivo e o uso do solo. Trata-se de
vma clara contradição com o esquema do planejamento urbanístico inicial,
que pretendia acabar com esse tipo de relações econômicas na produção do
espaço construído.

Cabe então questionar a classe de urbanismo que vem sendo inventada
pelos moradores das cidades-satélites junto com seus transportadores - e até
em evidente aliança com eles, no caso dos "alternativos". Ainda hoje, o
"transporte real" parece uma resposta subversivaàutopia urbanística. pois "o
viajante que lê" poderia querer saber quando, afinal, detxarâ de ser usuário
de transpofe público, tendo acesso a um velho cano próprio, com o qual
ajudarâ a congestionar a cidade. ou, inversamente, se o desenvolvimento sus-
tentável, evitando prescindíveis deslocamentos - e investimentos2s -, aconte-
cerá quando se der uma substancial melhora da dinàmica econômica e do
quadro de vida do morador da cidade-satélite. Quadro até hoje sustentado
por ele próprio.
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Mapa 3

Mercados dos lransportes de Brasília em 1998

Localização da demanda
por região e transportador

Taxa de uso de ônibus
convencional por região

I tS-¿O (vm)/habitante
I t¡-ls
Itl-t¡
I ro- tt
I a-to
!e-a

(vn) viagens nensais

4.9OOJOO (vm)

2.450.000

490.000

I Grupo Planalto
f Grupo Pioneira
I ¡rp. Pública TCB

[ 4 Empresas

Fonte: TURMA; Elaboração: Jean-Paul Hubert; Dados: Onibulis, IBGE, DMTU-GDF 3/1998
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Transporte funcional e transporte público no D¡str¡to Federal

o transportefuncional em Brøsíhia, realizado corn os ueículos proprios de cada ins-
tituição, cbegou a uma frota de 6oo ueículos, cresceu corn o pctssar dos anos e
corneçou-se ø contratar enpresas de turisltto - cobenas por legislação do setor de
Turßmo, emanada pela então Ernpresa Brasileira de Turßmo - EMBRATTIR, þara
com'plen entar a oferta, findando por substituir a frota própria das instituições. As
erltpresâts de turßrno, ta,ß como aJuiz de Fora, operauam utilizando, predominan-
temente, ueículos típicos de transporte rodouíãrio com um,a única porta de acesso.

Até 1990, aproxirnadamente 8oo ueículos fazian o tr¿¿nsl)orte funcional do DF e

aÐresentøuam, alérn das desuantagens jã citadas, problemøs de excesso de oferta em
algumas "linbas", supeilotação em outras. Com o auntento da demanda por este

trønsportefretado, as empresas de turßmoforam perdendo esþa.ço pøra as empresas
de transporte que faziam o seruiço regular de transporte urbano. Grandes frotas
foram alocadas þelas em,þresas Brasiliana, subsidiãría da viþlan, União, subsidiã-
ria da Píoneira e Arco, gerando especulações quanto ao rebatimento desta prãtica
na tarifação global do sßterna. A TCB dispunba defrota para. atender ao transporte
funcional do Gouerno do Dßtrito Fed.eral-

Em 1989, a Resolução n" 825/89, do conselbo d.o Tra,nsporte público coletiuo do
Dßtrito Federal, sob prolnstct do Dqanamento de Tranwrtes urbanos, aprouou a
ampliação da frota do sentiço conuencional do sßtema de Transporte púbtico do
Dßtrito Federal, com a adþão de 382 nouos ônibus do tipo "ølongado" assim dßtri-
buíclos: 7o para a TCB; 144, por meio do aditamento das permissões etcistentes, dß-
tribuídos entre as Ernþresas Alaorada (4O), Viþlan (gg), ptaneta (16); 16g atraués
de licitação e com ßso ertingue o transportefuncional em 199O.

o ffanq)orteÍretado indiuidual agora épresndo por um outro tNpo de transþortador,
com custos rnenores e frota mais antiga, senào algurts ueículos corn rnuitas dêcadas
de uida; são regulørizados pelo Ðqaftamento Metropolitano de Transportes urbanos

- DMTU, por meio de um "saluo conduto", naforma. de uma autorização de suporte
legal quc os diferencia dos ônibus clandestinos. Atualnæl,te, unta frota de maß de
4OO ueículas presta este seruiço.

Antonio Maurício Ferreira Netto
Coordenad<¡r geral de transportes urbanos,
Ministério dos Transoortes
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Garagem

Alcances do ônibus

e lírnites da viaçãro

Chegou-se à garagem. O motorista vai descansar um momento,
enquanto o cobrador entrega a receita no caixa, protegido com mil sistemas
de segurança e aferiçào; ambos esperam o próximo turno, seguindo a folha
de serviço. Quanto ao ônibus, talvez seja entregue paralirnpeza e abasteci-
mento, talvez vâ para a revisão mecânica ou funilaria. Na ausência total de
passageiros, ê boa a oportunidade para se empreender um balanço técnico
ou operacional do desempenho no serviço. A parte não rolante da viaçào -
administradores e instalações tixas - entra em tensão. É o momento de revisar
tudo o que foi escrito, no hodômetro como no livro. E quem fez a vtagem na
Viação llimitada, dela participando de maneira mais ou menos ativa, pode
agora prescindir de iniciais preconceitos leigos ou mediáticos, já que entrou
pxa o domínio dos "transporteiros" - a firrma dos que, ligados às mais varia-
das disciplinas, cultivam a especialidade do transporte e tratam de substituí-
los por análises de maior alcance. Em função disso, compreende melhor
aspectos internos do processo de urbanização; pode atuat na direção e no
gerenciamento dos sistemas; e, prospectando, avaliando as mudanças tecno-
Iógicas e sociais que devem acontecer, pensar em projetá-las pan o amanhã.
Os resultados serão utilizados conforme a justeza e a pertinência das relações
estabelecidas entre conhecimento e prâtica, como modo de verificação dos
veredictos, no vaivém da rua à garagem, da praça pública ao ateliê de pesqui-
sa. O estudo precisa da confrontaçào interativa e permanente entre realidade
e objeto, como não pode prescindir do diálogo com os múltiplos interlocuto-
res que intervêm de modo prático nesta realidade.

O cansaço da viagem exime de fazer comparaçoes ou repassar as ricas
observações registradas em cada ponto de parada, em cada trecho do percur-
so, em cada apreciação dos passageiros. Mas qualquer inadvertência poderá
causar desequilíbrios ou transtornos maiores, tanto no serviço quanto na via-
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ção ou mesmo na cidade e na vida dos usuários - ou não usuários - do trans_

optar por um desses velhos parceiros para salvar o outro?

idéia de que o
que parece ser
to, ficamvârias

para o transporte individual, para o coletivo ou para formas intermediárias que
extraiam os méritos de uma e outra das modalidade de deslocamento urbano.

Inspecionando o painel diante do motorista: a questão que orientou a
Seção A da viagem deste livro não se restringe aos capítulos nela reunidos.
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Mostra de onde partiu a reflexão. Trata-se do binômio viação e tutela, que
estava ainda no centro do debate sobre o transporte quando a equipe come-
çou o trabalho de pesquisa. Ambos os termos expressam, de forma exagerada
no sentido português da palavra tutela (aqui estendido ao sentido francês dos
pouuoils de tutelle), uma intenção do segundo ator de exercer seu poder
sobre o primeiro. Inicialmente, havia discrepâncias entre os autores - como
entre os políticos e administradores dos órgãos gestores (também diferentes
das européias autorités organisatrices des transports, consorciadas e subven-
cionadas) - a respeito da maior ou menor importância do poder estatal sobre
um setor privado que produz um serviço público. No fim, chegou-se a uma
visão mais consensual, pela qual, apesar de cada autor ou equipe manter um
ponto de vista próprio, admite-se a preponderància do setor regulamentado
(viação) sobre o ente regulamenrador (Estado).

Ao se reconhecer que a delegação de competências, aprior¿ exclusivas
do Estado, e a opção rodoviâria nào foram acidentais, mas, ao contrário, uma
constante cornbinação da política brasileira de transportes, evidenciou-se uma
margem de manobra reduzida para a tutela. os períodos ou as instituições
que escaparam dessa equação foram mais exceções do que regra, embora
muito importantes, como durante alguns anos da década de I97O de veleido-
sa intervenção federal. Apesar de as companhias ferroviárias serem um uni-
verso que foge ao objeto deste trabalho, não se pode deixar de ressaltar a
grande influência que tiveram algumas delas - em particular o Metrô de são
Paulo, do qual se extraiu um contingente muito qualificado de técnicos e
administradores que irradiaram a filosofia do serviço público para além desse
recinto e dessa região. Seria também injusto não reconhecer os aportes de
grandes setores do planejamento - econômico, urbanístico e inclusive de
autoridades da ârea de regulação do trânsito -, que consolidaram a tutela
estatal, afirmando-a no sentido mais amplo e positivo da palavra.

No transcurso da pesquisa, como na evolução da realidade, a redução
do sentido público do serviço para o estatal da tutela foi perdendo consistên-
cia. Sem menosprezo às possíveis formas de superar o ônibus e a viação,
deve-se, em primeiro lugar, reconhecer a validez das normas e leis que presi-
dem ao jogo de atores na evolução do sistema de transporte. Isso foi clara-
mente revelado na resenha nacional que se teve de reconstituir na hora de
explicar o surgimento davíação. E, de algurna maneira, a comprovação desse
jogo está presente no momento em que se interpretam as vârias realidades
Iocais estudadas. A esse respeito, convém explicitar a escolha das cidades no
quadro da pesquisa. Assim, Salvador, Manaus, Juiz de Fora, Goiânia ou
Florianópolis ricaram de fora não por que se pensasse que não mereceriam
anârise profunda; também não foi porque se desconheçam os méritos inova-
dores de Araraquara, Santo André, Blumenau ou João pessoa que elas não
foram incluídas. ocorre que a dezena de cidades pesquisadas com maior pro-
fundidade apresentavam os elementos básicos para se apreender a viaçào em
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sua grande homogeneidade e igualmente grande diversidade. outras pesqui-
sas afinatào esse diagnóstico para completar o resultado geral da presente.

Comprovou-se que Estado, usuários e empresários, iunto com outros
personagens - que podem ser organismos internacionais. movimentos popu-
lares, indústria automobilística ou outros agentes - têm dominado de forma
sucessiva (e não símultânea) o cenário dos transportes. Isso fica claro na
retrospectiva do século todo e também em sua segunda metade, quando pas-
sou a prevalecer o rodoviarismo no Brasil. No enfoque sistêmico, força e fra-
queza determinam alternativamente o comportamento de cada um desses ato-
res, o que explica a poIítica da Secretaria de yiaçào e os resultados que se
podem alcançar da combinação desses comportamentos. Ficou claro que as
regras desse jogo de atores e a fisionomia deles no Brasil é bastante diferente
do que se constata no resto da América Latina. o profissionalismo de uma ati-
vidade gerenciada com critérios técnicos se impôs aqui, enquanto lá perma-
neceu o corporativismo, próprio de operadores simples coletivizando o
sauoirfaire de todos adquirido na rl.a (sem que tais comportamentos estejam
totalmente dissociados ou sejam independentes um do outro).

Neste trabalho, afirma-se com nitidez e a partir de exemplos - em parti-
cular os de São Paulo, Rio deJaneiro, Recife, BrasíIia e Curitiba, a despeito de
suas particularidades - que a diferença entre esses comportamenros, ou enre
os transportes urbanos brasileiros de ontem e de hoje, deve-se à constituição
dos transportadores em empresários. A história deles, ainda pouco conhecida,
imiscui-se na própria história das cidades e de seus transportes sem dispensar
o Estado de tutelar a alividade. No início, eles mesmos assumiam o volante,
transportando passageiros das áreas rurais para as cidades contíguas que cres-
ciam sob o impulso da migraçào interna urbanizadora. Depois, fundaram as
viações que, concorrendo com os bondes em extinção, iriam ampriar de forma
progressiva seu domínio sobre os deslocamentos da população. A partir do
pós-guerra, acumulando ônibus no seio das empresas, assentaram sua presen-
ça majoritâria nos mercados de transportes, acompanhando com frotas enor-
mes o processo de adensamento e extensão das metrópoles. Dessa trajetória
individual e famlIiar, sobram ainda nas empresas características de gerência
intuitiva, como se mostra na anâlise dos casos de Belo Horizonte, Fortaleza e
campinas e, de forma secundária, em quase todas as cidades brasileiras.

As oportunidades de novos mercados pouco atendidos e a experiência
acumulada pelo setor cnaram as condições para que uma grande mudança
ocorresse. Deu-se a metamorfose de um núcleo mais dinâmico de empresários.
o salto quantitativo ocorrido no tamanho de suas empresas provocou uma
radical transformação qualitativa em todas as Regiões Metropolitanas do país,
quando eles aprenderam a operar grandes frotas. Frente a enormes contingen-
tes populacionais, a operaçào teve de ser racionalizada, coincidindo com inter-
venções estatais de várias índoles. Despontavam a partir daí, de um lado, um
padrão de gerenciamento empresarial moderno; de outro, um processo de con-
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centração do setor, com a emergência de empresas poderosas, cuja aitaçào
ultrapassaria os limites dos territórios municipais. O capital de transporte urba-
no - agora nacional, embora distinto pela origem imigrante ou regional dos
donos ou sócios, como os portugueses, os italianos, os mineiros -, incidia forte-
mente na modernizaçào geral do setor. Nas últimas décadas, formalizava-se,
enfim, certo modelo da empresa pñvada capitalista brasileira de ônibus, propi-
ciado tanto por seus fundadores, agora associados em possantes organismos
profissionais, quanto pelos órgãos gestores, em prol da padronízaçào e da
melhoria da qualidade do serviço prestado aos cidadãos.

De fato, em pacto de entendimento interligado, o duplo movimento da
intervenção estatal e do crescimento interno próprio das empresas levou a
uma esquisita convivência, até que a opção pelo monopólio, público ou priva-
do, colidisse com a lógica dos mercados. Inspirado no modelo vigente à época
das companhias de bonde, provedoras de um serviço público em sistema de
monopólio, tentou-se, em vão, construir empresas públicas que tomassem o
posto. Único caso bem-sucedido nessa linha, o de porto Alegre contrapõe-se
ao de Brasília - também único na mal-sucedidatentativa de monar um mono-
pólio público excludente de quaisquer iniciativas de carâfer privado. Devido
aos parcos recursos municipais disponíveis, à lógica essencialmente privatizan-
te do rodoviarismo nacional e à relegação do transpoïÍe a plano secundário
frente a outras prioridades do desenvolvimento, concluiu-se rapidamente pela
conveniência de voltar a delegar o monopólio do serviço público a esse pujan-
te setor empresarial. Repetindo-se o esquema de associação com o capital pri-
vado da época dos bondes, permissões e regulamentos propiciaram, entào, a
modernização e a concentração do capital emergente no setor de transportes
coletivos - dessa vez, como se disse acíma, de origem nacional.

Das experiências analisadas, não resta dúvida de que o carâter inova-
dor da administração brasileira do transporte urbano apoiou-se firmemente
em tal consolidação de um setor privado autóctone. contrariamente ao que se
costuma pensar, Curitiba é claro exemplo de um pacto sem o qual sua expe-
riência não teria despontado como "modelo" mundial, previamente à implan-
tação da rede integral de transporte, e nem se teria mantido. Até hoje, as
autoridades curitibanas anelam aprofundar a inovaçào com propostas tecno-
lógicas e institucionais que precisam da associação com um interlocutor
único, caso seja possível concentrar ainda mais a propriedade no setor. Oligo-
pólio em Recife ou duopólio em Brasília seriam outras tentativas de se pac-
tuar um monopólio estatal do serviço público compartilhado com uma opera-
çào privada Numerosas experiências de "municipalizaçào", em particular a
partir das de São Paulo e de cidades do ABCD paulista, procuraram encami-
nhar essa situação do Davi da prefeitura confrontado ao Golias da megaem-
presa, sem que, no entanto, isso degenerasse em quebra-pau na rua.

A despeito do balanço entre monopólio e oligopólio indicado por esra
análise como traço dominante do quadro brasileiro, não quer dizer que não
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tenha havido caminhos alternativos, com propriedade menos concentrada e in-
tervenção mais forte do poder público. Entre eles, o caso de Belo Horizonte,
não sem sucesso, mas também com atritos, prolongando-se até a aualidade.
Nem implica que tal tipo de entendimento sempre tenha dado certo, o que é
ilustrado peTo casus belli de Salvador e pela estrutural instabilidade do seror
empresarial em Manaus - ambos os casos nã
dos neste livro. Na Bahia e, da mesma forma
em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, ou
outras cidades, as manifestações dos viajantes, como terceiro ator, mexeram
fundo com essa aliança binomial, sobretudo quando sua insatisfação coincidiu
com potentes movimentos sociais reivindícando em outras áreas. Apareceu,
então, outro tipo de aproximação entre os atores, levando ao estabelecimento
de alianças entre o Estado e a sociedade civil e, conseqüentemente, colocando a
viação a descoberto. sob este ponto de vista, o monopólio pôde aparecer como
uma fórmula îegativa, sendo repetidamente denunciado tanto pela mídia como
por forças neolll>eralizantes, effoneamente autodenominadas de ,,privafizantes".

A genérica evolução do lotação à viaçào, do dono de ônibus ao empre-
sário de transporte, pactuada com as rutelas do seto¡ não se repetiu nos mes-
mos períodos nem da mesma forma nas diversas cidades. Em dois extremos
co forte componente intervencionista e sindicalizaçào
pa e o Río de Janeiro, com histórica hegemonia priva_
da da tutela pública de reorganizar o setor. Entre
ambos os casos, a intervenção nos sistemas de transporte, perene em Recife,
opõe-se à extrema discrição pública em outras cidades, tanto do Nordeste,

empresariado mudou sua base patrimonial até alcançar grande independência.
Assim se explica que uma trajetóia nacional não se tenha refletido exatamente
no nível local, apesar de a viaçào pnvada ser o principal elemento establlizador.

Por trás dos agentes que se confrontam diretamente no cenário dos
transportes, outros, como a indústria automobilística ou os sindicatos traba-
lhistas, constituem um substrato a parlir do qual se reduz a autonomia apa-
rente do jogo dos atores. Pois a política tarifâria, que continua sendo o princi-
pal objeto de negociação e de tensão nesse pacto, é em boa medida

to dos sistemas de transporte urbano relativamente separado do livre jogo das
forças do mercado . Para o bem ou oara o maI?
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Tal tendência não parece ser o caminho a seguir em uma nova situação
na qual nem o poder público nem as viações conseguem barrar a enlrada de
novos operadores no mercado. Beneficiando-se da aberlura da economía brasi-
leira e da reestruturação do seu aparato de produção automobilística, os novos
operadores (mais ou menos...) autônomos vêm explorando fatias de demanda
que foram desprezadas por um sistema que, hoje, apesar das riquezas próprias,
parece padecer de rigídez e de dificuldade de adaptação - exatamente como
aconteceu antigamente com as companhias de bonde. O ressurgimento de varia-
das formas de lotações, serviços fretados e operadores autônomos, à moda his-
pano-americana, embora seja também um refúgio para setores afetados pela
recessão, é denunciado tanto pelo setor estatal quanto pelo privado como uma
ameaça e uma intromissão perniciosa no pacto que os manteve unidos.
Expressão conjuntural de um desarranjo que pode ser consertado por novas
regulamentações, novas modalidades de contrataçào - incluindo mecanismos de
concorrência entre as normas de concessão do serviço público - ou por uma
tutela dos sistemas metropolitanos de transporte exercida por novas agências
reguladoras (alternativas à desregulamentação que vem do Chile e do Peru bater
à porta da garagem brasileira). Tal mudança poderia, ao contrário, invalidar o
que estas fórmulas estão procurando e esfar marcaîdo um limite da viação.

Para encerrar um debate que hoje parece anacrônico, responda-se à

pergunta dos limites respectivos daviação e da sua tutela. Será que o modelo
capitalista da empresa brasileira de transporte teria conhecido um desenvolvi-
mento assim impetuoso se não tivesse havido intervenção nenhuma do
Estado? É bem provável que não. Porém, o contraste entre a intervenção
muito discreta no Rio de Janeiro e a muito desgastante em São Paulo parece
indicar que sim... De qualquer forma, nem no Peru, onde, conforme as

supercomenladas e controvertidas colocações neoliberais à la De Soto (o
transporteiro peruano que defende a informalidade), o "setor informal", que
dominou durante décadas o cenário dos transportes limenhos, se desenvolve-
ria sem a presença do Estado, suporte de seu corporativismo.

Passemos, então, à pergunta recíproca: será que sem a viaçào a inter-
venção do Estado brasileiro teria sido diferente? Nem o percurso ou o derra-
deiro suspiro da CMTC de São Paulo, nem o de tantas outras empresas munici-
pais moribundas ou enterradas, nem o poderoso desenvolvimento do metrô
favorecem uma resposla afirmativa. Os limites da tutela, sejam de ordem finan-
ceira ou institucional, são evidentes. Aliás, no outro extremo, a desregulamen-
tação do transporte à chilena ou à peruana mostra como os próprios cartéis
dos transpor-tistas reconstituem formas de intervenção estatal. Os limites defi-
nem, então, o espaço próprio de cada agente: não hâ viação sem tutela nem
tutela sem viaçào. É por isso que esta viação é própúa deste país (ou, paro-
diando o título de um livro brasileiro de crílica lilerâria: "tal viação qual país").
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No meio do ônibus: as experiências anarisadas neste livro mostram
também a gtande diversidade reinante no Brasil, a refletir as potenciatidades
do setor. ou seja, embora se tenha claramente demonstrado a existência de
um modelo particular de moderna empresa privada de ônibus, esra assume
não apenas formatos diferenciados de uma cidade pa[a outra, mas também
variam seus padrões de gerenciamento e opções tecnológicas.

Tais aspectos são identificados na seção B, a partft da tipologia empre-
sarial estabelecida pela pesquisa onibucad, cujos rèsultados apontam paru a
coexistência de níveis distintos de organização das emp¡esas, indo désde a
operação simples até a formação das megaempfesas pertencentes a grupos
nacionais, que estendem sua influência a outros setores da economia. Eis a
maior originalidade da experiência brasileira quando comparada com o resto
da América Latina: o que aqui se tipifica como empresas pequenas ou médias
equivaleria, lâ, a grandes operadores. originalidade que se mantém quando o
parâmetro é a realidade mundial: conhecem-se poucos casos de economia de
escala capazes de justificar tamanha acumulação privada em megaempresas
no setor de transportes urbanos. Do cadastramento tipológico efetuado, deri_
vam três fatos que marcam os limites de uma realidade:

(Ð uma frota quase integralmente privada de ônibus submetida às normas e
regulamentações de um serviço que permanece essencialmente de cará,-
ter público;

(ii) quase total ausência de subsídio, não obstante existirem mecanismos de
compensação que mantêm certa heterogeneidade no setor;

(iii) formas empresariais mais voltadas para o produtivismo do que para a qva_
lidade, combinando propriedade famíliar com gerenciamento empresariar.

Esses três traços da empresa brasireira foram confirmados por uma
segunda abordagem empírica - que revelou também as tendências e dificul-
dades do processo de modernização do setor.

saliente-se que a tipologia elaborada serviu para a análise de outras reali-
dades abrangidas no livro. No entanto, saltaram å vista fortes variações locais
frente a um padrão geral de crescimento das viaçoes nas últimas décadas. Mais
râpido e concentrado em megaempresas no caso de são paulo, seguido por
BrasíIia, esse processo ocoffeu mais em grandes viações nos casos de Recìfe,
campinas e curitiba e em operadoras de porte médio no caso de Belo
Horizonte, assim como nas localidades periféricas das Regiões Metropolitanas.
Da mesma rorma, observou-se que, ainda forte nos serviços rodoviários e inter_
municipais urbanos, o crescimento empresarial é bem menor em atividades de
fretamento ou de serviços especiais, abiindo-se a possibilidade de inferir conclu-
sões parecidas para as atividades não regulamentadas de transpone _ as ouals.
por razòes óbvias. o cadastramento realizado não pôde.orrt.*plnr. Dessas dife_
renças por localidades e serviços, podem-se deduzir conclusõei críticas sobre o
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carâter desequilibrado da oferta de transporte urbano no Brasil. Acusanclo o
conhecido desbalanço da concentraçào da renda e do produto nacional, a

repartição nacional das viaçöes e de suas frotas não corresponde ao padrão de

distribuição da população. Portanto, seu processo de expansäo nacional, dife-
renciado segundo as grandes regiões do país, deixa insatisfeila a demanda por
transpofte exatamente nos locais mais desprovidos de oporlunidades.

De carâter geográfico, este outro limite bem poderia contribuir para
uma explicaçào da emergência de formas de transporte alternativas à viação,
particularmente notável nas localidades de menor acesso social à cidade
(situação bastante clara nos estados do Norte-Nordeste). Isso não impede que
serviços alternativos às formas convencionais de transporte coletivo (e, de
maneira secundária, ao transporte individual e ao automóvel) apareçam tam-
bém em regiões de maior desenvolvimento, como é o caso do lotação em
Porto Alegre, embora regulamentado, do transporte de vizinhança em Brasília
ou, mais recentemente, do bairro-a-bairro em São Paulo. O fato de que essas

modalidades semicoletivas não tenham aparecido até hoje em Curitiba ou em
Belo Horizonte ratifica a força do pacto estabelecido entre viações e tutelas
nessas cidades. Do mesmo modo que a râpida expansão dos "alternativos"
em Campinas reflete a ausência de um transporte urbano-regional à escala da

demanda emergente nesse novo pólo metropolitano.
No que diz respeito ao gerenciamento, o limite da modernização da

viação parece estar ligado ao controle patrimonial exercido sobre ela e sobre
seus prolongamentos internos. À propriedade familiar tradicional correspon-
deriam relações internas paternahsÍas, como sugere a anâlise das relações de
trabalhos vigentes nas empresas de Belo Horizonte, contrastando com as rela-

ções mais próprias das organizações burocrâticas - no sentido positivo dado
por Max \íeber a essa definição - que prevalecem nas megaempresas, quer
de propriedade privada ou estatais. O porte médio favorece relações primâ-
rias no interior dessas viações e entre elas, passando por cima das tensões
existentes entre o núcleo empresarial mais dinâmico e os setores mais tradi-
cionais, característicos das pequenas empresas. Tal diagnóstico é confirmado
na pesquisa sobre abordagem empírica da modernização, que estudou
empresas filiadas ao dinâmico sindicato nacional (NTU) e vê na presença de

elementos tradicionais certo limite à modernização empresarial, inversamente
ao hoje predominante discurso da qualidade, que deveria prevalecer sobre
um enfoque produtivista no gerenciamento da viação. A relação entre família
e empresa está presente em outras cidades também - em Recife, por exem-
plo, onde pioblemas de sucessão familriar e patrimonial travaram processos
de modernização e expansão empresarial. No outro Iado, a inexistência pré-
via de relações familiares facilitou o fortalecimento de grandes capitais nacio-
nais, como no transporte de Brasília.

A-lém de suas conseqùências internas quanto ao estilo de gerenciamento
e de desempenho operacional das diversas categorias de empresas, segundo a
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presença mais ou menos forte de
de também ao relacionamento e
ção pública do setor. No caso de

menos relevante depois que permissão e tartfa foram consensualmente fixadas.

compensação, qualquer afastamento das normas é visto como atentatorio ao
sewiço público. Inclusive - e infeli tomadas
frente ao regulamento favorecem a que diz
respeito ao aproveitamento dos ve e média

No fundo do biarticulado: na Seção c, ressalta-se que é impossível
compreender os processos de concentração e modernizaçio das empresas,
suas relações com a tutela e seus estilos próprios de gerenciamento sem lnse-
ri-los nos contextos econômicos e urbanísticos. Apesar de as análises empíri_
cas confirmarem o esquema teórico dos funis, a normalização nele ne¡à da
emergência, reprodução e ampliação da viação, que se constitui na dinâmica
dos transportes urbanos brasileiros , não dâ contã de todas as suas relações
com a economia. Nem a explicitação de que existem economias de escala no
setor, contraiando clássicos preceitos da teoria do transporte. Faz-se hoie
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necessário completar essas descobertas com considerações mais próprias à
economia dos serviços urbanos, em partícular no momento em que uma con-
corrência renovada parece estaÍ a questionar leis históricas da economia do
serviço público. Regulamentação e regulação são os termos dos novos deba-
tes, nos quais se poderia chegar a redefinir o papel do setor de transportes (e
o de comunicações) na dinàmica econômica geral. Assim, apareceria um limi-
te na acumulação no setor de transportes, que, por sua vez, poderia revar à
redefinição do lugar da viação na própria economia urbana.

O caso do Rio deJaneiro continua sendo exemplar atéhoje, quando se
"privatizarão" todos os segmentos dos sistemas estadual e municipal de trans-
porte nos quais o Estado mantinha uma certa presença - ftaca, diga-se de
passagem. Além de estradas, pontes, barcas, trens e ônibus, a recente entrega
do metrô à operação privada e a convocação para licitação de futuras expan-
sões da rede, que o Estado roi íncapaz de empreender, constituem um novo
desafio para a iniciativa privada, até agora abocanhada por capitais estrangei-
ros nos recentes leilões de privatizaçào. Porém, três quartos da oferta de
transporte coletivo da RMRJ permanecem controlados por um setor privado
Iocal que certamente contribuiu para a modernização da operação e do siste-
ma, matcando uma dinâmica presença na economia local e estendendo-se
para arém dos limites da região. Quais rearticulações podem acontecer entre
as diferentes frações de capital hoje operando os sistemas de transporte cario-
ca? Em contexto muito diferente, pode-se fazer igual pergunta a respeito dos
capitais, antigos e novos, entrando em novas âreas do transporte coletivo de
são Paulo (corredores e concessões de lotes, sistema de transporte de média
capacidade, licitação de novas linhas de metrô), assim como em Belo
Horizonte e outras cidades. Quanto do capital constituído a partir do cresci-
mento das auto-viações seria investido nesses novos espaços do transporte e
da economia utbana é questão difícil de responder, pelo menos sem que se
considere a dinàmica de grupos em que elas se foram consolidando.

Apesar de não ser objeto direto das pesquisas realizadas para este livro,
todas centradas sobre a empresa, algumas indagações e análises sobre a estru-
lura e o comportamento dos grupos roram feitas no decorrer dos trabalhos e
subjazem às análises propostas. Ainda não se dispõe de conhecimento suficien-
te sobre a maneka como os pioneiros das viações brasileiras foram envolvendo
nos seus negócios famíItas e sócios, vieram se articulando em meios regionais,
culturais e sociais homogêneos e se foram relacionando entre eles. Essa farefa,
que exige uma pesquisa de corte histórico e antropológico, fica pendente: um
minucioso tratamento é indispensável, dado que o tema costuma ser mais cari-
caturado do que analisado. Em cada região ou cidade do país, reconhece-se o
predomínio de um número reduzido de sociedades patrimoniais controlando o
total do setor - cerca de trtrta ramílias dominando as 70 empresas de Belo
Horizonte; uma dúzia de sociedades na Grande são paulo; meia dúzia no Rio,
dois grupos hegemônicos em Brasília e uma famíIia estendida em Curitiba. São
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cifras significativas, das quais nãohâ por que se surpreender, considerando-se

no - assim como um só grupo dirige o transporte interurbano de passageiros e
poucos emefgem no transpofte aéreo. Independentemente de qualquer juízo
de valor, cabe salientar também os aspectos progressivos dessa concentração.

Assim no exemplo do Rio de Janeiro, onde a associação de vários pro-
prietários permitiu a propagação, em formato de grupo, de um modelo
empresarial profissionalizante que, combinando operação e manutenção e
articulando atividades a montante, projeta-se em outras localidades. Mais cla-
ramente colocado na estruturação dos mercados, o caso de são paulo fez um
grupo coeso de sócios adequar-se à lógica do serviço público; na região do
ABCD, aprendeu-se a combinar as diferentes formas de atividades de trans-
pone de passageiros. Mas, sem em Brasília que se
soube forjar um estilo quantitativi e grandes 

"-pr"rrr.E a habilidade mineira chegou da reglão de Belo
Horizonte ou do Triângulo Mineiro, irradiando o setor e dotando-o de instân-
cias de representação profissional. Ainda permanecem grupos de alcance
regional, como foi evidenciado no caso do Nordeste e seria o caso também
em cidades do sul do país.

Sem dúvida, esses grupos acumularam capital, mas também contribuí-
ram fortemente pata o aumento da produtividade e para a modernização do

ceçÕes, esse capital estaria sempre reinvestido no setor,
ou cidades, onde permitiu saltos qualitativos na organiza_
transporte: compra de empresas falidas, dotação de frotas

, reagrupamento de linhas, contratação
orpo diretivo profissionalizado. A espe_
é tão grande que até com o setor inte_

rurbano as relações se mantiveram tênues e unívocas (por exemplo, quando
a empresa que dominava o transporte urbano de campinas voltou pala a
exclusiva operação de um importante setor interurbano). Foi através desses
grupos que se teceram relações privilegiadas com a indústria automobilística
e que se montou a possante base financeira do setor, que desempenhou um
papel imporfante na economia urbana. por outro lado, evidenciou-se também

gando até a afrair tecnocratas do funcionalismo público.
Para os grupos, os limites não são os mesmos que pan os ônibus,

sobre cuja base eles se constituíram. Nem são os mesmos que valem p¿rra as
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viações que desenvolveram. Assim, eles estão hoje dispostos a assumir novas
responsabilidades no transporte urbano e regional. Foram vistos na compra
de redes ferroviárias e, embora não tenham abocanhado os principais leilões
cariocas, estão às portas de futuros sistemas de transporte de massa. Também
foram vistas tentativas de enlrada desses grupos em mercados estrangeiros.
Ontem, em países andinos ou da América Central; amanhã no Mercosul, por
que não? Eis algumas das perguntas e observações que não podiam deixar de
ser mencionadas, mesmo de forma incipiente e hipotética, no momento de
encerrar esta viagem pela viação brasileira, que ficaria incompleta se não con-
tempÌasse tais dimensöes. Embora polêmico e sensível, o tema dos grupos
transcende os limites da viação. E não é raro ver famílias e sócios reunirem-se
nas garagens para discutir orientações estratégicas do setor. Conhecer melhor
o patrimônio de experiência constituído nesse setor, como jâ se fez em
outros, serâ fazer obra de história, a qual deve partir das histórias de vida dos
pioneiros que capitanearam o transporte urbano no Brasil.

Resgatar o impacto do transporte coletivo - no caso, rodoviário, mas
eventualmente articulado aos modos metroferroviários - é outra das dimen-
sões da Seção C. Quando se está na garugem, a paisagem visível é apenas a
das imensas regiões suburbanas onde as viações costumam se instalar e das
quais irradiaram seu crescimento. Cidades dormitórios, satélites, periféricas,
conurbadas, populares -laîtas são as denominações, sempre insatisfatórias ou
incompletas, das formas urbanas que emergem no bojo de um processo de
urbanização que persiste até hoje. Deixe-se à "urbanologra" o papel de desco-
brir como os novos assentamentos se foram constituindo e vão consolidando o
novo padrão das cidades brasileiras, verticalizadas pela promoção imobiliária
no centro e horizontalizadas pelo mutirão na periferia. Porém, uso do solo e
circulação devem ser analisados juntos, convocando-se ambas as comunidades
de "urbanólogos" e "transporteiros" para avaliar o fiJturo, sustentável ou insus-
tentável, da sociedade urbanizada que se perfila no Brasil do século )o(.

As cirurgias pata aberfura de grandes artérias, embutidas em minhocões
que 1â foram substituídos pela plástica dos túneis , acabarão, cedo ou tarde, se
transformando em operações para implante de próteses nas aglomerações:
gigantescos sistemas de transporte de superfície (onde não se puder enterrar
ou elevar) para manfer o necessário deslocamento da massa, como o sangue
que deve circular no corpo da cidade. Quão inelutável seria a promissora
implantação de tais infra-estruturas, mais como complemento do que em
substituição ao ônibus, permitindo às demais cidades brasileiras se comparar
com a que ainda é a Cidade Maravilhosa (onde circulam, entre outros ônibus,
os mais novos, rápidos e confortáveis)?

Nenhuma ceÍleza permite responder a essa pergunta. Basta ver o trici-
clo voltando a emergir no centro da Cidade de México, suprindo as insufi-
ciências da sua rede de quase 200 quilômetros de metrô, ou a inimaginável
sobrevivência da tecnologia do riquixá, de tração humana, se estendendo até
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os confins de calcutá no próprio momento em que a cidade inaugurava a pri-
meira linha de merrô para o bilhão de habitantes da Índia...

Dessas comparações, saltam à vista, mais uma vez, a grande vantagem e
a situação única do Brasil, por ter acompanhado o violento crescimento urba-
no com possantes viações de ônibus. Com engenharia tanto institucional
quanto tecnológica, deve-se pensar em como transformar essa ferramenta, que
permitiu ordenar o crescimento urbano, em arma para conquistar o futuro.

Ao pensar o futuro, deve-se, também, manter um olho no retrovisor e
erìxergar o passado recente. Duas cidades novas estudadas neste livro trazem
ensinamentos para quem tenta conciliar urbanismo e transporte. o exemplo
da agora centenâria Belo Horizonte mostra, precisamente, a importància pri-
mordial de um enfoque institucional para desenvolver uma redé de transpor-
te e recompor a unidade de vários elementos que foram dispostos no trans-
curso do tempo histórico da capital mineira. Estrutura viâria octogonal,
organização hierárquica e funcional da rede de transporte coletivo, trem urba-
no transformando-se em metrô, apesar dos bondes abandonados à poesia de
carlos Drummond de Andrade e do trolebus que nunca andou nas canaletas
construídas para ere, constituem um rico patrimônio para o órgão municipal
que busca devolver a multimodalidade ao serviço da cidade. se para rcsó ¡a
não pode contar com uma autoridade metropolitana, que foi lamentavelmen-
te desmontada, resra ao corpo técnico municipal relacionar-se com o que
sobrou de metropolitano: a junra profissional dos empresários de ônibus. o
exemplo de Brasília, mais recente, mostra como o modernismo urbanístico
criou uma cidade onde ainda é possível gastar no máximo meia hora para ir
de um extremo a outro da cidade - no plano piloto e de automóvel, obvia-
mente - e onde as viações de ônibus foram as únicas ferramentas capazes de
enfrentar o impensado - vale dizer, o crescimento da população hojè majori-
tâtia das cidades-satélites, jâ extravasando até do entorno do Distrito Federal.
Nem tão nova no plano histórico, a cidade de curitiba é francamente inova-
dora no plano do transporte, pela quase única condição de ter mantido urba-
nismo e transporte nas duas mãos de um só órgão gestor, que por mais de
três décadas preside o destino da cidade.

Nos três casos, embora de diferentes formas, a contribuição das viações
de ônibus foi decisiva para apoiar as orientações urbanísticas, tomadas, na
verdade, quando o carro próprio ainda era domesticável. Não é mais o caso -nem mesmo em outr2s cidades, onde, apesar de se terem experimentado
soluções também inovadoras, os transporteiros dificilmente conseguem dialo-
gar com os urbanólogos e nas quais, hoje, a evocação do transporte mais leva
a pensar em engarrafamentos do que em mobilidade.

os limites da viaçào desenharam os limites da cidade. Fora de um perí-
metro alcançâvel pelo ônibus rodando em vias transitáveis e em condições
rentáveis, os assentamentos humanos povoam-se apenas no periurbano da
marcha a pé (que bem pode ser perim;ral), ou, como na irescente área
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metropolitana de Campinas, com meios de transporte semi-coletivos (que
bem podem ser semi-individuais). Sem a acessibilidade proporcionada pelo
transporte coletivo, essas áreas também dificilmente são dotadas das inrra-
estruturas que definem uma problemática habitacional, incluindo serviços
básicos de âgua, saneamento, energia, equipamentos de educação, saúde,
esportes e cultura. À medida que alcancem estruturas básicas de serviços
urbanos - em primeiro lugar de transporte e moradia -, essas novas áreas ten-
dem a se transformar em municípios, cuja lista se alonga ano após ano nos
registros administrativos e estatísticos brasileiros. Dado que a lógica produtiva
mundial se sobrepõe às lógicas urbanas construídas sobre a base de cidades,
regiões e territórios, a tendência seria de crescimento dessas novas âreas não
"citadinas", povoadas por instáveis bóias-frias da nova era que acabariam se
sedentarizando nos fios de uma teia sendo tecida e crescendo ao simples
impulso da disponibilidade de terras para moradia acessíveis por automóvel,
lotação ou fretado. Fora dos limites da viação.

A viação é de ônibus, o ônibus é do Brasil, o Brasil é da Aménca
Latina. Vale lembrar estas evidências na hora de pensar sobre o futuro, que
com certeza haverâ de se construir sobre tais solidariedades elementares da
mesma forma como, apesar de tudo, elas se impuseram nas trajetórias do pas-
sado e se fazem fortemente sentir no presente. O jogo de atores sui generis da
América Latina define qualquer sistema de transporte em suas aglomerações e
a maneira como ele evolui ao longo das conjunturas nacíonais e locais. No
vaivém entre América de origem hispânica e lusa, transferem-se regularmente
influências, positivas ou negativas. Pois, por mais que sejam contrapostos os
modelos brasileiro e hispano-americano de transporte urbano, ambos proce-
dem de uma matrizbâsica comum à região.

Além dessas relações, o quadro sistêmico esboçado inclui outras consi-
derações teóricas. Os transportes ditos "informais" fazem parte daquelas epi-
demias que costumam se propagæ em períodos de transformaçã.o crítica, em
cujo bojo, junto comJaramlllo, reconhecemos a crise "endêmica" dos sistemas
de transporte (e dos serviços de infra-estrutura e habitacionais). Abrangendo
o conjunto do panorama Iatino-americano e aprofundando a análise, tanto
dos atores quanto da crise, confirma-se a colocação de Figueroa quando esta-
belece a diferença entre os ciclos de curto e longo prazo nos quais esses sis-
temas de transporte urbano evoluem. Então, na hora de se falar em crise, em
"latino-americanização" do modelo brasileiro, convém perguntar se, de fato,
se estaria num momento de crise e (caso a resposta seja afirmativa) qual o
seu porte: se conjuntural ou estrufural.

A crise de curto prazo sería aquela em que é preciso enfrentar alguns
estorvos de carâfer financeiro e institucional para o sistema resolver algumas
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contradições sobre as quais esteja se batendo - como queda da clientela, eva_
são dos usuário para rormas alternativas de deslocamåto, perda de produti_
vidade e ameaça de quedas financeiras no universo dos operadores de ôni-
bus. A visão de que essa crise seria cícrica, somada auma anârise dos fatores
que incidem diretamente sobre ela, levaa se manter certo otimismo sobre os
aiustes que operadores, gestores e usuários poderão admitir até que se esta-
beleçam novas condições de auge da atividade.

Nessa perspectiva conjuntural, desarranjos de grande visibilidade, embo-
ra de importãncia relativa sobre a estrutura do sistema, provocam certo pavor.
seria o caso, várias vezes mencionado neste livro, dos transportes que generi_
camente, e discutivelmente, se costumam agt:upar sob o quaiificativo de ,,infor_
mais". A proliferação do alternativo assusta, entre outras razões, porque reper_
cute de lorma prejudicial sobre a planilha de custos das viações. ora, meimo
não se dispondo de estatísticanacional sobre o fenômeno, ã ¿ifi.il avaliar se
seu recrudescimento o faria ultrapassar o patamar de 5o/o da oferla de viagens
(com todas as modalidades ,,alternativas,, somadas) _ participação que iaria
qualquer colega colombiano bater palmas de felicidade, dado qr" ,ru, cidades
de seu país a presença dos "não convencionais" pode ser superior a 500/0... só
análises mais profundas, que precisariam partir dos 

"o-po.tá-entos 
de mobi-

lidade - quer dizer não da oferta ou da regulame.'tação, mas dos cidadãos que
utrizam os dois modos, convencional e alternativo -, permitiriam confirmar a
dimensão dessa crise no ciclo de curto pÍazo, se é que ela se apresenta hoje.
Aliás, bem menos crítica do que a que abalou os iransportes nos finais da
década de 70 e da qual se começou a sair em meados dos anos g0.

Porém, vale perguntar se a crise que o Brasil estaria enfrentando, assim
como a matoria dos países latino-americanos, não remete antes ao ciclo de
longo prazo - aquele que começou com o abandono dos bondes e a drâstica
urbanização do esquema industrializante, e no qual, de diferentes formas, se
montou o serviço público de transporte urbano. Já se viu que na época, ape-
sar de sua manifestação diretal a ca.sa da crise não foi a mudança tecnológi_
ca - ou, melhor dito, foram fatores institucionais e econômicos que provoca-
ram o abandono do modal ferroviário pelo rodoviârio nas urbes. No final
deste século, junto com profundas transformaçöes da matriz econômica e das
políticas nacionais, aparecem inquietantes sinais de certo esgotamento do sis-
tema de transporte que se montou em cidades e sociedad--e s, na maioria jâ
urbanizadas, enfrentando problemas críticos de deseconomias de escala,
queda de produtividade e agtdização dos contrastes sociais entre pólos que
se integram ou não îa Íro-va dinâmica econômica mundial.

É nesse quadro que se há, de avaliar a importância de fenômenos que
deixam de ser residuais e absorvíveis pelo sistema de transporte e pela cidaàe,
sem falar da economia e da sociedade. com certeza, o priniipal dii respeito às
mudanças nos padrões da mobilidade, aparentemente contraditórias com váríos
conceitos corriqueiros na teoria sobre o tema. o aumento da renda não se tra_
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duziria em maior mobilidade, nem a marcha a pé seria redtzida pelo aumento
e pela melhoria da oferta de transporte coletivo, quando a motoriz^ção própria
alcançaria estratos médio-baixos da população. O condicional usado para ev(>

car esses fenômenos reflete a grande prudência necessária quando se abordam
comportamentos pouco conhecidos - mesmo em São Paulo, apesar da grandie
sa ferramenta de anâlise que são as repetidas pesquisas domiciliares levantadas
pela Companhia do Metrô. Ainda estão no horizonte do futuro os minuciosos
estudos estatísticos desses dados para que alguém, com grande dose de enge-

nhosidade, possa comparâ-los no nível de várias cidades e até no âmbito latino-
americano. Só depois disso será possível interpretáJos totalmente e projetálos
no futuro. O que apenas se quer salientar aqui é que esses fenômenos advo-
gam em prol de sistemas multimodais nos quais, definitivamente, o conceito de

usuário haverâ de ser substituído pelo de viajante. Sendo assim, será possível
pensar também nos clientes dos atuais modos que compõem os sistemas de

transportes coletivos urbanos e dos que estão por se desenvolver.
Postula-se então que, se há crise, esta remeteria ao ciclo de longo

pt^zo. Em conseqüência, o papel da viação e o desempenho do ônibus
viriam a ser alterados. Nesse caso, após o declínio das companhias públicas e

qualquer que seja a forma em que se estabeleçam novas modalidades de
regulamentação, a pergunta é: em qual das viaçöes, entre as megas ou as

pequenas, as tradicionais ou as modernas, se poderia encontrar, jâ hoie, cet-
tos limites? E em que medida serão superâveis?

Os limites da cidade desenharão os limites daviação. A capacidade das

regiões centrais de suportar intensos fluxos de viajantes amassados em ôni-
bus, como aqueles que na hora de pico percorrem um atrás do outro o eixo
Assis Brasil de Porto Alegre, não é indefinida. Jâ furar as filas de automóveis

das regularmente engarrafadas avenidas paulistanas exige uma tecnologia de

capacidade intermediária guiando o ônibus biarticulado em vias elevadas a

serem implantadas apenas para esse modal alcançar uma velocidade comer-
cial superior a qualquer sistema rodoviário de superfície. Densificação e lógi-
ca imobiliária acompanham os sistemas de transporte de massa à medida que

eles alcançam novas regiões de atividade comercial ou residencial. E, nos
.vazios urbanos das pouco orgânicas Regiões Metropolitanas, tendem a desen-
volver-se meios de transporte alternativos à viação. Frente às novas atividades
urbanas, a mobilidade tende a ser multimodal e mal pode ser reduzida às rígi-
das ofertas de um transporte coletivo regulamentado em viação de ônibus.
Fora dos limites da cidade.

Para sair desÍa, da garagem e do ônibus, volta-se a pensar no futuro,
embarcando na de Gilberto Gtl: Começou a circular o Exþresso / 2222 d'a

Central do Brasil / que pa.rte direto de Bom Sucesso/ pra depois do ano 2OOO. /
Dizem que tem m.uita gente de a.gora / se adia'ntando, partindo pra lá / pra
2OO1 e 2 e tempo afora / Até onde essa estrada do tempo uai dar...

55r



Epílogo

Algumas palavras

do passado ao futuro

Muito antes de viação llimitada tomar a forma de livro, eu jâ aprendia
com ele ao participar de algumas discussões de trabalho coletivo que seus
autores desenvolveram. Percebi que não bastava explicar a existência de
empresas organizadas no Brasil como decorrência do preço menor do diesel
- que estimularia o uso de um motor mais complexo, impondo a necessidade
de oficinas especializadas nas empresas.

As empresas de ônibus no Brasil são anteriores à implantaçào da indús-
tria automobilística e seus incentivos. Elas jâ existiam antes da segunda meta-
de do século )o<, época em que se tornaram hegemônicas como meio de
transporte nas cidades brasileiras. Na primeira metade do século, os bondes
gatantitam a mobilidade urbana. A função concorrencial ou diferenciada dos
ônibus era complementar. A grande mudança ocoffe no pós-guerra, quando
as cidades crescem, as redes de bondes fenecem e a flexibilidade das linhas
de ônibus garantem o rápido provimento da oferta de transporte.

Guardo reminiscências de infância dessas transformações. No Rio de
Janeiro de antes da g.ue:^ra, não havia filas nos pontos de ônibus e todos os
passageiros viajavam sentados. A situação altera-se rapidamente durante o
conflito mundial, que impossibilitou a renovação do parque de veículos.
utilizavam-se todos os meios disponíveis pan transportar pessoas. Lembro-
me de ter visto a construção artesanal de carrocerias de madeira para microô-
nibus em terrenos baldios dos subúrbios cariocas. Na cidade, circulavam bon-
des, ônibus e lotações fazendo transporte público. Nesse ambiente, com
capitais vindos do comércio, foi organizado o embrião de muitas das empre-
sas atuais. Desde os primórdios, elas se marcaram pela capacidade de adapta-
ção às mudanças e adversidades.

De onde vem, então, a imagem de acomodação e conservadorismo que
se costuma colar às empresas de ônibus? um episódio recente ilustra que sua
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capacidade de adaptaçâo permanece viva: no início do Plano Cruzado, com o
recrudescimento da atividade econômica, sumiram os cobradores de ônibus
do mercado de trabalho de São Paulo. A situação, que parecia insolúvel, foi
rapidamente resolvida pela contratação de aposentados e pessoas com capa-
cidade de locomoção reduzida.

No início, os órgãos de governo que controlavam 
^s 

atividades do setor
funcionavam mais como reguladores dos conflitos existentes entre as empre-
sas do que como promotores dos serviços. A jurisprudência que se consoli-
dou na êpoca serve hoje como proteção de mercado. Du¡ante todo o período
inflacionário, as atenções voltaram-se p ra os reaiustes tarifârios acelerados
que mascaravam as ineficiências do setor. A demanda, que já dava sinais de
arrefecimento, estacionou - garantida pelo vale transporte. Deduz-se que foi
esse conjunto de condições que gerou a imagem de acomodação. Mas a
capacidade de adaptação pode ainda ser encontrada na diferenciação da ação
das empresas em função das características específicas das cidades onde
aÍ)am, embora façam pane do mesmo movimento de "profissionalidade",
para usar a expressão criada por Etienne Henry.

A atenção dada pela pesquisa universitária ao universo das empresas
trouxe resultados felizes. Antes disso, a discussão se dava em um âmbito es-
treito, prevalecendo os estereótipos: que os empresários só se dedicam à
obtenção de lucros, e os representantes do governo, apenas afazer valer seu
poder de mando. A abertura de novos caminhos pela pesquisa acadèmica
surpreenderâ a algtns e alsdarâ muitos a melhor compreender as grandes
mudanças que se avizinham.

Se ao longo de um século não parou de crescer o mercado de viagens
por ônibus, mesmo em cidades onde se expandiram os serviços ferroviários
urbanos, os anos recentes de estabilidade anunciavam a queda atual observa-
da na demanda - e que se prenuncia duradoura, devido à multiplicidade de
fatores independentes que a impulsionam. A urbanização brasileira, que atin-
ge seu estágio final de migração rural, é acompanhada por vertiginosa queda
no ritmo de crescimento populacional. A queda relativa dos preços de veícu-
los e combustível, associada a dificuldades comerciais de venda, elevam ace-
leradamente as taxas de motorização dos lares urbanos.

Os congestionamentos crescentes incentivam a lutilização de meios
alternativos ao ônibus - o maior prejudicado pelas dificuldades de trânsito.
Conduzem também o governo a fazer investimentos em sistemas segregados
de maior capacidade de transporte, que, se não forem integrados adequada-
mente, implicarão novas perdas para o sistema de ônibus. Veículos menores,
regtlaizados, clandestinos ou privados, roubam dos serviços regulares con-
vencionais uma parcela expressiva dos passageiros. A perda de clientela eleva
o custo per capita, acarreta âumento de tarifas e, de novo, agîava a perda de
passageiros. Paralelamente, aumenta o uso de motos, bicicletas e marcha a
pé, enquanto alterações nos hábitos cotidianos da população prenunciam
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queda na mobilidade, como jâ vem ocorrendo em São Paulo ao longo de
duas décadas.

Tal quadro coloca as empresas de transporte coletivo diante de um
desafio que, sendo diferente dos anteriores, deve leválas a. \ma nova postu-
ra. Como ocorre nas situações de transição, algumas empresas já se lançam
em novas experiências, enquanto outras aí)am para exacerbar mecanismos
de proteção do passado. A nota otimista fica por conta da aberíxa que obser-
vo entre os empresários, dispostos à discussão sobre como melhorar os servi-
ços oferecidos.

Há prenúncios de flexibilidade da ofeta attzvés de novos serviços que
melhor atendam aos desejos de mobilidade da população. Nas metrópoles, a
implantação de sistemas metroferroviários modernos, com apoio governâ-
mental, possibilitará a integração das viagens das pessoas, permitindo ao
transporte coletivo de superfície evitar a operação em âreas de congestiona-
mento severo. Nas demais âreas, serâ preciso adotar medidas que garantam a
prioridade de movimentação aos veículos de transporte coletivo.

A favor da atenção a tais medidas, que dão prioridade aos transportes
coletivos na circulação urbana, eslarâ, em tempo não muito distante, a maior
consciência da população e dos governos sobre sua importância como alter-
nativa aos grandes congestionamentos de trânsito já delineados nos horizon-
tes do futuro.

Todos os que se interessam pelo tema do transporte urbano reconhece-
rão que a leitura deste livro representa um incentivo à reflexão sobre como
construir a flexibilidade e a produtividade que permitam à viação manter ili-
mitada sua importância na vida brasileira.

RogffoBelda
Presidente da Associação Nacional de Transpofes Públicos
Chefe da Assessoria de Projetos Estratégicos
da Companhia do Metrô de São Paulo
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1. O presente texto foi escrito após o fechamen-
to dos demais capítulos de Viação llimitad,a.
Portanto, remete de forma geral aos desenvolvi-
mentos sucessivos da traietória das empresas e de
suas relações com os poderes públicos. Também
recorre a uma literatura jâ pul>hcada, a qual foi
usada liwemente - na esperança de não ter defor-
mado o pensamento de seus autores. Muitas esta-
tísticas procedem dos Anuários Estatísticos dos
Transpoftes do GEIPOI para cujo levantamento
se contou com a preciosa colaboração dos bolsis-
tas de iniciação científica Giselle de Mo¡aes
Ramos e Luciana Maria Gomes Mendonça. Foram
usados ainda dados industriais gentilmente ofere-
cidos por Maria Alelandra Guilha¡te de Castro; o
Cadastro Econômico do IBGE; séries inédit¿s dos
censos populacionais do IBGE exploradas pelo
CREDAVPaTis III (agradecendo-se a colaboração
de Martine Droullers). Embora nenhuma dessa
fontes seja totalmente completa e fidedigna, eias
servem muito para ilustrar o nosso propósito.
Nessa base, ambos os autores liveram que explici
tar pontos de vista diferenciados no início e che-
gal a \tma convergência, o que explica em parte a
dimensão desse texto. Evidentemente, apesar dos
vários aportes acima ¡eferidos e outros comentá-
rios ou depoimentos, a responsabilidade do que
aqui está escrito é inteiramente nossa

2. Entre os instrumentos mais importantes des-
tacaram-se a Lei n" 647 de 1852, adotando a
garanlia de juros aos empreendedores privados
que desejassem construir uma linha férrea e aLei
n" 2.54O de 1852, concedendo uma subvenção
por quilômetro construído e garz;rúia de juros
não superiores a 70/o do capital empregado, pelo
prazo de trinta anos, às companhias privadas
que pudessem obte¡ uma renda líquida da
ordem de 4% (Brasileiro, 1p81).

3. Como bem mostra Sevcenko para o caso de
São Paulo, válido, todavia, para todo o país: ,,A.

Light, naturalmente, era a peça decisiva no modo
de expansão da cidade. Incalizando as paradas
finais de suas linhas em pontos extremos e de
população rarefeita - Penha, Lapa, Sanfana,
Ipiranga, Yila Marial:a, Pinheiros - ela gerou flu-
xos irradiados de valorizaçào imobiliária que,
seguindo as direções de seus trilhos, suscitavam
a criação de loteamentos em áreas remotas.
Essas áreas, ao obterem os serviços básicos de
traûsporte, eletrificação e gás, fomecidos pela
própria Light, geravam zonas inte¡mediárias
entre esses locais já dotados de inf¡a-estrutura e
o centro da cidade, tornadas automaticamente

supervalorizadas, o que elevava os preços dos
terrenos e aluguéis em níveis exponenciais,,
(Sevcenko, 7992, p. 12Ð.

4. ,A,utoridade competente pa¡a exercer a tutela
e regulamentar os serviços urbanos e, conse-
qüentemente, os transportes, o chamado
"Presidente da Província" tomarâ rø República o
título de "Govemador do Estado", corresponden-
do à organização federativa adotada para o país.

5. Observe-se que o direito administrativo bra-
sileiro define a concessã<¡ como um conrato
bilateral, precedido de licitação e com prazos
longos, que devem se¡ aprovados pelo poder
legislativo (Meirelles, 1985).

6. Com a deposição de Getúlio Vargas em
1945, atme¡tzm as reivindicações por melhores
condições de transporte; "habitação e transporte
são os maiores problemas do povo atualmente
(...) e as denúncias refletem os problemas do
momento: despeios e mais despejos nos bairros
cent¡ais e antigos bairros opeúrios e precarieda-
de e mais precariedade, transporte em primeiro
lugar, nos bairros distantes" (Bonduki, 7982. cita-
do em Affonso, 1987).

7. Entre 7929 e 1953, o percentual de ferrovias
passadas à responsabilidade do governo aumen-
tou, indo de 600/o para 8lo/o no âmbito federal e
de 7o/o para 73o/o no dos governos estaduais,
enquanto diminuiu de 33o7o para 6 o/o no setor
privado (Villella & Suzigan, 1973)

8. "A RFFSA leiloou as concessões de suas 6
malhas regionais: Malha Oeste, 1 611 quilômetros,
a parrir de 1/7/96, concessionária: Feffovia
Novoeste S.A.; Malha Centro-Leste, 7.080 quilôme-
tros, a partir de 7/9/96, concessionária: Fer¡ovia
Centro-Adântica SA.; Malha Sudesre, 1674 qiô-
metros, a partir de l/12/96, concessionária: MRS
logística S..4,.; Malha Tereza Cristina, 164 quilôme-
tros, a partt de l/U97, concessionária: Ferrovia
Tereza Cristina S.A.; Malha Sul, 6.586 quilômetros,
a pafik de 1/3/97, concessionária: Sul-Atlântico
S.A.; Malha Nordeste, 4.534 qutlômetos, leilão em
f8/7/97, concessionária; MANOR". GEIPOT,
Antuirio kta.tßtico dos Transportes, 79)6.

!. À exceção do Estado de São Paulo, onde as
ferrovias regionais e suburbanas fica¡am sob a
tutela das Ferrovias Paulistas, depois ¡eunidas na
FEPASA.

1O. "Em outubro de 7929 [após o craque da
Bolsa de Nova Yorkl, toda a ob¡a administrativa
de Washington Luís estava sacrificada. O plano
rodoviário que dera o slagan de seu tempo -
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"Governar é al:nr estradzs" - seria a realização
duradoura. A Rio-Petrópolis, a Rio-São Paulo,
outras rodovias iniciadas ou melhoradas marca-
vam, realmente, um novo descortino, o início de
uma nova era", escreve o historiador Hélio Silva
(7983: 33). O último presidente da "política do
café-com-leite", que altemava paulistas e minei-
ros na presidência da República, foi deposto pela
Revolução de 193O, inaugurando-se a Segunda
República com o "governo provisório" do gaúcho
Gettilio Vargas O dia 73 de maio de 1926 é con-
siderado o início da "era ¡odoviâia b¡asileira",
sendo a data da tnatgonção da primeira.estrada
de rodagem, a Rio-Petrópolis, construída pelo
Automóvel Clube do Brasil (Silva, 1941).

11. E o Decrero Lei n" 8.463 de 27/1.2/45.

12. Criam-se o Departãmento Nacionai de Estra-

das de Rodagem (DNER, 1937); o Fundo Rodoviá-
no para Auxflio aos Estados e Municípios (1940),

constituído pelo Imposto Único sobre Lubrifi-
cantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos (IUL-
CLG); o Plano Rodoviário Nacional data de 1,944.

13. Interessa reproduzir os cinco sentidos desse
brasilianismo, explicitados no Dicionário Aurélio
como: "1. Pau usado, no interior, pan t¡anspor-
Iaf, amarradas, 

^rafas 
e outras aves; 2.

Instrumento de tortura: pau roliço que, depois
de ser passado entre ambos os joelhos e cotove-
los flexionados, é suspenso em dois suportes,
ficando o paciente de cabeça para baixo e como
que de cócoras; 3. Caminhão coberto, com vâras
longirudinais na carroceria, às quais os passagei-
ros se agaram, e usado principalmente no trans-
porte de retirantes nordestinos para SP, MG e RJ:

"um þau-de-arara'capotando na estrada e uma,
porção de uítimas serneada.s na. ribanceira.."
(Clarival do Prado Valadares, Riscadores de
Milagres, p. 37); 4 Retirante que viaja num des-
ses caminhões: "O Nordeste é/./. um laboratório
de aflíções Esse espetáculo de legiões d,epaus-de-
ara.ra, que demandam o Sul e por aqui se espa-
lbam famintos, /. / continua a ser urna síndro-
nxe graue de enfermidade social " (Povina

Cavalcal:ti, Vida e Obra de Jorge de Lima, p.
138 ); 5. P ext Peiorativo. Qualquer nordestino".

14. É muito polêmica e metodologicamente dis-
cutível a seguinte afirmação dos autores: "Diz-se
freqùentemente, com base a cifras que mostram
o acentuado declínio dos transportes ferroviá-
rios, que frente a estes se aplicou uma política
de abandono. A análise das medidas tomadas
não confirma esse iuízo. /.../ nm 1939, o Esødo
jâ é propnetáno de 2/3 do sistema. /.../ Nos

anos 50, um esforço muito reai visa adaptar a

ferrovia às novas condições. Primeiramente, o
seto¡ é nacionalizado por inteiro / ../ Nessa
época, grandes investimentos são aplicados no
setor /.../ Desde então, o rodoviário financia o
ferroviário. / ../ O governo dos militares tam-
bém reordenou o setor. /. ./ Os anos 70 marcam
um terceiro período na política de transportes
ferroviários, caracreriz do principalmente por
um considerávei esforço de investimento"
(Darbéra & Prud'homme, 1,983: 3l-3Ð.

15. "O perfil da política de governo para o setor
dos transportes a paftir ða segunda metade dos
anos 50 c lacÌeflza-se pelo predomínio absoluto
do setor rodoviário, simultaneamente à margina-
lização dos sistemas fe¡roviário e hidroviário e à
completa omissão ao transporte coletivo urbano.
(Além do condicionamento econômico de carâ-
ter estrutural, há outros fatores cuja i¡fluência,
por vezes simultânea, também conûibuíram para
a configuração e hegemonia do referido padrão).
/ .../ Os indicadores disponíveis - gasto público,
extensão da rede rodoviária, desempenho da
indústria automobilística, participação intermo-
dal no tráfego de mercadorias e de passageiros
etc são bastante eloqüentes /.../ Um dos princi-
pais instmmentos de política econômica utiliza-
do na consolidação desse perfil específico foi,
sem dúvida, a montagem de uma estrutura finan-
ceira de suporte, plenamente ajustada aos objeti-
vos precípuos da intervenção governamental no
setor" (Fagnani, 1,985: 37).

16. O IULCLG, Imposto Único sobre Lubrifican-
tes e Combustíveis Líquidos e Gasosos, foi criado
pelo Decrero-Lei n " 2.675 de 27/77/40, sem des-
tinação final específica, o que permitiu seu uso
indiscriminado pelo Tesouro Nacional; em com-
plemento, a Taxa Rodoviâna llnica - TRU foi
instaurada pelo Decreto-Lei ¡" 8.463 de
27/72/45, com o obietivo de criar o Fundo
Nacional Rodoviário, suporte financeiro do
Plano Nacional Rodoviário de "programas de
construção, consewação e melhoramentos da
infra-estrutura rodoviária"

17. Conforme as teorias desenvolvimentistas das

Nações Unidas (CEPAL, Comissão Econômica para
a América Latina), propugnava-se uma indust¡iali-
zação promovida pelo Estado para que os países

"dependentes" pudessem acelerar seu crescimento
econômico e melhorar sua posição no comércio
internacional. Retomadas pelo Instituto Superior
de Es¡:dos Brasileiros - ISEB, as propostas de
Kubitschek enf atrzavart o nacionalismo
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18. "Po¡ vânas razões, Kubitschek deu a Brasília
prioridade máxima em seu programa. Em primei-
ro luga¡ ele argumentava que a construção da
capitz,l deñ origem tanto à integração nacional
('integração pela interiorização, era um dos seus
slogans) como ao desenvolvimento regional,
levando o mercado nacional às regiões de econo_
mia de subsistência Em segundo lugar, ele sus-
tentava que Brasnia ia produzir tanto um novo
espaço nacional como uma nova época para o
país, incorporando o interior à economia e sendo
ao mesmo tempo o marco decisivo ne lfaietó:-]ra
temporal do país rumo à sua emergência como
grande naçào. Essas inovações deveriam criar
uma inversão no desenvolvimento (. e) conduzi-
riam o resto do país a empenhar-se nas inovações
produzidas por Brasília" (Holston, 1993: 25-26).

19. "No período 1956-73, a base financeira da
Política Nacional de Transportes erâ constituída
pelos seguintes recursos tributários federais:
Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustí-
veis Líquidos e Gasosos - IULCLG; Taxa
Rodoviária flnica - TRU; Imposto sob¡e os
Serviços de Transporte Rodoviário Intermuni-
cipal e Interestadual de pessoas e Cargas _ ISTR;
Adicional ao Frere d¿ Marinha Mercante (antiga
'îaxa de Renovação da Marinha Mercante); e,
finalmente, Taxa de Melhoramento dos portos -
TMP" (Fagnani, 7985: 37 sq.)

20. A evolução do transporte de carga ilustra esse
crescimento exponencial do modal rodoviário de
7950 a 1972; nos anos seguintes, por conta da
c¡ise econômica, o aumento é meno¡ voltando a
se acelerar a partir de meados da década de g0

Evidencia-se ainda a preponderância do transpor-
te rodoviário de carga (72o/o em 1978), enquanto
o modal ferroviário conhece certo crescimenlo
(de 9o/o em 7960 chega a t3Vo em 1978), seme-
lhante ao que ocoÍe no transporte maútimo.

21. Conforme exposto pelo fundador da yiaçào
Itapemirim, empresa rodoviãria que hoje cons_
trói seus próprios veículos, chamados Tribus, e

^té 
faz transporfe de cargas com aviões próprios

O grupo também arua em agropecuâria, minera-
ção e edição (Cola, 1998).

22. Uma excelente apresentação crítica dessa lite_
rah¡ra acha-se em Kowarick, 7975. Vjde também
Henry,1992 e Henry & Sachs-Jeantet, 1996

2J. Essa informação, consolidada pelo GEIpOT a
partir de dados extraídos dos Departamentos de
Trânsito - DETRAN, deve ser tomada com cautela,
dada a ausência de cont¡ole, tanto das estâlsticas

locais como de destino dos veículos, do sewiço
que p¡estam (regulamentado ou não) e da sua
classificação (ônibus, microônibus, outros).,{.
Figxa 7 ilustra apenas a distribuição percentual,
pois subsistem sérias dúvidas quanto às cifras
absoluas. De fato, admitindo-se um total geral de
337796 veíc:ulos de rransporre colerivo (9g,g/o a
diesel), devem-se retirar dele 20 301 ônibus inte-
rurbanos, registrados pelo próprio GEIpOT e pelo
DNER em 7993 - arrbas as cifras extraídas do
Anuário Estatßtico de Transportes de 7997.
Subtraindo-se também os 1j2.663 ônibus u¡banos
municÞais, intemunicipais e de serviços especiais
contados em Onibulis (ver Capículo Iþ, restariam
158.663 veículos que não sedam nem de passeio
nem comerciais. Ora, é difícil imaginar que mete_
de da frota nacional de veículos de transÞorte
coletivo seriam ônibus ainda em uso em ativida-
des diferentes das acima mencionadas - e que não
consideram apenas parte substantiva do transDofe
chamado de "informal'. Aliás, semelhante inflaçào
produz-se na estirrìativa, por essa fonte estatística,
de uma frota nacional de 19.354.083 car¡os de oas-
seio, em 7996, e de 24.305 1,Zlveículos 

"uto-ãto-res (mais 2.924227 biciclos e triciclos).

24. E¡¡re esses incentivos à industria automobi-
lística desraca-se a Instrução n" ll3/55 da
Superintendência da Moeda e do Crédito _
SUMOC

25. O transporte urbano, quer seja analisado
como "elemento da reprodução do capital,, ou
como meio de consumo coletivo gerando ,,con_

tradições secundárias", faz p rte daqueles,,meios
de reprodução da força de trabalho,,, tema que
suscitou importantes debates tanto em torno da
"escola francesa de sociologia urbana,, (Castells,
Lojkine, Topalov; crítico: pradilla) quanto de sua
aplicação à teoria do capitalismo dependente,
em particular no que diz respeito àurbanizaçào,
marginalidade e informalidade (Nun, Cardoso,
Faletto, Quiiâno; críticos; Singe¡ rü/effort) Vide
Henry & Sachs-Jeanrer, 1996.

26. A Taxa Rodoviária única - TRU, insriruída
pelo Decreto-Lei n" 99 de 21,/10/69, é gerada no
momento do registro e licenciamento dos veícu_
los ¡odoviários

27. O Sistema Nacional de Transpores U¡banos _
SNTU foi criado em t4/7t/7j pelo Decreto-Lei
n" 6267 e extinguiu-se definitivamente 15 anos
depois.

28. Os planos do GEIpOT da época eram os
denominados: Plano de Açäo Imediata de Trans_
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portes e Trânsito - PAITT, Estudo de Transportes
Coletivos - TR¿,NSCOL, Plano Diretor de
Transportes U¡banos - PDTU.

29. Desde a extinção do Conselho Nacional de
Preços - CIP, ligado ao Ministério do Planeja-
mento, a fixação das tarifas do transporte urbano
ficou a cargo das municipalidades

30. O Programa Nacional do Álcool -
PROÁLCOOI é acompanhado pelo Programa de
TrenspoÍes Aiternativos para Economia de
Combustíveis - PTAEC.

31. "A titulo de ilustração, consideremos a evolu-

ção da receita global da EBTU, segundo sua ori-
gem. A partir de 1980, a empresa deixa de contar
com recursos próprios e no biênio seguinte sua
receita global passa a ser gæaflTide, fundamen-
talmente, por transferências da União. Posterior-
mente, em 7983/84, reduz-se a participação des-
sas transferências e eleva-se consideravelmente a
parcela dos financiamentos externos. Mais con-
cretamente, observa-se que, entre 7979 e 1984, a

participação relativa de empréstimos externos na
composição da receita global da EBTU eleva-se
de 4,40/o pata 60,50/o. A composição das fontes de
financiamento dos programas de trens de subúr-
bio desenvolvidos pela RFFSVCBTU nas Re-
giões Metropolitanas de Fortaleza, Recife, Sal-

vado¡ Porto Alegre e Belo Horizonte também
demostra expressiva pafticipação de ¡ecursos
externos: essa participação, que era de 3,2o/o em
1p81, passou a67,9o/o em 1983 e atinge 87,9o/oem
1984. Esses programas, considerados prioritários
no plano do PTAEC, foram, efetivamente, a tôni-
ca central " (Fagnani, ibidem: 47).

12. À exceção da Companhia Carris Porto-
Alegrense, que data do final do século )ilX (ver
Capítulo MI), as demais surgiram nesse final dos
anos 40 e durante toda a década de 50; exem-
plos: CMTU - Companhia Municipal de
Transportes Urbanos, em São Paulo (1947), CTU

- Companhia de Transportes Urbanos, em
Recife, CTC - Companhia de Transportes
Concedidos, no Rio deJaneiro, etc.

33. Também no discurso político, que e¡ronea-
mente usa o termo "pÅvatizaçào" quando, na
verdade, se trata de extinção e delegação no
contexto da municipalização, como no governo
Maluf em São Paulo. Ver a discussão desse oonto
no Capítulo II.

34. Foa parte deste parâgrafo - até seu título -
inspira-se em trabalho inédito gentilmente cedido
por seu coordenador, Carlos Morales: "A empresa

pública: resquícios ou proieto?", São Paulo,
02/95. Yale-se também de entrevistas com antigos
diretores e gerentes de empresas públicas ou
secretários de transportes de São Paulo, Btasnia,
Recife, Santo André, São Bernardo do Campo,
Diadema, Campinas, Porto Alegre, Araraqtara,
Santos, Franca e outras cidades que tiveram posi-

ção de destaque na experiência de empresas
públicas. Seja esta a ocasiào de os autores, man-
tendo o próprio ponto de vista, agradecerem
também a Maurício Muniz de Carvalho, Nazareno
Affonso, Márcio Junqueira, Oswaldo Lima Neto,
Francisco Cristóvão, Márcio Queiroz, Pedro
Nagal, Carlos Batinga, Cristina Badini, Jurandir
Fernandes, João Lurz Diaz, Adriano Branco e

outros que lhes confiaram seus balanços de ato-
res diretos nesta polêmica matérla.

35. Anualmente, a revista Transporte Moderno
classifica, após avaliaçào contábil, âs 50 meiho-
res empresas de transpoÍe Não tem sido raro
ver premiadas companhías como a CSTC, a

Caffis ou a própria CMTC.

36. Vide o número especial sobre empresas
públicas de transporte de 1992 da revista Trajeto
(72/92), editada pela Secretaria de Transporte da
Prefeitura Municipal de Santo A¡dré. Em peÍicu-
lar: Liane Born, Carlos Morales & Pedro Nagao,
"Afinal de contas, para que precisamos de
empresâs públicas?"

37. O artigo 30 da Constin:ição de 1988 confere
explicitamente aos municípios a "legislação
sobre assuntos de interesse local" e os poderes
de "organizar e prestâr, diretamente ou sob regi-
me de concessão ou permissão, os serviços
públicos de interesse local, incluindo o de trans-
porte público, que tem caráter essencial" No
entanto, seu artigo 21 nâo exime a União da res-
ponsabilidade de "instituir diretrizes para o
desenvolvimento urbano, inclusive habitação,
saneamento e transportes urbanos", lembrando
no artigo 22 que fica mantida como competência
federal a obrigação de dar "diretrizes da política
nacional de transportes / trânsito e transporte".

38. Expressa-se, por exemplo, no esforço do
GEIPOT para a forrnaçào de recursos humanos
via cursos de gerenciamento de transportes urba-
nos e convênios com universidades para estudos
sobre regulamentação nos tfansportes Também
na criação, pelo Ministério dos Transporte, de
um grupo de t¡abalho pam propor diretrizes
para o setor e criação (portarias ministeriais
números 896/93 e 897/9Ð da Comissão Nacional
de Transporte Urbano, agrupando entidades lige-
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das à União, aos municípios, à sociedade civil e
sindicatos (ver Fagnani, 1995)

39. A EBTU foi extinta pela Lei n. 8.029 de
12/04/90 depois de sérios embates com outros
organismos federais (por exemplo, quando perdeu
o controle sobre as ferrovias suburbanas, passadas
à CBTU em 1984) e de viver em sihração fìnancei-
r^ 

^ftificial 
durante dez anos Ver ñot^ 27 

^cima
40. Além da sede em Sào Paulo, a ANTP tem
hoje representações em Minas Gerais, Rio de Ja-
neiro, Brasília, no Nordeste e no Sul; edita há
vinte anos a Reùist.t. dos Transportes Públicos,
além de boletins estatísticos e materiais didáti-
cos, dá apoio a pesquisas e acaba de lançar um
importante guia para üm Transporte Huma.no,

41. Antes do estabelecimento do Fórum Nacional
de Secretários de Transportes, a União Nacional
dos Dirigentes de Organismos de Tutela - UNO,
de vida efêmera, havia tentado suprir o vâcuo já

existente com o enfraquecimento da EBTU.

42. Citam-se, em forma nào exclusiva: Associaçào
Nacional de Transportadores de Turismo e/ou
Fretamento e Agências de Viagens que operam
com Veículos Próprios, ANTTUR; Federação dos
Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários e

Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens
do Estado de São Paulo, FETRABENS; Federação
Nacional dos Condutores Autônomos de Veículos

Rodoviários, FENCAMR; Federação das Empresas
de Transportes Rodoviários do None e Nordeste,
FETRONNOR. No Rio de Janeìro, Federação de
Sindicatos de Empresas de Transporte do Litoral
Norte - FETRANSPOR e sua congênere TRANSURB.

43 Esse novo modelo está explicitado no
Projeto de Lei n" 9.277/95, que define o novo
sistema nâcional de viação; na Lei no 9.277 de
10/05/96, na qual a União delega aos municípios
e estados a administração e exploração de rodo-
vias e portos federais; e nas propostas de
Emenda Constitucional n' I75-A/95 e n" 81-
N95, que definem novas modalidades de finan-
cramento para o setor

At Deûeto n" 'J..945 de 28/06/96 No seror por-
tuário, o quadro jurídico está definido pela Lei
de Modernização dos Porros (no 8.630, de
25/02/9Ð, em que se destacâ a criação do
Grupo Executivo para Modernização dos Portos.

45. Embora seja imprecisa, usamos a expressão
"semicoletivo" de preferência a outras, quer para
indicar claramente que se trata de um modal
situado entre o carro individual e os modos clás-
sicos de transpofe coletivo - e nào apenas mero
derivado dos segundos No entanto, deve-se ter
em mente a profunda heterogeneidade desse
setor, à qual corresponde a grande variedade de
demandas e ofertas de transDo¡te.

A.ll. Ônibus na metrópole, art¡Gulações entre iniciativa privada
e intervenção públ¡ca em São Paulo, Etrenne Henry & Silvana Zioni

ANTP/GALLUP (1996). Pesquisa Imagem dos ser-
viços de transporte coletivo na Grande São
Paulo, São Paulo.

CARDOSO, Fernando Henrique; KOìØARICK, Lúcio
et al (.1976) São Paulo 1975: Crescimento e

Pobreza Loyola, São Paulo, 155 p.
cMsP (i989) Pesquisa OD/87. Síntese das Infor-

mações Metrõ SP, São Paulo 79 p
CMTC (1,947 -7995). Documentos dive¡sos P¡efei-

tura Municipal de São Paulo, Sào Paulo

- 

(199Ð CMTC, próxima parad.a: ofuturo. O

Processo de pñuatizaçã.o d.a CMTC. Sào P^xlo.

- 

(1992). Companhìa Municipal de Trans-
porte Coletivo (histórico, objetivos, etc ), São
Paulo.

- 

(1990) cMTC: Uma, noùd comÞanbia S^o
Paulo.

- 

(1984). A açã,o da ;MTC: intetaenção no
transporte São Paulo.

- 

(1986) Contra.ta.çã.o de empresas pafücu-
lólres þara a prestação d.e sentiços d.e trdns-
porte coletiuo V Congresso ANTP, Belo
Horizonte.

- 

(1961) cMTC: sua.s origens, finalidade e

comportamento São Paulo
EMTU (1997) Empresa Metropolitana de Trans-

portes Urbanos, Relatório de Dados Opera-
cionais das Linhas, São Paulo

FRIIRI, Gilberto (1968) São Paulo e a Unidade
Brasileira, in Marcondes J V. Freitas & Pimen-
tel Osmar, São Paulo Espirito, uozes, ínstitui-
ções, Pioneira, São Paulo, p. 1-10

GESP/SETM/EMPLÀSA (1994) Sumário d.e dados
drz Grande Sã,o Paulo. Imprensa do Estado
de São Paulo, 414 p

LANGENBUCH, Juergen Richard (1971) A estrutu-
ração da Grande São Paulo. Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística, Rio deJaneiro
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LEME, Maria Cristina da Silva (1994) A formação do
pensamento urbanístico em São Paulo na pri-
meira metade do século )C{ Seminário Origens

das Políticas Urbanas Modernas (mimeo)
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(1940) Problemas de urbanismo - O pro-
blema econômico dos serviços de utilidade
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de Engenbaria, São Paulo.

- 

(.192Ð Problemas de urbanismo: Base
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entraram eln cend Erperiências e lutas dos
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198O Paz e Terra, Rio de Janeiro
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ça, Brasiliense, São Paulo, 206 p
SEVCENKO, Nicolau (1992) Orku extálico dót

metrópole São Paulo, sociedade e cultura
nos frementes anos 2O. Companhia das

Letras. Sào Paulo. 390 p.

SINGER, Paul (7996) Um gouerno de esquerd.a
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São Paulo (1989-1992). Brasiliense, São

Pado,262 p
soMEKH, Nadia (1997). A cidade uertical e o
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EDUSP/FAPESP, São Paulo,173 p
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SPTrans, (1995-1996) Documentos diversos São
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São Paulo, Secretaria dos Transportes, São

Paulo

- 

lloo61 Ahordroem cconômica do siste-
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(1997) Veículo leve sobre pneus: a mais

nova opção para o transporte público de São

Paulo PMSP/ST, São Paulo, 33 p
_ (1997^). Base de dados do sistemâ. sào

Paulo.
ult {ÇÄ, Flâvto (.7994) "Uma contribuição à his-

tória do planejamento urbano no Brasil" III'
Seminário de História da Cidade e do Urba-
no, EESC/USP, São Carlos

- 

(1998) Espótço intra-urbano no Brasil
Studio Nobel, Sào Paulo, 343 p

zloNl, Silvana (1997) Evoluçào das relações
entre o poder público e a iniciaiiva privada:
O transpofte u¡bano em Sào Paulo Texto
integrante da pesquisa Inovação Tecnológica
e Urbanizaçào do Programa de Mestrado (em

andamento), FAU/usP, São Paulo
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tíon d.es sen)ices et d.e la priDatisation des

transpot'ts collectifs urbains (Sã.o Paulo: de la
jMTC à la sPTrans), INR¡TS, Arcueil, 40 p.

1. As duas prìmeiras partes deste texto têm por
base um documento inédito de Silvana Zioni,
Atti.culações entre inícia.tiua priùada e intelÐenção
p?iblica- Trzjetória. pótulßtana e situaçã.o atual A
terceira procede de material reunido por Etienne

Henry no quadro da pesquisa Trqietoria e perspec-

tiùas de uma profissionalidade urbana: os tra'ns-
portadores brasileiros (em particular, dados efraí-
dos de Onibulß, OnibuCad e OnibuGru) Tanto
os dados como as interpretações foram elaborados

em comum pelos autores; porém, esta síntese

recoÍe a numerosas referências de colegas e auto-

res, cujos aportes não podem ser aqui esquecidos

2. Com uma população semelhante à de São

Paulo, a Cidade do México conta hoje com uma
rede de metrô que é a quinta do mundo em

extensão e a quarta em freqüentação, embora
em decréscimo absoluto desde 1989 (Henry &
Kühn, 1996)
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3. Analisando arentamente a constituição do
"espaço intra-urbano no B¡asil,, em relação a
diversas formas de segregação, Flávio Villaça
(J998: 1,14) estabelece em relação a Sào paulo (e
Belo Horizonte) que "o conjunto vale/ferrovia fun-
crona entào como uma barreira que define /.. / o
'lado de lá' e o 'lado de câ' / ./. A barreira divide
o espaço urbano em duas pafes, que têm custos e
tempos de deslocamento ao centro diferenciados,'

4. O peso relativo da capital dentro da R-NfSp
vem decrescendo desde então. por sva vez, 

^estrutura trbana da cidade de São paulo foi se
alargando em direção à periferia, induzindo a
expansão da rede viá¡ia e do transpoÍe coletivo
com predomínio do ônibus

5. Pouco tem mudado a identidade da cidade
que se impunha ao sentido comum no seu surgi_
mento metropolitano: "Afinal, São paulo nào era
uma cidade nem de negros, nem de brancos e
nem de mestiços; nem européia, nem americana,
nem nativa; nem era indusfial, nem subtropical;
não era ainda moderna, mas já não tinha mais pas_
sado Essa cidade que brotou súbita e inexplica_
velmente, como um colossal cogumelo aepois da
chuva, era um enigma para seus próprios habitan-
tes, perplexos, tentando entendêlo como podiam,
enquanto lutavam paranào serem devorados. /.../
O mal era urbano, ou melhor, metropolitano São
Paulo, por força das circunstâncias, quisesse ou
não, deveria pagar o preço da sua metropolização
desenfreada, orgulho primordial, aliás, dos mes-
mos paulistas. /.. / Ao con¡râno ða aldeia original,
criteriosamente plangada segundo o ambicioso
proleto catequético dos iesuítas, a São paulo
mode¡na nasce de um motim dos fatos contra
qualquer ética da prudência ou do bem-estar /.../
Nesse quadro, estabelecido pela expansào interna_
cional da economia cafeicultora, a cidade de São
Paulo, subproduto imprevisto e até inoportuno
dessa evolução, aparece aos agentes desgarrados
e itinerântes enredados nela como a possível bóia
salva-vidas no descomunal naufrâgio que os flage_
lara. /.../ Tanro a forma histórica da merróoole
quanto as moderníssimas tecnologias implicadas
nela para transporte, comunicações, produção,
consumo e Iazer, a experiência mesma de assumi¡
uma existência coletiva inconsciente, como ,massa

urbana', imposta por essas tecnologias, se abate-
ram como uma circunstância imprevista pare os
contingentes engolfados na metropolização de São
Paulo " (Sevcenko,7992, pp 31 sq.)

6. Concessào outorgada à Lighr & power Ltd.
pela Càmara Municipal através cìa Lei n" 303 de

1897. Cristina Leme lembra que a Light, estabele_
cida no Canadâ, foi originalmente constituída
com capitais ingleses e técnicos norte-america_
nos (Figueroa et al., 7993)

7. Ao comentar duas fotografias do bonde na
rua da Lll>erdade, que tirou em 1931 quando
v¡veu em São Paulo, o antropólogo francês
Claude Lévi-strauss lernbra: ,,O encanto da cida_
de, o interesse que ela suscitava vinham primeiro
de sua diversidade Ruas provincianas onde o
gado retardava o bonde; bairros deteriorados oue
sucediam sem transiçào às mais ricas residêncàs;
perspectivas imprevistas sobre vastas paisagens
urbanas: o relevo acidentado da cidade e as des_
fasagens no tempo, que tornavam perceptíveis os
estilos arquitetônicos, cumulavam seus efeitos
para cnar dia após dia espetáculos novos. Bairros
nasciam" (Lévi-Srrauss, 1996, pp 69-7t).

E. Ent¡e 1975 e 1922, o número de veículos oas-
sou de 374 a 404 e as disrâncias percorridas åe 9
mil a 73 mil milhas, enquanto o número de passa-
geiros passou de 51 milhöes a 119 milhôes ao ano.

9. "O número de veículos, que inclui carroças,
bicicletas e outros licenciados no Município. em
1939, era de 57.846. A essas unidades dåvem-se
somar 563 bondes e reboques que não pag vam
licença, compondo um rotal de 5g.409 veículos
Os acidentes apresentavam média de 150 mortes
por ano. Em 1938, em 1.804 acidentes, registra_
ram-se 159 mones e, em7939,147 pessoas morre-
ram em 1.575 acidentes,, (Somekh, 7997, p 121.).

10. Decreto assinado pelo presidente Getúlio
Vargas em 1937, tm mês antes de se aolicar a
denúncia do contraro pela Light, a qual teve que
continuar oferecendo o sewiço por período
indefinido, manrido ao longo da Segunda Gueta
Mundial por imposições de segurança nacional

11. "A quase totalidade dos novos loteamentos
acha-se praticamente desprovida de edificações,
o mesmo verificando-se com grande número de
loteamentos entigos Constata-se, pois, que o
espaço colocado à disposição da expansão urba_
na de natureza residencial continua suoeranclo
de muito as necessidades da cidade, p..-ur,.-
cendo a especulação imobiliária que já caracteri_
zava o periodo anterior. /.../ O bonde continuâ
arrojado Passou a servir um bairro de origem
anterior a 7915 /. / Os ônibus contribuem tam_
bém na vaTorízaçào de alguns bairos periféricos
de São Paulo, ajudando a aumentar sua Dolariza-
ção, de que resultará a formaçào de ,subcentros..'

(Langenbuch, 1!71)
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12. PMSP/SMT, 1992.

13. Destino semelhante ao dos bondes elétricos
aconteceu também em cidades como México,
Santiago do Chile e Bogotá (Figueroa, Ibarra,

Jaramillo, Pacheco & Leme, 1989)

14. Durante três semanas, as forças tenentistas
ocupam Sào Paulo em 1924 (apesar de inferiori-
zados em armas e contingentes) e são respondi-
das pelas forças do Estado, então sob o governo
de Carlos de Campos, que ordena o bombardeio
da cidade.

15. "Em 1924 Íano de instabilidade política em
São Paulol os transportes urbanos represent.avam

5U/o das atividades da Light / ../ Iriciava-se a ele-
trificação das estradas de ferro Agora começa o
planejamento conjunto de geração de energia elé-
trica e dos serviços de suprimento básico da con-
cenlração urbana e industrial. Foi um planejamen-
to que incluía âgrn, \tz, gás, telefonia, bondes e

metrô, transportes intermunicipais, hidrovias, tele-
férico, porto marítimo, controle de enchentes,
proieto de vias públicas Deste plano não foi pos-
sível, por motivos políticos e púticos, integrar os
transportes urbanos, intermunicipais e hídricos
(Projeto da Serra), pois o desenvolvimento do
transporte à base de energia de derivados de
petróleo tornou economicamente indesejável,
neste período, os pesadíssimos investimentos
necessários para a implantação dos serviços elétri-
cos correspondentes" (Souza, 1949)

76. "JáL os bondes encontram imensa dificuldade
para trarßilar nas ruas centrais da cidade. Os auto-

ôribus, øis como outros bondes, passam como
ê¡ bolos nas ruas apertadas. Temos, inevitavel-
m:nte, de retirar os bondes das ruas centrais e de
providenciar sobre a regulamentaçào do trânsito

dos auto-ônibus O recente eparecimento dos
automóveis para transpofte coletivo deixa as

modernas cid¿des com dois problemas simultâ-
neos: o do transporte sobre trilhos e o dos auto-

ônibus. Estou cefo de que não será possível um
bom serviço de auto-ônibus sem unidade adminis-

Írativa. J^ os bondes pertencem a uma única
empresâ; à Càmara Municipal cabe legislar sobre a

unid¿de administrativa do serviço de auto-ônibus
Pa¡a o benefício do público, falvez convenha fazer

a Municipalidade o serviço de transporte em auto-

ônibus. A criaçào do privilégio municipal, sob a

direção da Prefeitura, do transporte em auto-ôni-
bus toma-se uma necessidade da moderna vida
dos grandes centros urbanos Sem unidade admi-
nistrativa, será impossível um regime regular de

horário e itinerário. Precisamos ter linhas rezula-

res, no seu caminho e nas horas, como no preço
de suas passagens, para que o público fique bem
servido. A concorrência enre os auto-ônibus,
fazendo-se pelo abaixamento inegular ldo preçoì
das passagens, pelo excesso de carros em certas

horas do dia e. pela sua falta em outras, pela abun-
dância em aþns pontos da cidade e pela sua

ausência em outros, constitui um mal para o públi-
co. Convém que a Câmara cogite, desde já, sobre
o problema, cuia solução agravar-se-â com a

demora de sua resolução" (Stiel, 1978)

17. O Ato Executivo n' 1.069 de 1936 da PMSP

substitui o de n" 135 de 1902.

18. "O prefeito Abrahão Ribeiro, através do
Decretolei n' 365 de 10 de outubro de 7946,
autorizou a constituição de uma empresa respon-
sável pelo cranspofe público, criando-se então a

Companhia Municipal de Transportes Coletivos -
CMTC O valor inicial do investimento da CMTC
era de 25O milhões de cruzeiros da êpoca /. ./ na
composição de seu capital, 4Ùo/o das ações perten-
ciam à Light e aos antigos empresários de ônibus.
Essas açôes foram adquiridas pela cessão de seus

acervos, que não recebiam qualquer investimento
há, pelo menos, dez anos" (PMSP/SMT, 1992)

19. Defensor da regulamentação, Anhaia Mello
lançou as bases d¿ doutrina de administração e

di¡eito urbanístico entre nós (Meirelles, L974). A
conclusão das palestras de Anhaia Mello está sinte-
tizada. de forma enfática, em teses de defesa da
regulamentação dos serviços de utilidade pública.
"A produção em larga escala e monopolista é

necessária; a cooperação sistemática é benéfica, e
um sistema econômico-social eficiente só podeú
resultar do controle do Esødo em toda a linha Se

o princípio é cada vez mais verdadeiro em todo o
campo econômico, que diremos do domínio mais
restrito das indústrias de utilidade pública, que

apresentam caracteísticas especiais / . / A sociali-

zaçào, parcial embora, é necessária, para paðrào
de custo como auxiliar preciosa da regulamenta-

çào. /.../ Inisserfaire, curso natural dos aconteci-
mentos, mãos invisíveis nada farào por nós E, se

não houver um controle social crescente para

atender ao aumento de complexidade social, nin-
guém espere fi¡turo mais feliz para a humanidade.

,/ / Os serviços de utilidade pública são monopó-
Iios naturais e portanto só a regulamentação efeti-
va é capaz de proteger o interesse público Essa

regulamentação efetiva é entendida pela flxação
de tarífas e preços de serviços, evitando avaliações

fanlásticas e lucros excessivos, que não se coadju-
vam com as restrições peculiares de uma função
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quase pública, e que garante ao mesmo tempo os
capitais investidos nessas indústrias, fatores essen_
ciais do progresso urbano, elevação do stutndard
da vida e bem esrar social', (Mello, 1940)

2O. Cabe destacar o estabelecimento da política
energética nacional pelo Código das Águas de
^1934 e pela criação do Conselho Nacional de
Águas e Energia Elétrica em 1939, que vão orga-
nrzar o setor energético através de fixacão de
tarifas e regulamenrar a remuneração linanceira
das concessionárias de energia elétrica
21. Garantida pelo Decreto n" 365 de 1946

22. As empresas privadas só podiam operar linhas
rurais com demandas inferio¡es a 600 assentos diá_
nos A operaçào do conjunto dessas linhas estava
também limitada a 330/o da ¡eceita: não podiam ser
contratadas novas linhas além desse limite.
23. "O transpofte de massa foi abandonado de
vez e, na operação mista, a exploração privada
passou a Íer pri^mazia Com o descrédito a oue a
CMTC fora submetida, aliado ao relarivo cresci-
mento das empresas particulares, a partir de
1957 jâ se passou a adotar medidas claramente
no sentido de inviabilizar a exploração pública
em benefício da exploração privada,,
(Itacarambi, 1985)

24. O Decreto n" 3.438 de 1957 de fato liberava
mercado para as empresas privadas

25. "No período 1956-A, o sisrema produrivo
nacional sofreu profundas t¡ansfo¡maçòes estru_
turais, cuja magnitude significou a instauração de
um novo padrão de acumulação de capital, que,
evidentemente, teve efeitos decisivos sobre o
perfil das políticas governamentais, em geral, e
particula¡mente, na de ranspoftes / ./ Assim,
/ / o perfil assumido pela política de governo
pare o setor dos transpoftes a parttr da segunda
metade da década de 50 caractertza'se Delo ore_
domínio absoluro do seror rodoviário simultanea-
mente à marginalizaçào dos sistemas ferroviários
e hidroviírio e à complera omissào quanro Jo
transporte coletivo urbano,, (Fagnani, l9g5)
26. Entre outros considerandos, afirma-se: ,,O a¡ti-
go 12 do Decrerolei 365 de 1946 facilitou à CMTC
utilizar-se do serviço de empresas particulares para
operaçào de certas e determinadas linhas em sua
área de concessào, mas não disciplinou a presta_
ção desses sewiços por essas empresas,, (pMSp,
Decreto Municipal n" 6.547 de 1966).

27. Porta¡ia no 13 de 2 de fevereiro de 1967

24. "/. / tendo prosseguido a queda de parricipa_
ção da CMTC (23,7o/o), o Decreto n" 6.547 de 7966

regulamentou 
^ 

pafilcip^ção de empresas particu_
lares, sem prever datas-limite para operação,
níveis de participação ou restrições de itinerário,
institucionalizando assim uma situação de fato
Para regulamentar os serviços dessas empresas
foram criados, em 7967, os Termos cle permissão,
inicialmente válidos por 5 anos e depois obietos
de prorrogação até 2/03/1978" (pMSq 1935).

29. Decreto n" 6 547 de 1,966

3O. "Assim, a política federal do período 1976_84
será orientada para a reorganizaçào do setor pri_
vado de ônibus. Para tanto, propõe a ractonaljza_
çào dos itinerários, das paradas e terminais; o
reagrupamento de proprietários individuais em
empresas de transpoÍes, estabelecendo-se uma
frota mínima para cada empresa continuâr em
operação; a adoçào de subsídios para a Íenova-
çào da lrota de ônibus; uma política de formação
de recursos humanos com a criaçào de organis-
mos de tutela eficienres" (Brasileiro, 1993)

31. Entre 1967 e 1978, foram realizados a primei-
ra Pesquisa Origem e Destino, o pUB (plano
Urbanístico Básico), a Rede Básica do Metrô, o
Sistran (Plano Sistema Integrâdo de Transporte
Metropolitano), o PIT (plano de Integração de
Transporte) e o POT (plano de Orientação de
Tráfego) A institucionalizaçào do transporte
urbano no município de São paulo ocorreu Drin-
cipalmenre com a criação da Secretaria Municipal
de Transportes, da Companhia do Metropolitano
de São Paulo e da Companhia de Engenharia de
ITAIEqO _ UEI.

32. e concess¡ o por âreafoi instituída Dela Lei
no 8.579 de 7977 e regulamcntada pelo Decreto
n' 11 187 de 797f.

33. Por meio da Lei na I 424/j6

J4. Regulamentado pelo Decrero n" 6.547 de
1966

35. Secretaria Municipal de Transportes da pMSp,

Dec¡ero n" 74.629 de 7977: divisão de Sào paulo
em 23 âreas de atuação das empresas conlratadas.

36. "A divisão de áreas adotada manteve os cor-
redores compartilhados e, portanto, alimentou a
concorrência entre empresas ao longo desses
corredores. Como não se caminhou par a con'
solidação dos corredores como tronco-alimenta_
dores, esses continuaram sendo parte de itinerá_
rio de longas e numerosas linhas radiais,
deixando os empresários entregues à decisão de
ou deteriorar o nível de serviço ao longo dos
corredores, dimensionando a oferta em função
da demanda cativa da linha, ou disputar passa_
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geiros lindeiros do corredor, aumentando a ofer-
ta e criando ociosidade ao longo de grande parte
dos itinerários. Assim, condicionada por longos
itinerários, altos custos operacionais, baixos fato-
res de renovação e ociosidades parciais, a con-
corrência que se manteve ao longo dos corredo-
res foi prejudicial, tanto para os usuários quanto
para as empresas" (PMSP, 1985)

37. "Observa-se, então, uma convergência de inte-
resses dos vários atores dos transportes urbanos: o
Estado Federal intervém no setor, pois precisa ree-
quilibrar a matriz energética do país e fazer face
aos movimentos reivindicatórios, as grandes
empresas fabricantes de chassis e de carrocerias
precisam de um mercado para seus produtos; as

pequenas empresas de ônibus necessiam de sub-
sídios e de segurança para poderem investir; os

poderes públicos municipais, sem condiçòes
financeiras, outorgam ao Estado a gestão dos
ÍranspoÍes públicos urbanos" (Brasileiro, 1993)

38. "No episódio de interwenção, dois aspectos
tornaram-se evidentes: a tradicional postura de
força que os empresários costumam assumir
perante o poder público e a falta de um interlo-
cutor válido para o poder público negociar,
quando a situação exigiu unidade de posição
por parte dos empresários" (Fagnani, 1986)

39. "A hipótese de que a divisão do município
em áreas tornaria homogênea a rentabilidade das

empresas mostrou-se falha Na verdade, perma-
necem os diferentes resultados econômico-finan-
ceiros das empresas, causados pela existência de
características próprias das linhas vinculadas a

cada ârea e pela adoção de custos médios para
cálculo das tarlfas /.../ Ocorre ainda que a setori-
zação das empresas, aliada à diversidade da ope-
ração da CMTC, torna r.ulnerável a continuidade
dos serviços Paralisação ou deficiências de ope-
ração de empresas dekam a descoberto vastas

áreas contínuas do Município, grande número de
usuários, exigindo por parte da CMTC grandes e

freqüentes operação de exceção" (PMSP, 1985).

4O. "A diminuição do número de empresas agra-
vou o problema de continuidade, pelo maior
risco que a falha de cada empresa passou a

representar Além disso, a adoçào de empresas
de maior porte não se mostrou eficiente sob o
aspecto de diminuição de custos operacionais, já

que não há ganhos em escala considerável para
garagens - unidades acima de cinqüenta veícu-
los Ainda deve ser considerado que a diminui-
ção do número de empresas nào representa uma
situação de fato, pois, embora representando

uma unidade nos momentos de negociação,
operacionalmente verifica-se que muitas empre-
sas se comportam como a justaposiçào de unida-
des autônomas de gerência " (PMSP, 1985)

41. A implantação do Coredor Paes de Barros, o
início das obras do Corredor Santo Amaro,/Nove
de Julho, o desenvolvimento do Programa
Trolebus são os marcos principais dessa estratégia
política dos transportes coletivos em São Paulo

42. A cobrança pelo seguinte Secretário Municipal
de Planejamento ia ser não apenas ideológica,
provindo de um famoso economista "A tarifa de
ônibus tinhe ficado congelada de marco de 1986

em diante, enquanto a infTaçào, partindo de prati-
camente zero em março e abril, havia aumentado
novamente de mês a mês Quando o congela-
mento da larifa na prâfica acabara, após o chama-
do 'Cruzado II', em novembro, Jânio aumentou a

tarifa violentamente, passando e fixâ-la acima dos
custos das empresas permissionárias privadas,
[sublinhado pelo autorì embora abaixo dos custos
da CMTC. /.../ Jànio, desta maneira, tinha zerado
o déficit do sistema às custas dos seus usuários,
que haviam passado a pagar uma tarifa bastante
alta, suficiente pra gerar uma receita equivalente
aos custos do sistema Ora, os usuários do trans-
porte coletivo são em sua grande maioria traba-
lhadores e seus dependentes, que não têm meios
para adquirir um cafro. Num momento em que os

salários estavam sendo desgastados pela volta da
inflação e o desemprego aumentava em função
da recessão, a política tarifária de Jânio represen-
tara uma injustiça social berrante Aconteceu, no
entanto, que a partir do início da campanha elei-
toral, Jânio mudou sua política, passando a reajus-
t^r a fzllfa muito abaixo da inflação. Tentou assim
pessar uma borracha sobre sua política antefior e

agradar ao eleitorado de baixa renda, predispon-
do-o a votar nos candidatos que favorecia. /.../ A
tarìfa então vigente tinha sido fixada pelo prefeito

Jânio Quadros havia pouco mais de um mês lem
5 de dezembro de 19881 e jâ estava defasada / /
sem colocar no orçamento de 1989 qualquer
recurso para subsidiar o sistema de ônibus"
(Singer, 1996, p. 57-58)

43. Decreto Municipal n" 23 782 de 12 de
dezembro de1986: criaçào da taxa de gerencia-
mento cobrada pelo município às operadoras do
transpoÍe coletivo

44. A municipalizaçio representa uma grande
inversão na história do transporte coletivo da
cidade de São Paulo A partir de agora, o interes-
se do usuário tem precedência e prioridade na
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olgantzaÇào e presração do serviço (PMSR 1992).

4!. Em estrita aplicaçào da Constituição de 19gg,
que repâssa para os poderes locais atribuições
antes concentradas no nível nacional. tipicamen_
te no caso do transporte. que viu se extinguirem
os órgãos ligados ao t¡ansporte urbano
46. Especialmenre na perifeda de São paulo Foi
o caso da cidade de Santo A¡dré: ver Nazareno
Affonso, "Municipalização do TransÞorte:
Trajerória de uma Noção, Resenha de uma
Experiência" (em Henry, org, 1))2: 223_232); e
Henry & Pacheco, 1994

47. Em outras cidades, após Curitiba, foram par_
ticularmente os casos de porto Alegre e de Belo
Horizonte.

48. Secretaria de Transportes de São paulo.
Municipalização, t99Z

49. l';ei da Municipalização no 11 037 de 1997.
ainda vigente

50. Que vigorou 
^ 

p^rtir de 1966 (Decreto no
6.547) e foi modificado pela Lei da
Municipalizaçào em 1991

51. "Nos primeiros cem dias da nova administra_
ção, / . / recebi um chamado urgente para ir ao
Ibirapuera / ./ i+ rewlão, no gabinete, estavam
presentes Luiza Erundina, a secretária dos
Transportes, Teresa Lajolo, o presidente da CMTC
Celso Cosenza, vários sec¡etários da ,casa,, isto é.
sediados no próprio Ibirapuera e que formavam
o staffpolîtico da prefeita: José Eduardo Cardoso,
Luís Eduardo Greenhalg, perseu Abramo e Carlos
Nede¡ que no primeiro ano de governo era chefe
de gabinete da prefeita, além dos secretários da
área econômica, Amir Khair e eu A questão era:
dado o iminente congelamento dos preços, inclu_
sive das tarifas públicas, o que fazer com a tarifa
de ônibus? /. / Na reunião em questão tudo isso
veio à baila Amir Khair demonstrou que a tarifa
vigente de modo algum cobria os custos da
CM'IC Havía menos preocupação com as per_
missionárias. pois os custos destas não.rna ba-
conhecidos e havia a presunção de que tinham
auferido lucros altíssimos nos anos anterrores
Mas a CMTC apresentaria um rombo grande, que
teria de ser cobe¡to pelo Tesouro Municipal / /
A preocupação financeira, a prefeita e seus secre_
tários 'políticos' opunham os compromissos da
campanha, a expectativa da opiniào pública e em
pafìcular do PT de que, se fôssemos mexer na
tarifa, seria para ioatxâ-La e nuncâ par aùmentâ.
la Pela primeira vez senti com agudez, e creio
que os denais participantes da reunião tambérn.

Viação llimitoda

que havia um abismo entre a visão de ,dentro, do
governo e a visào de ,fora, do mesmo. Era umâ
sensação sufocante, pois (neste caso) estava claro
por mim que a visão de ,dentro, /. / , embora fac_
tualmente correta, se opunha frontalmente aos
interesses dos de 'fo¡a, / ./ No flnal prevaleceu a
convicção mais firme, principalmente dos secre_
tários da área econômica, de que era imperativo
reajustar a tarifa para garantir a viabilidade finan_
ceira não só da CMTC mas do conjunto do plano
de governo'(Singer, 1996: 55-61).

52. "A definiçào da política tarlnâria es¡â inrrinse_
camente ligada à definição dos ¡ecursos que
financiarào o custo e investimentos do sistema
de transpofte coletivo e dos mecanismos de
captá-los" (PMSR 1991)

53. Através da Lei n. 7t.037 de 7997

54. Pode-se ler o balanço feito pelo secretário
municipal de Transportes de São paulo, Lúcio
Gregori (7990-92). "O aumenro sem precedenres
no núme¡o de veículos acrescidos à frota urbana
(2 300 ônibus a mais em menos de um ano, ou
seia, acréscimo em 250/0 da frota existente!) foi a
ponta de lança da rnunicipalização [a qual], insis_
timos, foi a mas radical e conseqüente interven_
ção sobre o transpoÍe coletivo de São paulo e
marca da forma de governar do partido dos
Trabalhadores" (Prefácio a SMT-pMSp, 1992).

55. A realidade é um tânto diferente, sendo
incluídos nos números de funcionários da
empresa pública aqueles dedicados a niscaliza_
ção, gerenciamento e planejamento do sistema e
tomando em conta que a companhia tinha a res_
ponsabilidade de inovações tecnológicas pouco
intensivas em mão-de-obra. Em 1990, no univer_
so de 58 195 funcionários das empresas de trans_
porte, 48,690/o perrenciam à empresa pública
(com salá¡ios superiores em 7Oo/o ao dos coleqas
das empresas privadas); à ratio ÞessoaLZónibu.
era de 7,69 para a CMTC. conrra 5.32 nas empre-
sas privadas (Mandon, 1991, p 50)

56. Política que tem continuidade na administra-
ção do sucessor de Maluf, Celso pitta

57. "O serviço de transporte coletivo por ônibus
/ ../ passa ao largo do modelo liberal clássico
Na medida em que o poder público mantém
integral controle operacional e financeiro, deten_
do, assim, todos os instrumentos para uma eficaz
gestão do sisrema" (CMTC, 1993)

5E. "O serviço essencial de transporte perde a
conotação de contrato individual entre o usuário
e o transportador e assume uma nova feição. A

568



Notas e referências

partir de agora, o usuário paga ao poder públi-
co, que, por sua vez, lhe assegura o transporte
remunerando o transportador de acordo com
seus custos" (CMTC, 1993).

59. Um documento recenre (SPTrans, 7997, pp l-
3) justifica assim a implementação do \lLP - hoje
em fase experimental e em via de licitação de um
pdmeiro trecho dos 125 quilômetros planeiados
para o futuro: "Imagine o momento em que as

pessoas hoje excluídas fiverem acesso ao transpor-
te público e os usuários do automóvel, por conse-
qùência ecológica ou outro motivo qualquer,
resolverem trocar o carro pelo transporte coletivo:
não haverá htgar para todo mundo e o sistema,
certamente, entrará em colapso. /.../ A cidade de
São Paulo, indiscutivelmente, necessita de um sis-
tema de transporte de balxo cusro (R$ 12 milhoes
por quilômetro) e râpida implantação, comple-
mentar aos existentes e capaz de atender às
demandas auais / / O \Lp é um sistema de
média capacidade que opera em canalelas segre-
gadas, utilizando veículos movidos a tração elétrica
articulados ou biarticulados e guiados. / / Nesse
sentido foi aprovadz pela Càmara Municipal a Lei
SPTrans, n" 72 328 de 24 de abnl de 799j, que cria
o sistema de transpofes urbanos, o serviço de
transporte de média capacidade e permite a sua
concessão à iniciativa privada / / aurna empresa
ou consórcio de empresas /.../ para construção e
operaçào /.../ panûmpnzo de 15 anos"

60. Em São Paulo, a frota estimada (cadastro STM
1997) de 15 mil peruas e vans em operaçào
(incluindo aí as cerca de 2 mil com cadastro regu-
lar) seria da mesma proporção da Írota de ônibus
O sewiço de "lotação", concorrente ao táxi, repre-
serta um terço da frota dos 30 mil táxis registrados

61. A megalopolizaçào multiplicou os níveis de
violência no trânsito de Sào Paulo: as 159 mortes
de 7937 (7,37 por 10 mil veículos e 13,8 por 100
mil habitantes) chegaram a 7 677 em 1993 G,6
por 10 mil veículos e 10,J por 100 mil habitan-
tes). Quem costuma desrespeitar o farol verme-
lho à noite, colro recomendado pelo temor ao
"trorrbadinha", pocle meditar sobres as cifras
que o SEADE contabilizou em 1.993 na Grande
Slto Paulo: 8 686 homicídios ou tentativas, cres-
cendo com a violência da megalópole, contra
47.745 rnonos on lesionados corporais pelos aci-
dentes de trânsito (SMT-EMPLASA: 1994, p 337)
62. O Programa Integrado de TrânspoÍe Urbano
mobìlizaria, junto ao Banco Mundial e ao BID,
capitais privados para "concluir as ob¡as do
nretrô palalìsadas, empreender a construção de

duas novas linhas, reestruturar o trem metropoli-
tano, construir corredores de ônibus" (PITU,
1997). Esse programa, de cerca de 5 bilhões de
dólares, assume um caráter estratégico: produzirá
mais de 3 milhões de viagens em 5 anos, dobran-
do a arual capacidade de transporte de passagei-
ros sobre trilhos, para tâlvez recuperar um certo
equilíbrio na divisão mod¿l de São Paulo.

63. Nao se conhece hístória escrita nem radiogrz-
fia atualizada desse setor que não fosse a dispersa
na imprensa ou nos próprios arquivos das empre-
sas e das famílias dos transportadores urbanos,
espécie pouco reconhecida pela classe empresa-
rial paulista (existe apenas um empresário do
transpofe na Federação da Indúsrria do Esødo de
Sào Paulo - FIES| em cujos quadros ingressou
recentemente). Estz parte procede, portanto, de
entrevistas diretas realizadas com empresários de
ônibus e suas lideranças sindicais

64. Uma dessas empresas, superando a cifra de
700 veículos, é a maior operadora em São Paulo
e a segunda do país - e jã en grande nos anos
30, quando explorava as linhas mrais da hoie
populosa zona leste.

65. Esse processo é bem enfocado e estudado
para o ano de 1986 em Pacheco, 1988.

66. Entre outros ataques, vicle por exemplo a

matéria recentemente publicada pela revist? Veja.
(ano 31, ¡" 4, 28/07/1.998, pp. 64-6D, "Os
Baròes do Transporte Urbano", onde se lê uma
denúncia com conteúdo semelhante ao de artigo
da mesma revista, datada de 7993, sob título
mais agressivo: "Tubarões da Catraca"

67. Em particular, com a nova Lei de Concessões
de Serviços Públicos, baixada pelo legislativo
federal em 1993.

6E. A remuneração pela produção, portanto,
garante um pagamento que independe do volume
de passageiros transpoÍados, pois os veículos são
alugados para realizar quilometragens. Se a oferta
de assentos implica ociosidade, a comunidade
como um todo arca com o desperdício, pois a
queda na clemanda sem a contrapartida na redu-
ção de horários leva à ineficiência Se em alguns
corredores há excesso de demanda, entram em
circulação veículos clandestinos (em geral em
péssimas condiçôes de manutenção), sem que as

empresas operadoras tenham interesse em afastá-
los de.suas áreas de operação (Barat,7992)

69. Os lotacôes, vcículos de r¡enor capacidade,
vêm registrando atraÇão crescente de passagei-
ros, contrari¿mente âo que ocorre com o sisteû-ìa
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de transporte coletivo por ônibus. Isso pode
indicar ølvez uma concorrência ao uso do auto
particular ou até sua substituição, pelas vanta-
gens de eliminar os custos com estacionamento,
o estresse e o desgaste do veículo. O serviço
operado com veículos menores configura-se,
pofanlo, como produto intermediário entre o
táxi e o ônibus convencional.

7O. Os principais resultados das Pesquisas O/D
de 1,967, 1977 e 7987 acham-se em CMSp, 1989;
os primeiros resultados da de 7997, partindo do
documento preparado pela CMSP e intitulado
"Região Metropolitana de São Paulo, Pesquisa
Origem e Destino de 7997, Resultados Prelimi-
nares", foram publicados n Construção e no
suplemento de São Paulo da revista Veia de 1"

de iulho de 1998 (Veja São Paulo, "Yaivém pa:u-
listano. Sai nova Pesquisa Origem e Destino do
Metrô", por Iracy Paulina).

71. Ressaltem-se as dificuldades metodológicas
de mediçào da marcha-a-pé nas pesquisas domi-
ciliares, aliás não registrada na primeira Pesquisa
O,¡D São Paulo de 1967.

72. É ¡otâvel (e significativa) a sanção prevista
para o caso de descumprimento, assim como o
sucesso da repetida "Operação Rodízio", de res-
trição do uso do automóvel em situações críticas
de poluição atmosférica, e do "Rodízio
Municipal", de restrição ao uso de automóveis
em horário de pico, dirigidas respectivamente
pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e
pela Secretaria Municipal dos Transportes.

A.lll. Sucesso metropolitano no Recife e influências estatal
e empresarial no Nordeste, Anísio Brasileiro & Enilson Santos

BAITAR, Antônio Bezena (7957) Diretrizes de
uln plano para o Recife. Tese de concurso
para professor da Escola de Belas Artes,
Kec[e. 1)o D

BORGES, Cristina & coRDElRO, Dirac (1993).
Eficiência operacional através do novo modelo
de remuneração utilizado pela EMTU/Recife.
Anaß do ß Congresso Nacional de Tra.nsþortes
Ptiblicos, vol 1, pp. 222-227, Florianópolis

EN{TIJ (1981) Estudo de políÌic taÅffuia Empresa
Metropolitana de Transportes Urbanos, Recife

- 

(1985) proposra de solução para o Sis_

temâ de Transportes Públicos de Passageiros
Empresa Metropolitana de Transportes Urba-
nos, Recife.

(1,989-199Ð. Anuários Estatísticos.
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de caso, COPEPTEC/GEIPOT, Rio deJaneiro.
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gestào metropolitana da EM'ru/Recife. Anaß
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1. As bases para este texto encontram-se em tra-
balhos acadêmicos dos autores e em artigos que
ambos apresentaram ern diferentes congressos,
como CLATPU V (Costa Rica, 1993) e CODATU
-*- /1 t.VII (lnclia. 1997), inserindo-se na pesquisa sobre
Estruturas de Mercados de Ônibus no Brasil
apoiada pelo CNPq, ao qual os autores agrade-

cem. Reconhecimentos vão tambérn à engenheira
Andréa Fittipaldi, que, com bolsa do CNPq, con-
tribuiu para o conhecimento da realidade da aglo-
meração recifense. Agradecimentos especiais são
dirigidos à equipe técnica da EMTU/Recife, em
particular Osvaldo Cavalcanti da Costa Lima,
Regilma Maria Souza da Silva, Maria de Fátirna
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Dantas, Dirac Moutinho Cordeiro, Cristina Borges
Aroucha, Maurício Renato Pina Moreira. Eduardo
Costa e Angeluza Sá.

2. Anu¡ciada nos últimos tempos, a extinção
da empresa pública, a CTU, enfrenta dificuldades
p ra repassar a frota de trolebus, que não parece
atrair os capitais privados.

3. Segundo pesquisa realizada pelo grupo de
trabalho criado pelo governo de Pernambuco
em 1995 pan propor soluções para a quesrão do
transporte informal.

4. Criou-se por Lei Estadual n" 8.043/79 o
STPP/RIvIR. A Lei n' 7.832/79 insralou a EMTU;
vide também Decreto Estadual n 14.846/91

J. Tal processo foi revolucionado pela Portaria
n" 260/92, que passou a vincular os montantes a
serem recebidos por empresa a uma avaliação
de sua produtividade, definida por indicadores
em que se comparam os valores programados e
realizados no tocante à quilometragem e aos
passageiros transpofados.

6. Decreto n' 1,3.391/89 de criação do CMTU,
conselho que se compõe dos seguintes mem-
bros: secretários de Infra-estrutura e de
Planejamento; presidente da EMTU/Recife; pre-
feitos da RMR; representantes da CBTU, da
Assembléia Legislativa, da Càmara Municipal do
Recife, de duas outras Càmaras Municipais, do
Sindicato das Empresas de Transporte, do
Sindicato dos Trabalhadores em Transportes
Rodoviários, da Federação das Indústrias de
Pernambuco e da Associação Comercial (ora um,
ora outro, em rodízio semestral); e representan-
tes comunitários

7. Entretanto, algumas municipalidades, a do
Recife inclusive, praticamente se omitiram da
gestão de alguns serviços de transporte público,
tais como o ônibus fretado e o escolar.

E. O CONDERM é composto de membros naros
(prefeitos dos municípios da RMR e secretários
de Estado em igual número ao dos prefeitos) e
de out¡os membros consultivos (padamentares
locais) e presidido pelo secretárío de Planeja-
mento do estado.

9. Os marcos gerais da trzjetó:Ira desses primei-
ros transportadores são encontrados, com suas
especificidades, na abordagem das cidades brasi-
leiras feita nos diversos capítulos deste livro

1O. Conforme tratado no Capítulo I, a presença
regulamentadora do poder público na organiza-
Ção dos transportes coletivos urbanos no Brasil,
pondo em prática instrumentos estimuladores da
concentraçâo da oferta, explica-se (Brasileiro,
1993), entre outras razões, pelo modo pafricular
de desenvolvimento econômico do país; pela
cultura dos transportadores; pela particularidade
da produçào do serviço transpofte; pelas especi-
ficidades do processo de urbanização brasileiro

11. O famoso "modelo de quatro etapas", utiliza-
do durante décadas pela engenharia do transpor-
te para previsào de infra-estruluras.

12. Lei n. 7.832 de 06/04/79

13. Este plano constituía o Capítulo 6 da Progra-
mação Estratégica e Imediata da EMTU/Recife

14. Tendo sido solucionadas quatro - as 74 âreas
foram aprovadas em reunião do Conselho de
Administração de 28 agosto de 1980 -, as duas
últimas foram aprovadas na sétima reunião do
Conselho (3O/09/80)

11. Inclusive, a nosso vel essas idéias consti-
tuíam a base da iòéia do vale transporte, fazendo
participar do custos os beneficiários indiretos
dos transportes.

16. Para uma análise mais detalhada dos mode-
los de remuneraçâo vigentes nas cidades brasi-
leiras e em Recife em particular, ver o Relatório
Parcial no 6 produzido pela COPPETEC em7995

17. Por Fator B entende-se a parcela dos custos
totais cuja remuneraçâo depende da capacidade
da empresa de transportar efetivamente a quanti-
dade prevista de passageiros. Caso ela não al
cance o nível esperado de eficiência, essa pârce-
la dos custos (estipulada em 10%o) é afetada pela
relação entre a demanda transportada e a de-
manda esperada.

18. O sistema de transporte público em Natal e
em sua aglomeração metropolitana veio a sofrer,
depois da pesquisa empírica que sustenta este
trabalho, o forte impacto representado pela
emergência e crescimento substancial do trans-
porte por vans.

lt. Lei Municipal n" 2.729 de 30/09/64.

2O. Decreto ¡" 2.768 de 30/05/66.

21. Decreto Lei n" 11, de 22/10/69

22. Decreto n" 3.377 de 06/07/70.
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(1982). "Multiproduct Cosr Ftnctions". Belle
Eco nomi cs Journal, 7 I / 82.
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Ãeflce" . Journal of Trønsport Economics and
Policy, Y1-2, 5/72, p 751.-754.

LODI, João Bosco (1986). A enxpresa familiar.
Pioneira, São Paulo

MASSoT, Marie-Hélène (7987). Coût des transfor-
mations marginales de I'offre dans les trans-
þorts publics urbains Tese de Doutorado,
Université de Lyon II/LBT,225 p.
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1. Tabelas, figuras e todos os dados estatísticos
deste capítulo, bem como informações qualitati-
vas oriundas de enfevistas e visitas a cidades e
empresas, procedem de uma única fonte de
informação original, produzida no quadro da
pesquisa Trqietória e percþectiaa.s de uma profß-
sionølidade urbana - O uniuerco das empresas
de ônibus brasileiras OnibuCad, pesquisa reali-
zada em 7))2, exigiu que se construísse o uni-
verso a partir de informações muito dispersas. A
análise estatística dessa informaçào encontra-se
em relatório inédito em francês, intitulado
"Dynamique des entreprises d'autobus urbains
au Brésil" (799Ð. Uma primeira ap¡esentação
desses dados foi preparada para a conferência
internacional CODATU YTLI realizada em Nova
Delhi (Henry, 1996). Um t¡abalho cenrrado na
análise de economia de escalas foi publicada no
Brasil pela Fundação Getúlio Vargas (Henry,
7997) Partindo dessas bases, o presente capítulo
foi escrito com preciosa afuda de Anísio
Brasileiro; a tradução do texto básico foi feita
por Enrique Torres; Rômulo Or¡ico e Vera
Cançado releram a versão final.

2. Yânos membros da equipe fizeram aportes
substanciais e valiosos no desenvolvimento do
projeto desta pesquisa. Entre eles, quatro estive-
ram diretamente envolvidos e trabalharam com
os dados utilizados no capítulo: Lúcia Sequeira
em Onibulis, Silvana Zioni em OnibuCad, paulo
Itaca¡ambi no tocante à metodologia e Anísio
Brasileiro no processamento. .4, partir de listas
elaboradas com dados procedentes de sindicatos
empresariais, órgãos públicos, imprensa especia-
lizada, empresas automobilísticas ou de consul-
toria e âté listas telefônicas, averiguações telefô-
nicas puderam ser feitas, envolvendo bolsistas
cont¡atados com recursos da ORSTOM e apoios
da FGV e do CNPq (aos cuidados de Josefa da
Fonseca). Agradecimentos especiais são extensi-
vos aos empresários e funcioná¡ios que preen-
cheram e devolve¡am os fo¡mulários OnibuCad,
por seu empenho em prol do avanço do conhe-
cimento científico.

3. Ao se apreciar a importância da dimensão
territorial, aportando matizes nas seqüências lógi-
cas encontradas, começou-se, iunto aos órgãos
gestores do transporte (obsewação participativa
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em reuniões nacionais e regionais do Fórum de
Secretários de Transporte), â produção e trata-
mento das "pesquisas amarelas", cujos resultados
Foram apresentados em djversas reuniòes e par-
cialmente publicados num primeiro afügo da
Reuista dos Transportes Públicos (Henry, 1993)
Deve-se reconhecer a aberta colaboração de
todos os secre¡ários municipais de Transporte
presentes às reuniões de Maceió, Juiz de Fora,
Poços de Caldas, Natal, Ribeirão Preto e Recife, e
de outros, encontrados por ocasião de reuniões
do ramo em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Florianópolis, Manaus, Santo André,
Brasília, Campinas, Curitiba e outras cidades.
Havendo-se positivamente associado ao trabalho
de pesquisa, eles receberam resultados parciais e
logo enviaram seus comentários, como parte de
um processo participativo de produção compafti-
lhada de conhecimentos. A presente rcdaçào é,

sem dúvida, um tributo à confiança outorgada,
além de um enfoque metodológico iterativo que
permite enfrentar as deficiências estatístices -
desvantagem real ao progresso do setor.

4. Yârios capítulos de Viação llimitada foram
ocasião de aprofundamento e atualização do
banco de dados original Ressalta-se a importância
dos Anuários Estatísticos agora regularmente pro-
duzidos pela Associação Nacional de Transportes
Públicos, ANTP. Do seu lado, a Associação
Nacional das Empresas de Transportes U¡banos -
NTU divulga alguma informaçào do setor em sua
pâginana Internet. Na qual se encont¡amtambém
pâgirns das indústrias de ônibus (ANFAVEA.).

5. Em comentário à apresentação desses dados
numa primeira rcdação deste texto, preparada
para a CODATU MII de Nova Delhi (Henry,
1996), lamentou-se que não estivessem presen-
tes na ocasião os velhos tenores d¿ tese das
deseconomias de escala em transporte, que
haveriam sido incitados à revisão frente a tão
contraditória realidade. Uma versão integral do
texto publicou-se logo depois em espanhol (em
ACIIJR, La inuestigación urbana y regional en
Colombia, Bogouá, 1998).

6. Na verdade, uma empresa pode ser familiar,
ou seia, ter sua composição acionâna em màos
de determinada famíLia, e ter uma administração
mode¡na. No caso brasileiro, 90o/o dzs empresas
são f¿miliares e algumas com administração bas-
tante modema. No entanto, a separação ou nào
entre participação acianáma e gerência continua
sendo um útf critério diferanciador das empre-
ses, em particular no ramo do lransporte.

7. Lotaçào, no feminino, remete à capacidade
de um veículo; enquanto, no masculino, auto-
lotação voltou a ser, no Brasil, "o automóvel,
geralmente de praça, usado no transporte coleti
vo, e que rateia entre os passageiros o preço da
corrida" (Dicionário Aurélio, 1996) A ambivalên-
cia do gênero não representa uma polissemia,
pois ambos os sentidos são complementares,
pelo menos no que interessa aqui

8. Utiliza-se aqui uma visão ampliada da empre-
sa familiar, no sentido sócio-econômico, diferente
da restrita, legalista, que propõe Lodi (1986): "A
empresa famlliar é aquela que se identifica com
uma família há pelo menos duas gerações e quan-
do essa ligação resulta numa influência recíproca
Portanto, a empresa de fundador sem herdeiro
nào é famil\al E, portanto, uma empresa onde a

famfia põe o dinhei¡o apenas como investidora
não é uma empresa familiar. A empresa familiar é
aquela em que a consideraçào da sucessão da
diretoria está Iigaða ao falor hereditário e onde os

valores institucionais da firma identifìcam-se com
um sobrenome de família ou com a figura do fun-
dador." Um ponto de vista sócio-antropológico
considera l^îlo 

^ 
família quanto a empresa como

instituições imersas na culn:ra, além do aleatório
registro no cartório. Pois a influência daquele
"fator hereditário", tanto na firma ou entre os
acionistas quanto na sociedade civil e no relacio-
namento com o Estado, é um ponto álgido do
debate social, do qual não escapam nem os "valo-
res institucionais" do transporte nem as "famfias
investidoras" que nele estão presentes.

9. A partir dos dados coletados nas pesquisas
OnibuReg e Onibulis, complementados e at:alizz-
dos com informações recebidas dos órgãos gesto-
res, da ANTP e de autores deste Viação llimitada.
pôde-se expandir a informação na base de dados
demográficos de IBGE Chegou-se assim à esdma-
tiva da presença de empresas de ônibus urbanos
em 688 municípios (ent¡e os 4.976 teconhecidos
no Brasil em1996, incluindo as cidades-satélites do
DF) e das respectivas frotas diferenciadas por ser-

viços municipais, intermunicipeis e especiais (que
incluem fretamento e outtos: a margem de confian-

ça nesse item é menor do que para a cafegoria
municipal, ai¡da mais com a confusão que intro-
duzem novas formas de transporte não regulamen-
ado). A validação dessa expansão foi ajudada pelo
intenso labor de projeção geogrâfica realizado em
conjunto comJean-Paul Hubert, também autor dos
mapas deste capítulo, que são a vetdadeira forma
de restihlição da informação colhida no Brasil.
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10. Refere-se aqui à importante lite¡atura sobre
mobilidade urbana, alvo do debate mundial
sobre transporte. Em particula¡ no INRETS, as
relações com variáveis econômicas são nova-
mente estudadas por Jean-Pierre Orfeuil e com
va¡iâveis demográficas, mediante modelos com-
parativos, por Jean-Loup Madre. Para a América
Latina, elementos de pesquisa foram lançados e
sintetizados no capítulo lI dos Anaß de Quito
(Figueroa & Henry, org., 1985). Essa discussão
está retomando com força no Brasil (vide em
particular o trabalho dirigido pela ANTP sobre
deseconomias urbanas), em que maior ênfase se
dá à acessibilidade (Vasconcellos, f996).

11. Estende-se a categona de citadinos à popula-
ção que mora nos assentamentos classificados
como urbanos pelo IBGE, apesar da base mais

político-administrativa do que puramente demo-
gráfica dessa definiçào. Os dados apresentâdos
procedem do Censo parcial rcalizado pelo IBGE
no ano de 1996.

12. O dinamismo da ofeta limenha foi cla¡amente
acentuado pela política de desregulamentação de
transporte, pois no ano de 7982 puderam-se conter
"apenas .." 23O "comités de microbuses" (Henry,
1983) Hoje, utilizam-se veículos usados de origem
coreaûa com 12 lugares. Iiwemente importados,
eles chegam ao porto de llo, onde são consertz.dos
e adaptados à conduta à direita, rurma espécie de
"negócio da sucata" enûe um país emergente e

outro tentando sair da submersão. Cifras ah:ais
proporcionadqs por Luis Consigliere, vereador da
muncipalidade de Lima Mefopolitana e di¡etor do
Departamento de Planejamento Urbano.

B.V. Capacidade gerencial das empresas de ônibus frente
ao órgão gestor em Belo Horizonte, Vera Cançado,

Marcus Vinícius Cruz, Moema Siqueira & Fernanda Watanabe

ANTP (1996). "Ônibus, iâxi e barca". Boletirn
Estatßtico n" 68, iul. 96, Belo Horizonre.

AzE\,IEDO, Sérgio e CASTRO, Mônica M.M (f987).
"Política de transpofe na Região Metropolitana
de Belo Horizonte: o papel da METROBEL" .Re-

uista de Adminßtração Pública.,21 (3): 82-108.
BHTrans (1995). Gestão democrática do transpor-

te e trânsito. (mimeo), Belo Horizonte.

- 

(1996) Pløno d.e restruturação do siste-
ma de transporte coletiuo de Belo Horizonte -
BHBUS. Síntese dos Estudos e Proposições,
BHTrans, (mimeo), Belo Horizonte.

- 

(1996a) Relatório de arividades 1995.
Belo Horizonte.

- 

(1996b). Ata de reunião da Comissão de
Qualidade Operacional do Transporte por
Ônibus em Belo Horizonte. UFMG,zFACE/-
CEPEAD, (mimeo), Belo Horizonre.

- 

Q99Ð. Sistema Integrado de Informações
Operacionais do Transporte Coletivo. Belo
Horizonte.

DER/MG (1996). Relatório anual. Diretoria de
Transporte Metropolitano, Belo Horizonte.

DUFFY, Carol & MC GOLDRTCK, Ann (1990).
"Stress and Bus Driver in the UK Transport
Industry" W'orþ and Stress, 4 (l):17-27.

KoMPIER, M. et al (1990) "Absence Behaviour,
Tumover and Disability: A Srudy among City
Bus Drive¡s in the Nethe¡lands" Worþ and
Stress, 4 (1): 83-89

MARTNS, J. (1992). Culture in Organizar¡arß: Tbree
Peßþectites. Oford University Press, Oford.

RoDRrcuEs, S. 8.(1991) O cbefinbo, o bode e o
telefone. Tese de Professor Titular, FACE/-
CEPEAD^IÏMG, Belo Horizonte.

- 

Q99r. Cultura corporativa e identidade:
Desin-stitucionalização em uma companhia
de lelecomunicações brasileira. FACE/-
CEDEÄD/UFMG, (mimeo), Belo Horizonte.

- 

& coLLrNSoN, D. (199Ð. Ha.aing Fun u.titb
Anirnals. Research papers in Management
Sludies n" 10, Universiry Press, Carnbridge.

SIQUEIRA, Moema Miranda (1991). Relações de
trabalbo em bospitaß de Belo Horizonte. Tese
de Professor Titular, FACE/UFMG, Belo
Horizonte.

- 

(7997). "Gestào de recursos humanos: o
enfoque das relações de trabalho,', Sampaio
& Goulart (eds.), Psicologia do trabalbo e
gestão de recurcos bumanos: estudos contern-
porâneos, Casa do Psicólogo (no prelo), São
Paulo.

- 

et al. (1995a) "Desempenho das empresas
de transporte por ônibus em Belo Horizonte:
A gestão de recursos humanos" X Congresso
N¿cional de Transportes públicos, São paulo

- 

et al. (1995b). Relaciones laborales en las
empresas de transportación u¡bana en Belo
Horizonte. Anaß do XX Congresso Latinoa-
mericano de Sociologia, México.
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TRASMONTE, Baldome¡o (7976). "Patenalismo",
Campo, S. (ed.) Diccionario de Ciencias
Sociales, pp 446447, Instituto de Estudios
Politicos, Madrid.

UFMG/FACE/CEPEAD/GEPEr (1995-96). Entrevistas
com empresários e técnicos do órgão gestor
público. UFMG, (mimeo) Belo Horizonte:

1. A primeira versão deste capítulo era inti¡rlada
"Capacidaòe gerencial e habilidade política dos
transportistas mineiros em Belo Horizonte: Mito
ou realid¿de?". Agradecemos ao professor Etienne
Henry, que contribuiu na discussão das idéias e

colaborou para a introdução de novos dados à

versão final, que, no entanto, não îaz reÍerência a

acontecimentos recentes no cenário local. Isso
não invalida a interpretação geral aqui feita, con-
vidando apeîas a um aprofundamento posterior.

2. A hipótese de Belo Horizonte ocupar um
papel específico mais ligado à acumulação primiti-
va no setor brasileiro dos transportes urbanos foi
proposta por Gazzola & Linhares, em Henry et al.,

1991. Essa linha interpretativa, para ser cabalmente
desenvolvida, eigiria um estudo histórico e regio-
nal que escapa às dimensões do presente trabalho

3. Aqui, considera-se somente a frota do siste-
ma municipal de Belo Horizonte, cadastrada
pelo órgão gestor, ao contrário da tipologia na-
cional que considera outras atividades de trans-
porte de passageiros - fretamento, estadual, inte-
restadual, etc

4- Esø seção foi baseada em 4lR 1996 (ver

Bibliografia da Viação).

l. Em que prevalece a decisão técnica, ou
racional, em detrimento da política.

6. O conceito de relações de trabalho refere-se

às relações que se estabelecem, em nível da

organizzção, entre empregados e empregadores,
na e pàra a realizaçào do trabalho Essas relações
se estruturam a parlil de relações de poder e
dela decorrem, implicando definições de statuts e

papéis. Para maior aprofundamento, ver Siqueira
(7997, 1997); Cançado (1992); \Iatanabe (1996).

7- A caracterizaçào da orgatização do trabalho
no setor de transportes de Belo Horizonte
baseia-se em Cruz (1996); rü(¡atanabe et al
(7995); Cruz & Siqueira (7995); \Iatanabe (1996).

8. A descrição do gerenciamento da força de
trabalho no setor de transportes de Belo
Horizonte baseia-se em Siqueira e¡ al. (1995 e
1997); e Cruz et al. (1996).

9. No ano de 1996, foram treinados 4.697
empregados, com cârga de 275.904 horas de trei-
namento (BHTrans, 1996b).

1O. A descrição das condições de trabalho no
setor de transportes baseia-se em Mendes (1997);

Kompier et al. (1990).

11. A descrição das formas de regulação de con-
flitos em transpoÍes em Belo Horizonte baseia-
se em \ùlatanabe (1.996) e Cançado (1994).

12- Para aprofundamentos nas discussões sobre
cultura organizacional, mitos e institucionaliza-

ção, ver os estudos empreendidos por Martins
(1992), Rodrigues (1991, 199) e Rodrigues &
Collinson (1995).

B.Vl. Modernização, abordagem empír¡ca das empresas
frente às exigências do transporle, Joaquim Aragão

CHIAVENATo, I. (198Ð. Teoria geral da adrninß-
tração. McGraw-Hill, São Paulo.

HoFFSTADT, J. O99Ð. "Wege der produktivitäts-
erhöhung und kostensenkung in den ver-
kehrsunternehmen". Vortróige Jahrestagung

93' Verband Deutscher
Verkehrsunternehmen (riDÐ, Köln.

TOUR.AINE, Nain (1992). Critique de la moderni-
té. Fayard, Paris

1. É interessante a observação que Henry faz
aqui, alertando para a cenúalidade da otimiza-

ção do processo de trabalho, qu€, muito mais

do que a clássica substituição de homens por

máquina, aumenta a composição orgânica do
c piÌal e a mais-valia relativa nesse setor tecni-
camente condenado a \Ìiliz r intensivamente a
mào-de-obra.
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2. Tal reforma administrativa interna visafla a
cria¡ nesses diferentes sub-setores, potenciais de
otimizaçào funcional e de custos mediante unifi-
cação de funções interdependentes, busca de
efeitos sinergéticos, redução de interfaces. Isso
leve ao questionamento de estruturas e procedi-
mentos tradicionais de atividades (por exemplo,
estatísticas internas), especialmente redução da
inundação de informações, muitas sem valor
informaÈivo, e diminuição de níveis hierárquicos.

3. A análise dos contretos de manutenção tom
fomecedores, dos instrumentos de pesquisa e da
política de seleção dos fornecedores, assim

como das medidas de redução de estoques, esta-
va prevista para a presente pesquisa e foi inclui
da no questionário distribuído às empresas.
Infelizmente, po¡ um problema de planeiamento
da pesquisa, as informações retornadas quanto a
esses tópicos ficaram imprestáveis. por isso,
esses itens foram excluídos deste çstudo.
4. À pesquisa de campo foi realizada durante o
segundo semestre de 7995.

5. E também dos laços ent¡e os diversos ofertan-
tes de serviços de üansporte - entre operadores
de ônibus e os de sistemas sobre trilhos, por
exemolo.

B.Vll. Ônibus e lotação, uma exper¡ênc¡a de convív¡o
regulamentado em Porto Alegre, Beatriz Costa, Luis Antonio Lindau,

Christine Nodari, Luiz Senna & lvanice Veiga

BEN-AKIVA, M & LEMAN, SR (1993.) Discrete
Choice Analysis. MIT Press, 4th ed., Chicago.

cANToN, O. (199Ð. "Quem diria? Tudo começou
assim". ATP, Porto Alegre.

c¡,RRIs (1995). Pesquisa de Imagem 1995. por¡o
Alegre

- 

(1996). Relatórios Sintéticos Anuais porro
Alegre.

GI-AISTER, S. (1985). "Comperirion on a Urban
Bus Route". Journal ofTransport Economícs
and Policy, )o( (1), pp. 65-81.

- 

(1986) "Bus Deregulation, Competition
and Vehicle Size". Journal of Transport
Econornics and Policy, W. (2), pp. 217-244.

METROPIAN (1991). De volt¿ aos trilhos. Funda-
ção de Planejamento Metropolitano e Regio-
nal, Porto Alegre

ORTÚZAR, Juan de Dios & \ULLUMSEN. L.G.

Q994). Modelling Transþort. John Wiley,
2.ed., Chichester.

PNIæA (7Ð5/96). Pesquisa de opinião. porto Alegre.
SMT/PMPA (1995a). Sistema de transporte coletivo

de Porto Alegre. Diagnóstico da gestão. Secre-
øria Municipal de Transportes, porto Alegre.

SMT/PMPA (7995b, 1996). Anuários esrarísricos.
Secretaria Municipal de Transportes, porto
Alegre.

TRANSCoL (1976). Estudo do transporte coletivo
da Região Metropolitana de porto Alegre.
Metroplan, Porto Alegre.

TRENSURB (1997) Estudo de viabilidade de
expansão do sistema Trensurb. Empresa de
Trens Urbanos de Porto Alegre, pono Alegre.

VHITE, P.R.; TURNER, PR. & MBA_RA, CT. (7992).
Cost-benefit Analysis of U¡ban Minibus
Operations. Transportation, 19 O), 59-7 4.

1. Os dois textos quê serviram de base para
este artigo sâo "Remanescência histórica da
empresa pública negociada com os transporta-
dores gaúchos" (Veiga, inédiro) e .Lotação:

experiência de duas décadas com o sistema
regulamentado de Porto Alegre" (Nodari et el.,
1997).

2. Os itens 2.7 e 2.2 foram basicamente escri-
tos por Ivanice Schutz Veiga (com a contribui-
ção de Mogli Veiga e agradecimenros a Ida
Bianchi e a Mauri Cruz, ambos da Secretaria
Municipal de Transportes da prefeitura de porto
Alegre).

3. Descentralizaçã.o preconizada jâ no primeiro
Plano Di¡etor de Desenvolvimento Urbano-
PDDU, vigente há 77 anos.

4. Decreto de 8 de maio de l!40, baixado pelo
então prefeito Lourei¡o da Silva.

5. .{través da Resolução n" 02 de 1981.

6. Esta seção baseia-se em artigo escrito origi-
nalmenle por Christine Nodari, Maria Beatriz
Costa & Luis Antonio Lindau, pa¡a a Reuista da
,4¡Y¡P (Nodari etal., 1997).

7. Aumentos na capacidade dos veículos tam-
bém ocorre¡am na Inglaterra, onde o microôni-
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bus, que anteriormente apresentava capacidade
paø lJ passageiros sentedos, passou a oferecer
entre 20 e 2J \tgares (Balassiano, 1996).

E. Balassiano (1996) apresenta resultados de
uma pesquisa similar realizada na Inglaterra, que
apontou o seguinte desempenho para os at¡ibu-

tos do minibus: conforto (de bom a regula¡
87Vo), gentileza do motorista (de bom a ótimo,
690/o), pon¡ualidade e confiança (de bom a

órimo, 62Vù. Os entrevistados apontaram ainda
que se sentem mais seguros do que no ônibus
convencional (57Vù e que optam pelo sistema
de minibus devido a sua maior freqüência (87%o).

C.Vlll. Os funis, um esquema analít¡co. Da produção simples do serviço
à empresa cap¡tal¡sta de transporte, Etienne Henry

BRAVERMAN, }Jarry Q974) Inbour andMonopoly
Caprtal: Tbe Degradatíon of Worþ in tbe
Túentiptb Century, Monthly Review press,

London.
cRozIER, Michel (1963). Le pbénomène bureau-

crati.que. Seuil, Paris.
FIGUEROA, Oscar (7992). Otganisation et fonaion-

nement des translnrts collectifs à Santiagodu-
Cbili,. Bilan de dix ar¿s de déríegl.ementation,
coll. ttD, INRxrs/coDATU, Àrcueil.

LIPIE'|Z, Alain, (1987). Mirages et rnira.cles.
Problèmes de I'industrialßation da.lùs le tieß
monde. La Découverte, Paris.

- 

(1989). Cboßir I'audace. Une alternatírc
pour le WIème siècle. La Découverte, Paris.

S,q,NTOS, Milton (1992). Metrópole corporatíua
fragmentada. O caso de Sã.o Paulo SEC,/No-
bel, São Paulo.

SEGRESTIN, Denis (7992) Sociologie de
I'entreprße. Armand Collin, Paris.

TAYLOR, Frederick (1911). Principles of Scientific
Management. Harper & Brother, New York.

THOMPSoN, Paul (1983). Tbe Nature of lV'ork. An
Introduction to Debates on tbe Labour
Process. Macmillan, London.

WRIN, Hélène (7982). Entreþreneurs, enÙeþrße.
Hßtoire d'une idée. PIJF' Paris

'WEBER, Max (7971). Économie et société. Ploî,
Paris.

1. Os elementos analíticos propostos neste capí-
tulo foram amplamente discutidos com Oscar
Figueroa, Samuel Jaramillo e outros colegas latino-
americanos, economistas com la¡ga experiência
em tmnspofte e serviços urbanos. Algumas partes
deste texto foram publicadas na revista .E¿,RE n" 50
(retomadas dos Ánais do CLAIPU V, Santiago de
Chile, fV91) Depois, a ¡eflexão foi consideravel-
mente ampliada em um segundo documento, ori-
ginalmente escrito em espanhol e a seguir traduzi-
do por Joaquim de Gasperi e publicado pela
FGV/EAESP (Henry, 1993). Esta tercei¡a versão, de
novo ampliada, deve muito à arcnta leitura de
Anísio Brasileiro e de Mirian Paglia Costa

2. O melhor exemplo de compreensão da lógi-
ca interna do funcionamento de uma pequena
empresa de transportes coletivos urbanos encon-
tra-se numa pesquísa experimental coordenada
em Bogotá por Jorge Acevedo (1982), com o
sugestivo método de operar uma unidade para
obter a informação contábil, geralmente inacessí-
vel e com um cunho analítico marginalista.

3. Ver o bem documentado capítulo dedicado aos
transportes por Hemando de Soto (1986), polêmica
e propalada defesa do informalismo dentro de um
contexto neoliberal e recomendações políticas
a-fins. Em seu texto, de Soto postulava que )4o/o do
transpofe urbano limenho era marginal. Pode-se
até aceit2r essâ categoflzaÇào, que já não é discrimi-
natória, desde que seia reconhecido que em
nenhum momento da história assim reconstituída
os numerosos transportistas puderarn prescindir de
um aval estatal - justamente o que o autor denun-
ci¿ como desfavorável às empresas emergentes.

4. Tanto os adeptos do cálculo marginal quanto
os pragmáticos que valorizam o transporte infor-
maì - apresentando numerosas descrições e

estudos de caso - postulam o menor desenvolvi-
mento da forma empresarial Assim como alguns
peritos do Banco Mundial que, ao estigmaflzar a
improdutividade das grandes empresas (públi-
cas), apregoa(va)m o small ß beautiful.

5. Vide em particular as proposições de Samuel

Jaramillo (1985)
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6. Um balanço nesse senrido é proposto por
Oscar Figueroa (1992, 1993)

7. Vejam-se os documentos preparados para o
Banco Mundial por Gabriel Roth (também Roth,
7997) e, internamente, pela equipe de -A.lan
Armstrong Vright até 7990, ano que marcou uma
virada nas recomendações desse organismo

8. Abordagem propugnada por Rémy Prud'hom-
me e Richard Darbéra, em vários trabalhos sobre
os transpoftes nos países em desenvolvimento em
geral e na América Latinâ em particular

9. Muitos trabalhos nessa linha foram apresen-
tados nas Conferências sobre o Desenvolvimento
dos Transportes Urbanos nos países em desen-
volvimento, CODATU.

1O Vejam-se os trabalhos apresentados na Ofici-
na sobre Transportes em Países em Desenvol-
vimento dos Encontros Anuais de Verào, organi-
zados pelo Programa de Pesquisas de Transporte
patrocinado pelos britânicos, alguns dos quais
foram publicados por Margaret Heady (1991)

11. Tese muito presente em entidades profissio-
nais como a União Internacional de Transportes
Públicos, até que a UI'IP realizasse seu 45o con-
gresso anual no Rio de Janeiro, em 1983, pela
primeira vez em um país em desenvolvimento

12. Noções desenvolvidas por Karl Marx, a parrir
de Ricardo e Adam Smith, ao mostrat no livro II
de O cc.pital, a dìferença entre mais-valia absoluta
e relativa na emergência do capitalismo industrial

1J. Apresentada numa mesa redonda do
Congresso Latino-Americano de Transporte
Urbano em Santiago do Chite em novembro de
7997, essa figura metafórica foi logo sistematiza-
da na proposta afialífica da dinâmica empresarial
no setor de transportes coletivos.

14. Obserwações sistematizadas por Milton
Santos (1992) em uma visão da fragmentação
sócio-espacial nas grandes metrópoles.

15. "A produção de mercadorias com valor de
uso não é o único propósito do capitalista EIe
precisa lrocar essa mercadoria a um preço supe-
rior ao valor dos gastos envolvidos na produçào
O processo de produção deve, portanto, combì-
nar o processo de trabalho com a criação de
valor A parfî d^í, o processo de trabalho se toma
inextricavelmenre aÍiculado à ltrta pela produçào
g2nanciosa Na procura cle seus componentes, o
capitalista não deve apenas achar os materiais cer-
tos; buscerá tambén exercer controle sobre xs
condjçòes en'ì qrLe a vek¡ciclacle, o saber e a h:lbi-
lidacle clos operários fiLncioner'l.t rnelhor Entào,

quando Marx define a mão-de-obra como capital
vafjãvel, não é apenas de uma categoria econômi-
ca que se trata." (Thompson, 1983, p 41)

16. A existência de economias de escala no trans-
pofe, controvertida na teoria, encontra-se lustificada
em Henry, 1pp6 Quanto ao nível das mesmas na
realidade brasileira, vide o Capíhrlo IV deste livro.

17. As greves do transporte resultam desse
poder da categoriâ, às vezes associada aos
empresários, aliás. Geram confusão na relação
entre os vários segmentos da oferta, por um
ìado, e as múltiplas facetas da clientela, expres-
sadas por órgào público, usuários e cidadàos

18. "The issues of increased deskilling and mana-
gerial control has emerged as the two main areas
of debate in about process theory (/. / which is
strongly connected to Maxism, and Maniism is
ultimately a theory of social change, as well as of
social structure/. ,Ô Deskilling ìs not only a pro-
duct of the incorporation of science and techno-
logy into capital / ./ As a strategy for managerial
control, resting on the separation of conception
and execution, skills are inevitably fragmented
and routinised Our knowledge about how con-
temporary changes in work and technology are
affecting skills and experiences is inevitably lirni-
ted /.../ The focus ,/isl on the degree to which
skills have been transformed and eroded through
capitalist development and the extent to which
such changes can be desc¡ibed as a degradation
of labour. /.../ Deskilling is said to be inherent in
labour functions that are intended to achieve
maximum possible speed, cheapness, replaceabi-
lity, standardisation and calculability for the needs
of capital. ,/The Brighton Labour Process Group
/.../ is qluite clear about what deskilling involves,
naming three aspects: the replacement of skilled
workers by machines or machine operatives; the
division or sub-division of jobs, with any remai-
ning skill allocated to a few specialised workers;
end the fragmentation of the rernaining semi - or
unskilled ¡asks / / Systematic definirions of skills
are surprìsingly hard io come by in the líterature
on deskiìling /.../ skills tend to be defined negari-
vely and by implications. / / However / ./ the
general picture built up in tlle assessment of
changes in the labour process is that it is largely
based on knowledge, the unity of conception and
execlLtion, and the exercise of control by the
workforce." (Thompson, 7989: 90-92)

19. Os ciclos de curto e longo plazos do trals-
porte ulbano foram esquemetizados por: Oscar
Figucroa enr su¿ tese (1991)
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C.lX. Hegemonia privada, da capital do bonde ao ônibus no Rio de Janeiro,
Rômulo Orrico & Enilson Santos

ABREU, Maurício A (1987). A cidade do Rio de

Janeiro: evolução urbana, contradições do
espaço e estratificação social. Em Rio de

Janeiro- Painel de um esþaço em crise, pp.
7-74, Departamento de Geografia da UFRJ,

u¡Kt. rco oe tanefo
*q,rr,ró HrsróRrco DA LrcHT (1990) "Auro-ôni-

bus: Iegislação e autorizaçôes". Light, Rio de

Janeiro.
CUNNINGHAM, Susan (1980). Brazllian Cities Old

and New: Growth and Planning Experiences.
Em Cherry, c. (ed), Sbaping an Urban
lX/orld, pp. 787-207, Mansell, London

IBGE (1998). Contagem populacional de 7996:
Áreas metropolitanas. Instituro Brasileiro de

Geografia e Estatística, Rio de Janeiro.
IPI/.N-RIO (1994). Plano de Transporte de Massa -

Relatório Gerencial. IpLAN/Rio, Rio de Janeiro.

- 

(I99r. Plano de Transporte de Massa -
Relatório Final IPLAN/Rio, Rio de Janeiro.

RocHA, O Porto (1989). A energia elétrica na
urbanizaçào brasileira. Relatório final de pes-
quisa (mimeo), Centro de Memória da
Eletricidade no Brasil, Rio de Janeiro.

sIcA, Paolo (f980). Storia dell'Urbrznistica -
I'Ottocento 20. Gius Laterza & Figli, Roma

SMTU (1982). Transporte urbano rodoviârio na
cidade do Rio de Janeiro - Diretrizes; infor-
maÇões. Secretaria Municipal de Transportes
Urbanos. Rio de Taneiro.

1. Na medida em que o mercado imobiliário e

o negócio da construção são responsáveis por
efeitos de valorizaçào mútua, os membros desses

dois grupos são intrinsecamente ligados e fre-
qüentemente associados em suas estratégias
empresarlaß.

2. De acordo com Aragào (1996), o parâgrafo
segundo do artigo 42 estendeu sem limite a vali-
dade das concessões em caráter precário com
prazo vencido e das de prazo indeteminado,
pois só previu prazo mínimo de 24 meses para
que tais delegações fossem recolocadas em lici-
tação, não havendo limitado o prezo máximo
para que os ajustes fossem feitos. O efeito espe-
rado é o atraso por muitos anos da aplicaçào da
nova legislação e de seus benefícios.

3. Tal consórcio ficou em segundo lugar; o ven-
cedor foi um consórcio liderado por uma empresa

privada argentina, que é operadora de metrô e por
sua vez, faz parte de um consórcio liderado por
empresas de ônibus urbanos de Buenos Aires

4- Grosso modo, independentemente dos per-
cursos das linhas, a receita diária por veículo
tende a ser aproximadamente constante.

5. Referem-se ^ Àpenas 350/o da estimariva de
ftofa para os municípios periféricos

6. As informações sobre os grupos empresa-
riais - isto é, que empresas fazem parte de uma
mesma sociedade ou quais as participações acio-
nárias que as ligam - não são de fácil obtenção.
Foi possível montar algumas peÇas desse que-
bra-cabeças, embo¡a com falhas que, ertretanto,
não comprometem a essência das conclusões.

7. É importante frisar que estas informações
são estimativas, pois não existem dados ofìcìais
sobre a matéria.

C.X. A caminho da qualidade, encontro entre empresas
e prefe¡tura em Campinas,

Marcos Bicalho, Jurandir Fernandes e Dominique Mouette

BATTSTA, Robeno da Silva (1993). Aná.|ße da euo-

Iução do sislerna, de transporte coletiuo de
Campinas em uma perspectiua econômica
Monografia de graduação, Instituto de Eco-
nomia da Universìdade de Campinas, UNI-

CAMP, Campinas.
BICALHO, Marcos Pimentel (199Ð. Euoluçã.o tia

regulamentação do seruiço de transporte
coletiuo no nxunicípio de Campinas. GEl-
POT/COPPETEC, Rio de Janeiro.

coLA,RES, G.R. et al (1995), Bilhetagem Automárica
em Campinas. Anais do X Congresso da
Associação Nacional de Transportes Público,
pp.449-454, AliTP, São Paulo.
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DETRAF/EMDEC (1996), Projeto Rótula, EMDEC,
Campinas.

EMDEc (1994b) Modelo e Metodologia de
Cálculo Tarifárío Campinas.

- 

(1994a). Sistema de Arecadação Auto-
mática no Município de Campinas - Termo
de Referência. Campinas.

- 

(799ja). Relatório Estarísrico Mensal,
Sistema de Transporte Público de passagei-

ros, 12/95 Campinas.

- 

(7995b). Relató¡io Frerado D T.A CamDinas

- 

(1996) Relarório Esrarístico Mensal, Siste-
ma de Transpo(e Público de passageiros,

1¿/.)O lamoÍtas
oFIcIN,q,, Consultores Associados (1993). propos-

ta de plano de ação para implantaçào da
receita pública em Campinas São Paulo.

- 

(199Ð. O reordenamento da ação públi-
ca na prestação do serviço de transporte de
Campinas: o encerramento da operaçào da
garagem da EMDEC. São Paulo.

PMc (1987). Vale Transporte Obrigatório: regula-
mentação. Prefeitura Municipal de Campinas,
Decrero no 95.24j de 17/tt/97, Secreraria de
Transportes, Campinas.

- 

(1992) Campinas: subsídios para o Plano
Diretor. Prefeitura Municipal de Campinas,
Secretaria de Transportes, Campinas

- 

(1994). Decreto no 11.480 de 06/04/941
Regulamenta a Lei n" 4959 de 06/72/79, dis-
ciplinando a execução dos serviços de trans-
porte fretado Prefeitura Municipal de Campi-
nas, Secretaria de Transportes, Campinas.

- 

(199, Termo adítivo ao Termo de
Permissão de Serviços de Transporte Coletivo
Municipal de Passageiros de Campinas.
Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria
de Transportes, Campinas

- 

(1995a). Lei no 8244 de 02/07/95:
Autoriza a instituição do Sistema de Comercia-
lizaçào e Arrecadação Automática de Tanfas
do Município. Prefeitura Municipal de Cam-
pinas, Secretaria de Transportes, Campinas.

PMC/TTC (7994) Integraçào tarifâria: Esrudo de
viabilidade da implantaçào SETRANSP e
EMDEC Prefeitura Municipal de Campinas,
Campinas.

SEMEGHTNI, Ulisses C (1997) Do café à ind,ús-
tria; uma. cidade e seu telriþo, UNICAMP,
Campinas.

1.. As empresas que começaram a operar na ci-
dade foram; Empresa Bortolotto Viação Lrda., Via-
ção Bonavita Transportes Urbanos Ltda., Viação
Capriolli Ltda., Rápido Luxo Campinas, Auro Via-
çãoAmericana Ltda. e Rápido Serrano Viação Ltda

2. As empresas permissionárias e suas respecti-
vas âreas fotam: AOE L, Empresa Bortolotto Via-
ção Lrda. (EBVL\ AOE 2, Rápido Senano viação
Llda ; AOE 3, Companhia Campineira de Transpor-
tes Coletivos (CCTC); AOE 4, consórcio das em-
presas Viação SarÍa CataÀna Ltdâ (VISCA), Auro
Viação Americana Ltda. (AVA) e Viação Capriolli
Ltda ; AOE 5, consórcio das empresas Viação Cam-
pos Elíseos Ltda e Viação Bonavita Transportes
Urbanos LuJa; e AOE 6, Rápido Luxo Campinas.

3. A AVA, a Capriolli e a Rápido Serrano deixam
de operar; a CCTC passa a opelar as linhas da Rá-
pido Serrano; a Bonavita transferiu seus direitos
de operação a um grupo de Belo Horizonte que,
aproveitando sua sigla, constituiu a \¡BTU T¡ans-
portes Urbanos Ltda; a Campos Elíseos, depois
de diversas mudanças de dono, acabou se conso-
lidando em 1988 com a nova denominação
Urbano de Campinas Ltda. (URCA), nas mãos de
um grupo também mineiro.

4. Parte da ârea foi assumida por uma empresa
paranaense, Viação Campos Gerais, mais tarde
substituída pela MTA. Em 1988, entrou mais uma
empresâ, a TUGRAN, operando na ârea mais
ca¡ente da cidade.

5. A EMDEC assume a exploração da ârea de
responsabilidade da TUGRAN

6. A VISCA assume as linhas da EMDEC e, em
7996, a TUCA assume as linhas da MTA.

7. Os estudos efetuados e as etapas do proces-
so de encer¡amento da função de operadora da
empresa municipal encontram-se descritos em
Oficina (1995)

E. Nessa administração, foi estabelecido um
acesso especial ao sistema para os trabalhadores,
com desconto equivalente a 60o/o da tarrfa plena,
inicialmente subsidiado pelo orçamento munici-
pal e depois sendo coberto dentro do próprio
bolo ta¡ifário.

9. Ônibus com três portas, suspensão a ar e
motores traseiros, além de outros quesitos no to-
cante ao conforto: iluminação e ventilação inter-
nas, bem como altu¡a mâxima dos deqraus
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C.Xl. Rede integrada e viação diante
do modelo urbanístico de Curitiba, Anísio Brasileiro

AUGUSTO, Maria (1,97 8). Inte?vencionismo estatal
e ideologia desenuolùinxentßta- Estudo sobre
a CODEPAR. Símbolo, São Paulo.

BIEBER, Alain (1988). "Nouvelles dynamiques
urbaines et choix des infrastructures de trans-
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(194Ð. plano AGACHE - plano urbanísti-
co de Curitiba. Curitiba.

1. Os méritos e os limites do modelo de
Curitiba foram sistematicamente estudados pelo
autor em sua tese doutoral (Brasileiro, 1991),
depois reformulada e publicada no livro
Curitiba e Recife na organização brasileira dos
transportes urbanos (Brasileiro, 7994; PreÍâcio de
E. Henry). Partes do estudo foram apresentadas
nos congressos CODATU V São Paulo (Brasi-
leiro, 1990) e CLAT?U MI Curitiba (Brasileiro,
1996) O presente capítulo sintetiza e afitaliza os
principais elementos da tese referentes a

Curitiba. O autor agradece por sua colaboração
todos aqueles que acompanharam este trabalho,
em especial Euclides Rovani e Luis Filla, da
URBS, que sempre demonstraram grande interes-
se em discutir os vários aspectos da original e

rica experiência de Curitiba; Ricardo Hayaschi,
da COMEC, pela presteza e solicitude sempre
demonslradas; e à URBS S/4, empresa gerencia-
dora dos trÍnsportes coletivos de Curitiba, que
autorizou a publicação dos mapas da RIT (@

URBS S/A)

2. Se, ao lado de Zurique, Curitiba é comumente
¡eferida como cidade modelo na o¡ganização do

transporte, não é tanto pela originalidade de cada
uma d¿s medidas implantadas, mas pela articula-

ção entre todað, conforme um espírito de planeja-

mento equilibrado de suas várias dimensòes opera-
cionais, considerando conjuntamente o urbanismo,
o meio ambiente e a qualidade de vida.

3. Nesse pacto intewêm também, como atores
importantes, os fabricantes de material rodante
para passageiros - no caso, a Volvo, que, à dife-
rença do ocorrido em outras cidades brasileiras,
adquiriu posição hegemônica em Curitiba, via
especificações técnicas eliminado¡as da concor-
rência ou via concurso para desenvolver aherna-
tivas inexistentes no Brasil, como o megabus
biarticulado (hoje experimentando também o
proieto de veículos leves sobre pneus para o
futuro \¡LP de São Paulo).

4. No Brasil, as dificuìdades pan adoçào de
uma coordenaçào metropolitana única sempre
estiveram ligadas aos conflitos político-institucio-
nais que costumam opor os prefeitos ao gover-
nador do Estado. Em Curitiba, tal problema dei-
xou de ocorrer com a eleiçào de Jaime Lerner
para o governo do ParanãL em 1995, que pôde
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trabalhar em consonância com os prefeitos da
capital Rafael Greca (1993-96) e Cássio Taniguchi
(7997), ambos fazendo parte, historicamente, da
mesma equipe técnica e administrativa que o
governador Este fato ensejou convênios entre a
administração da capital e o governo do estado,
que se estenderam ambém às principais cidades
da Região Metropolitana, permitindo que a URBS
passasse a ge¡enciar o sistema de transportes do
conjunto da aglomeração

5. Decreto n'506 de 20/70/55: primeiro regula-
mento do serviço de transporte coletivo de pas-
sageiros de Curitiba.

6. A SAGMACS estava ligada à equipe franco-
brasileira "Economia e Humanismo,,, sob a égide
do padre Lebret, cuja influência foi decisiva
sobre os pensadores do urbanismo de Curitiba.

7. Chamam a atenção as similitudes entre as
medidas propostas em Curitiba em 1965 e aque-
las contidas no famoso relatório Buchanan de
1963, que apontava os problemas engendrados
pela crescente presença do automóvel na circu-
lação nas áreas centrais das cidades inglesas e
precontzava preservar tais áreas com medidas
como ruas de pedestres, hierarquia das vias,
segregação da circulação e preservação <1o meio
embiente

8. Asplan - Consultores em planeiamento:
Roberto Arquitetos; Sagmacs; Serete - Estudos e
Projetos; URBS - Companhia de Urbanização de
Curitiba; e URPLAN

9. Decreto n' 7.564 de 28/11/64: Escola de
Engenharia, lnstituto de Engenharia do paranâ,
Colégio de Arquitetos do Brasil, prefeitura de
Curitiba, CODEPAR, Câmara Municipal
1O. Ordem de Serviço no 7 165 de 13/0I/65
11. Ao longo da discussão do plano de urbanis-
mo. numefosos técnicos associaram-se a esse
grupo e tiveram a farefa de, mais tarde, pôr em
prâfic as idéias do plano Mencionem-se, entre
outros, Lubomir Ficinski Dunin, Almir Fernandes,
José Maria Gandolfi, Luiz Fortes Nero, Saul Raiz,
Reinhold Stephanes e Clóvis Lunardi

12. Os mecanismos postos em prática nesse pro_
cesso foram o seminário "Cudtiba de Amanhã,, e
a comemoraçnao anual de julho como ,,Mês do
Urbanismo" Ao se ler a convocação para o semi-
nário (Dec¡eto n. 1 000 de 30/06/6Ð, chama a
atencâo o fato de que a sociedade local é convi-
dada a debater "o plano de urbanismo fornecido
à cidade pela CODEPAR". llma vez que não se
tratava Àinda de um plano da municipalidade.

este poderia ser rejeitado sem provocar maiores
desgastes De fato, as autoridades não tinham
nenhuma certeza quanlo à adoção do plano;
tudo dependeria da maneira como seria visto e
assumido pelos atores locais. O seminário ,,Curiti-

ba de Amanhã" seria, então, um ,,termômetro 
das

reações locais". Buscava-se a participacão das
categorias formadoras da opinião pública. Sete
debates foram rcalizados em diversos locais:
Instituto dos Engenheiros, Associaçào Comercìal,
Universidade Federal, associações de trabalhado-
fes, etc No último debate, o pfefeito anunciava
sua decisão de criar a Associação de pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba - AppUC.

13. Lei no 2.660 de 01/i,2/65

14. Em maio de 7972, o IppUC começa os rraba-
lhos. Devido às reaçÒes hostis que se esboçavam,
decidiu-se realiza¡ a construção da via e dos equi-
pamentos urbanos em um fim de semana. Assim,
da noite de uma sexta-feira à manhã de uma
segunda, uma seção da Rua XV de Novembro, de
cerca de 100 met¡os, estava devidamente eauiDa-
da com plantas, iluminação apropriada, bancos de
praça, além do pavimento colocado

11. Tal política de marketing se manifestava, por
exemplo, na organização de uma reunião do
Grupo de Urbanismo da Uniào Internacional dos
Arquitetos, prcparatória ao XII Congresso
Mundial da Bulgária, a se reahzar em setembro
de 7972. Curitiba adquire, assim, um lugar de
destaque no âmbito internacional

16. A rua, dotada de revestimento especial em
þetits paués, foi entregue aos pedestres enrique_
cida de um coniunto de equipamentos urbanos
O mobiliário urbano instalado em 1972 com-
preendia quatro quiosques, cabines telefônicas e
de informaçòes turísticas, bancos, lojas cle plan-
tas, cafés e agência de correios

17. Decreto n" 254 de 14/08/84

18. Nessa tentat¡va, verifica-se meis uma vez a
influência do modelo francês, pelo qual, na tota-
lidade de cidades de província, a frota pública é
operada por empresas privadas

19. Os estudos preliminares realizados pelo IppUC
propõem um bonde que circule ao longo dos 1!
quilômetros da via segregada do eixo nordes-
telsudoeste - atualmente operado pelo ônibus
expresso (transportando 12.600 passageiros/hora).
O veículo proposto, com 29,j metros de comori-
mento e 2,60 metros de largura. tem capacidade
para 308 passageiros (36 sentados e 272 em pé). O
sistema eslá projetado para ûtiljzz; a alual inftt-
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estrutura da Rede Integrada de Transportes - RIT, o
que permitirá a integraçào física e tarifária com as

linhas alimentadoras e interbairros, as quais conti-

¡taño a ser operadas pelos ônibus O projeto
compreende dois terminais de integração, 23 estz-

çòes intermediárias, cinco de integraçào e a termi-

nal central. O itinerário escolhido no centre uille

contornará o bairro histórico, preservando os prin-
cipais monumentos. Nesse sentido, grandes obras

de engenharia sào previstas: um viaduto de 600

metros e um h.inel de 800 metros A estaÇão central,

construída em dois níveis, será subtenânea (125

metros de comprimento e 9 450 metros quadrados

de superfície construída). O projeto inclui um cen-

tro comercial, cuiâ construção deverá contar com

recursos do capital privado. A integração com as

linhas de ônibus que servem aos ekos leste, oeste

e Boqueirão ocorrerá rn antiga est2ção ferroviária,

transformada hoje em museu ferroviário. O custo

do projeto é estimado em US$ 239,7 milhòes

20. No momento de elaboração do projeto tram-
way (1990), o prefeito de Curitiba -Jaime Lerner

- havia participado do "grupo local de acompa-

nhamento" pan a elaboração do plano de urba-
nismo, enquanto os então presidentes do IPPUC e

da URBS - Cássio Tanigushi e Carlos Ceneviva,

respectivamente - haviam ocupado postos chaves

nos dois mandatos anteriores da municipalid¿de.

21.. De falo, nos anos 7992-96, dentre as princi-
pais ações da administração municipal destacam-

se: a criação do Jardim Botânico Francisca
Rischbitter, à semelhança dos jardins franceses;

da Universidade Liv¡e do Meio Ambiente; da Rua
24Horas, que oferece uma ampla gama de servi-

ços; da Ópera do Arame, constituindo-se hoje
em importante espaço cultural; a inauguraçào do
Farol do Saber, biblioteca de bairro para atender
à populaçào em geral; culminando com as Rttas

da Cídadania, que concentram o atendimento de

diversos serviços urbanos, e de diversos bosques

e parques (IPPUC, 1996)

22. O indice de ârea verde oreconizado Dela
oNU é de 16 m2/ habitante

23. Os motoristas que avançam o semáforo são

denominados pelos transeuntes de ratos, os que
bloqueiam os cruzamentos de anta, os que des-

respeitam os pedestres, de pavão, etc

24. Esta inserção do setor privado no projeto de
Curitiba foi percebida nas diversas entrevistas

com representantes e empresários de ônibus,
realizadas pelo autor ao longo do tempo
Agradecemos em pârticular aos empresários Acir
Gulin e O¡lando Bertoldi pelos pontos de vista
trocados com o autor e Etienne Henry em recen-
tes entrevistas em Curitiba em ìunho de 1998.

C.Xll. Cidade modernista e duopólio pr¡vado no transporte coletivo
em Brasíl¡a, Nazareno Affonso, Etienne Henry & Maurício Muniz

cHOAY, Françoise (1959). "Une capitale préfabri-
quée - Brasília L'ceil. Paris. n" 59. p.76-83.

- 

(196Ð. L'urbanisme, utopies et nialités:
une antbologie Paris, Seuil.

CODEPLAN (1977/1992). Anuário estatístico do
Distrito Federal Governo do Distrito Federal,

Secretaria de Fazenda e Planejamento, Com-
panhia do Desenvolvimento do Planalto
Central, Brasília, s/f .

_ (1ggo). cenários de ordenamento
Territorial e a Questão dos Transportes
Anais Seminã.rios Ptiblicos III, Brasília.

- 

t7991). C^racterizacào da Populaçào do
Distrito Federal

- 

(1992). Pesquisa domiciliar de origern e

destino
CORBISIEIì, Roland (1960) Brasília e o desenttol.-

uitneixto rtacional ISEB, Texlos sobre a nova
capital, Rio cle Janeiro

cosTA, Lúcio, (1995) Regßtro de uma uiuência.
Editora das Artes/UnB, São Paulo.

DMTU, 1998 Relatório da Gerência Operacional
do Sistema de Transporte Coletivo do Distrito
Federal cDn, n" 170,03/1998, Brasília

- 

Relatórios anuais do Sistema de Trans-

porte Coletivo do Distrito Federal.

- 

Arquivos de leis e de impfensa
Eco, Humberto (1972). L.t stnrcture absente -

Introduction à la recbercbe sémiotique
Mercure de Fr:rnce, Paris.

cDF (1991) Brasília, cidade que inuelxtei Lúcío
Costa, Relatório do Plano Piloto de Brasília,

Governo do Distrito Federal, Brasília

HENRY, E¡ienne (1978) La escena. urbana
Estad,o ! tlTouimietxto de Þobladores, PUCP,

Fondo Eclitorial, Lima
HOLSToN. .Janrcs (19S9). Tbe Modernisl City: All.

Anl b ropr I c ryi cctl C r¡ t ¡LlLr e r l- Brasíl ia, Chicagcr
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Universiry Press, Chicago.
KUBITSCHEK, Juscelino (7975) Por que construí

Brasílía. Ediçòes Bloch, Rio de Janeiro, 370 p
LoPEs Luís Carlos (1996). BrasíIia: o enigme àa

esfinge A construção e os bastidores do po-
der. Ed Unîsinos/UFRGS, Porro Alegre.

MEYER, R M.P. (797Ð. "Segregação espacial:
Brasília". Em BLAY, Eva, A luta pelo espaço,
pp. 149-L67, Vozes, Petrópolis

SILVA, Ernesto (1997). História de Brasília Um
sonbo, uma esperança., uma realidade CDL,
J ed., Brasília, 393 pp

VESENTINI, José \l?illiam (1983). "Brasília, a Versa-
Ihes do racionalismo messiânico,,. Espaço
Ocupado, n' 1, CEGE-USP, São paulo.

\IIDAI, Laurent (199Ð. Un þrojet de uille: Brasília et
løformøtion du "Brésil moderne" (1S08-1960)
Tese de Doutorado, Université de paris III

1. Embora muito se tenha escrito sobre o oroie-
to e a cidade de Brasília (bem mais do que'as
referências aqui lembradas graças ao trabalho de
Laurent Vidal), a história da capital federal sob o
ângulo dos transportes está ainda por ser narrada
Com essa intenção, os três autores, oriundos de
horizontes distantes e com posições próprias, uni-
ram-se aqui para o trabalho inicial de levantamen-
to de informaçÒes, escritas ou não, e agradecem
aos quer distanciando-se de seus próprios interes-
ses, os apoiaram neste esforço de análise. Aìém
das fontes resenhadas e das entrevistas feitas, eles
conuram com o empenho cartográfìco de Jean-
Paul Hubert e com os dados do DMTU, fo¡neci-
dos por vários técnicos e membros cla direção.

2. AIém de preciosa ajuda do enrão diretor gerâl
do DMTU/Secreraria de Transporres do GDF,
Clóvis Antônio Barf:ará Jacob e de seu coordena-
dor operacional, Adonis Ribeiro Gonçalves, cola-
bomram par^ esta elaboraçào Antonio Maurício
Ferreira Netto, coordenador geral de transportes
urbanos do Ministélio dos Transportes, e Ade-
laide Figueiredo dos Santos, rnesÍe eÍì uansDor-
tes da UnB e consultora empres:rrial.

3. Essa proibição se manifesta até no nome de
Ceilândia, a cidade receptáculo d.:rs populacões
expulsas do Plano Piloto, hoje mais numerosas do
que a da área central As três primeiras letras são
as iniciais da Con.rpanhia de Enadicacão de Inva-
sores, autorizados a consfruir sua ',Disneyland"
paniculal. a 35 quilômet¡os da cidade modernista

4. Citado en-r Henry (1978), enalisanclo movi-
nentos socjais u¡ltanos parecidos com os quc
acontec€ram à época da fonnaçãc¡ de Brasília e
suas cidades-satélites.

5. "Em prìncípio de junho de 1958, o traçado da
cidade eslava apenâs ern estudos, quando sobre-
veio um ilnprevisto lsublinhado nosso] que nos
obrigou a inicia¡ intempestivamente, a ocupação
da cidadc Naquela época. milhares de migrantes,
muitos com sr¡as fàmílias, se dirigiam ao planalto

Central em busca de empregos. O INIC, ern todos
os recantos do Brasil, perzl se desvencilha¡ de
suas obrigações, indicava o caminho de Brasília e
facilitava o transporte [idem]. A cada dia, novas
levas desembarcavam. A construção de acampa-
mentos de madeira não podia mais atender à
demanda Passou-se, então, a alojâ-las em torno
dos acampamentos ao longo da Avenida V3 e
nas imediações do Núcleo Bandeirante. / ./ lo
longo da estrada Brasília-Anápolis, à direita de
quem se dirige à cidade goiana, defronte da
Cidade Livre, cerca de quatro mil pessoas se insta-
laram em menos de oito dias. Mo¡avam da manei-
ra mais precária: barracôes de madeira velha, de
folhas de zinco, de sacos de cimento Não havia
fossas. Nem água. Promiscuidade e falta de higie-
ne. Tudo construído em poucos dias, principal-
mente durante a noite, para burlar a vigilância dos
fiscais /. / preciso frisar que alguns comer-
ciantes da Cidade Liv¡e estimulavam tais invasões
lunto àquela cidade, pois, assim, auferiam lucros e
vantagens com a venda de materiais e de alimen-
fosl / ./ Era um sábado Cinco de junho de 195g
/ / Ao cair da tarde, soubemos que grande massa
popular, que estimamos em duas mil pessoas,
empunhando c rt^zes ("Queremos ficar onde
estamos", "Viva o Presidente Juscelino,,, ,,

Fundamos a Vila Sarah Kubitschek,,) se Dostava à
frente clo re5taurante onde. às 20 horas. ¡antaria o
P¡esidente. (Silva, 1997:31 sq.)

"Não foi fácil a remoção dos cinco mil homens
Ernesto Silva, subinclo num cakote, falou à r¡ul-
tidão Mostrotrlhes a planta do que seria a nova
cidade-satélite, expondoJl-res a vantagem de já

se instalarem em seus próprÌos lotes, onde, mais
tarde, poderianl construir a casa definitiva
PrometeLr quc a NOVACAp se encaregaria de
dar transporte a todos lsublinhado nosso] e qne
construiria os barracões provisórios onde ìriam
alojar-se " (Kubitschek, 7975: 77Ð /.../ Afin¿l, em
dez dias alojamos ce¡ca de quatro mil pessoas
em Taguatinéla: cìesmontamos os ba¡¡acões.
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transferimolos, reconstrllímo-los, transportamos
móveis, utensílios, homens, mulheres, crianças
Construímos quase mil fossas: uma para cada
terreno. Demarcamos todos os lotes de modo
que cada qual já ocupasse seu próprio lote
Instalamos a rede provisória de âgta, sabe Deus
como. Instituímos o transDorte diário dos traba-
lhadores em caminhões da NOVACAP e das
empresas construtoras [idem]. ,/ . / Com a impre-
vidência e a derrragogia /../, logo os terrenos
foram distribuídos a apaniguados; praças públi-
cas foram loteadas e os te¡renos vendidos a ami-
gos da siruação O que desejamos, porém. é que
aTaguatinga, a Sobradinho, Ào Gam , ao Gtarâ,
a Cellàndia e a outras cidades-satélites seja pro-
porcionado e mesmo tratamento que ao Plano
Piloto, pois, ali, moram seres humanos seme-
lhantes aos que habitam os apartamentos e os
palácios de Brasília; os bravos trabalhadores que
foram os grandes artífices da obra monumental."

6. NOVACAP foi a primeira designação dada à

nova capital, quando a companhia pública desse

nome empreendia as obras civis

7. O Dicionário Aurélio, ao definir o verbete
"candango", revela a contradição social em dois
significados: "4 Designaçào dada aos operários
das grandes obras da construção de Brasília
(DF), de ordinário vindos do NE: o candango
uai ao cerrado, colbe os ramos uerdes e os coloca
na última laje, como se estiuesse enfeitando a
cumeeird de sua próþria casa (Clemenle Lttz,
Invenção da Cidade, p 96) 5 P ext. Qr"ralquer
dos primeiros habitantes de Brasília (DF) "

8. Na véspera da inauguração, estabeleceu-se
por Lei n' 3.757 de 13/04/60 que o Poder Executi-
vo da nova capital seriâ exercido pelo prefeito do
Distrito Federal, "nomeado depois que o Senado
Federal houver dado assentìmento ao nome pro-
posto pelo presidente da República". Logo, foi a

Casa Militar que nomeou um dos seus membros
panficar à testa do governo da capital A primeira
eleição direta para governador do Distrito Federal
aconteceu apenas na década de 90, após a pro-
mulgação da nova Constituição (1988).

9. "Os problemas dos transportes coletivos do
Dist¡ito Federal sào basicamente os seguintes:
longas distâncias a serem percorridas em cada
viagem, extensão das linhas; falta de renovação
de passageiros / ../; picos de demanda acentua-
dos / / tornando-se necessária uma grande
mobilização de infra-estrutura e equipamentos
/ /; ociosidade dos equipamentos f'ora das horas
de pico; superposição de linhas / ./, ¡umento da

quilometragem do sistema e reduçào do IPK;
forte concentração da demanda em direção ao
Plano Piloto." (Freitas & Rios, 1990: 101).

10. A traietória do setor privado de empresas de
ônibus é resenhada a partir de entrevistas realiza-
das pelos autores com empresários Delas se

extraíram também, no restante do capíruIo, ele-
mentos interpretativos desse universo Entre
outros empresários, foram recolhidos depoimentos
dos senhores Matsunaga, Constantino, Queiroz e
Canhedo, cuja colaboração se agradece aqui

11. A citada Lei n' 3 751 dispõe apenas como
última competência do Distrito Federal "fazer
concessòes de serviços públicos nos termos da
Constituição"

12. No Decreto no 43 de 28/03/61, assinado por
Paulo de Tarso, a Superintendência Geral de Se-

gurança e Interior comporta uma Divisão de Trân-
sito, enquanto couberam ao Departamento de
Concessões e ao Departamento das Companhias
Subsidiárias da Superintendência Geral de Econo-
mia a "administraçào e fiscalização dos serviços de
transpofes coletivos urbanos" e à Procuradoria
Geral "os aspectos juídicos das concessões"

13. No Decreto n" 425 de 14/07/65, mediante o
qual o prefeito Plínio Cantanhede aprovou o
"Regulamento do Serviço de Transportes do
Distrito Federal", considerou-se:

(i) a delegação da Prefeitura para a TCB servir
todas as linhas locais de transportes coleti-
vos; em razào ða incapacidade da empresa
delegada,

(ii) a concessão mediante concorrência pública,
a qual também não se deu, mantendo-se
como modalidade

(iii) a permissão em carâÌer precário, seguindo-se
vários capítulos práticos sobre itinerários, lota-

ção, horários, terifas, pessoal em tráfego, etc."

Ou seja, esse decreto limitou-se a legalizat uma
situação de lato. sem sentenciar no jogo que.
durante décadas seguintes, ia caracÍertzat a tela-
ção entre empresa púbìica, viaçòes privadas e

peqLlenos lotações

14. Nessa mesma época e linha, o Estado assu-

me afé a funçào de suprir os moradores de
Brasília de gêneros de primeira necessidade,
criando uma rede de supermercados, a SAB

15. Muitas empresas públicas de transporte que
existiram no país têm sua origem nesta década

16. Decreto n" 45 de 20/04/61, não muito explí-
cito a respeito do resultado esperado O Decreto
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n" 63 de 16/06 autoriza ,,a Sociedade de
Transportes Coletivos Ltda. a al>rir concorrência
paia prestaçào de serviços de transportes coleti-
vos de passageiros por meio de ônibus diesel',
(em direção às cidades-satélites e no interior
delas, mas não do Plano Piloto). Mas ,,em igual-
dade de condições terào preferências as empre-
sas que já operam na ârea do Distrito Federal".

17. Decreto n" 274 de 21/7I/62, que ,,consrirui

Grupo de Trabalho com o fim de promover estu-
dos sobre a política de kansportes coletivos no
Distrito Federal e dá outras providências,,

18. Decreto n" 243 de 30 /O9/ 63, mediante o
qual Ivo de Magalhães nomeia como interventor
um tenente-coronel do Exército. No Decreto no
255 de 5/11,/63, que proroga a intervenção, este
é substituído por um engenheiro, ficando afasta-
dos todos os diretores da TCB. Uma nova pror-
rogação de 40 dias é decrerada em 6 de
Dezembro de 1963, o que deixa entrever sérias
dificuldades para o soerguimento da operadora
pública.

19. Decreto n" 228 de 29/3/98 assinado oor Ivo
de Magaìhàes. reproduzindo. após a nová rabela
de valores, o "Relatório apresentado pelo Grupo
de Trabalho constituído para estudar a nova f^Ít.
fa de preços para o transporte coletivo no
Distrito Federal"

2O. Decreto n" 369 de 19/17/64. autorizando
novo acréscimo nas tarifas

21.. Foi provado pela dire¡oria de t995'97 q\e
essa dívida não era legítima. Contudo, como o
processo jâ estava em fase de execucão. tal
admissão não pôde ser considerado peìo juiz.

22. Recentemente, chegou-se a um acordo entre
os trabalhadores e o governo do DF, reduzindo-
se e parcelando-se o imenso passivo trabalhista

23. Conclusão: tamanha dívida não poderia ser
pag pol um patrimônio que era de apenas R$ p
milhòes. Somando-se a esse montante as dívidas
trabalhistas com ex-advogados da empresa (R$ 5
milhões) e com os montantes do INSS, perfazia-
se o total de R$ 73 milhões e um acordo traba-
lhista que fazia a folha de pagamento ser 3go/o

maior do que a das empresas privadas. O resul-
tado noticiado na imprensa seria uma provável
redução ainda maior da TCB, que terminará por
ficar apenas com os 73 ônibus novos e mais uma
frota reserva totalizando 80 veículos: o reDasse
de muitas de suas linhas ao setor privado. piinci-
palmente para os maiores grupos; e a demissão
dos trabalhadores - com a promessa de serem

contratados inicialmente pelas empresas vence-
doras da licitação e, depois absorvidos por
repartições governamentais, saindo da folha de
pagamento da empresa pública

24. Decorrido quase um ano da licitação levada
a cabo em 1997, o poder público ainda não
havia destinado os lotes às empresas ganhadoras
(não pertencenres eo duopólio).

25. Na última concorrência, que alcançou R$ 4,6
milhões e foi vencida principalmente pelos
pequenos empresários, o fato voltou a ocofrer:
na escolha das linhas da TCB, as definidas para
licitação foram as de menor rentabilidade, reser-
vando-se as mais rentáveis para o duopólio.

26. A análise do sindicalismo rodoviário brasilien-
se procede de entrevistas com militantes, de con-
sulta a veículos de comunicação e de exame de
peças de propaganda produzidas pela categoria.

27. Enfre os argumentos contrários ao met¡ô de
Brasília, três merecem maior consideração: (i)
mesmo sem ônibus concorrendo nos mesmos
eixos, o metrô projetado trafegata por grandes
vazios urbanos, setores de baixa densidade e
distantes das áreas comerciais; logo, no cenário
futuro projetado, não canegatia mais do que 4o/o

da demanda do Distrito Fede¡al e 4OVo da
demanda da região, atingindo com 40 quilôme-
tros a capacidade máxima de transporte de 1gO
mil passageiros/dia (enquanto o metrô de Sào
Paulo, com os mesmos 40 quilômetros, cafieg
2.6 milhões/dia): rii) útil nos horários de pião
pala as massas populacionais das cidades_
satélites, o metrô reproduziria a ociosidade atual
dos ônibus du¡ante o resto do dia; neste caso,
porém, com custos operacionais altíssimos; (iii)
um investimento de 1.,2 milhão de dólares não é
modesto: caso forem respeitado os valores pro-
gramados, o custo por quilômetro do metrô de
Brasília seria de apenas 1/5 do metrô registrado
pelo de São Paulo, mas, em termos de capacida-
de em relação ao número máximo de passagei-
ros, o custo seria 7 vezes maior Um orçamento
equivalente, se aplicado em coüedores exclusi_
vos de ônibus, abrigos, frotas, rodovias, sinaliza_
çào e calçamentos nas cidades-satélites. Dermiti_
rìa fazer do Distriro Fedcral um exemolo de
excelência em trânsiro e transporte público.
28. Vide a tese defendida na ANTp em lppO pelo
grupo de reflexão animado por Nazareno
Affonso, em prol de um ,,Nâo TransDorte,,.
segundo raciocínio não menos utópico do que o
dos urbanistas dos anos 50 (ANTP, 1999)
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4.4. Regulaçào de conflitos
um estilo de relacionamento entre empresários, trabalhadores e poder público

Anexo
Tabela 5. Empresas municipais de ônibus

de Belo Horizonte - Dados operacionais, 1997

FigvraT Esquema das relações de trabalho na empresa

CApÍruro \4 Modernização, abordagem empírica
das empresas frente às exigências do transporte
Joaquim Aragão

Que modernização?
7. Pesquisar sobre modernízaçõio nas eìrtpresas brøsìleíras d.e ôníbus
2. Eftcìêncía e¡frotø d.as emþresøs, ìndìcødores dc modentizøçôío

Figura 1. concentração da rro¡a total nâs empresas de Regiões Metropolitanas
Figora 2. Distribuição das empresas de ônibus urbanos por épocas
Figura I Direção predominantemente familiar das empresas de ônibus
Tabela 1 Fundaçào, direção e parentesco nas empresas de ônibus

2.1 Produção e modernização
Talæla 2 Quantidade de linhas operadas pelas empresas pesquisadas
Figura 4. Quilometragem mensal percorrida pelas empresas pesquisadas
Tabela 3. Passageiros mensalmente transportados pelas empresas pesquisadas
Figura 5. Índices de passageiros transportados por quilômetros

rodados segundo empresas de ônibus
2 2. Modernizaçào da lrofa

Figura 6 Participação de ônibus alongados, articulados
e convencionais na frota total das empresas

Figora 7. Idade média dos ônibus nas empresas de transporte urbano
Tabela 4. Idade média dos ônibus convencionais nas empresas pesquisadas
Tal:ela 5. Idade média dos ônibus alongados nas empresas pesquisadas

3. Estógios de modernízøçêIo empresørìal
1.1. O pessoal: ltilizaçào, qualificação, treinamento e relações humanas

Tabela 6 Relação pessoal total por frota total nas empresas pesquisadas
'labela 7. Relação pessoal de operação por frota total nas empresas pesquisadas
Figura 8 Distribuição do pessoal por classe de empresas de ônibus urbano
Tabela 8. Participação do pessoal de nível médio nas empresas pesquisadas
Tabela 9. Participação de pessoal de nível superior nas empresas pesquisaoas

J2.O avanço d^irform fizeçào
3.3 Contratação externa e relações com fo¡necedores
3 4. Estratégias e markering

O quanto de modernização?
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Abstract and Excerpts Ltd.

Transporters Unlimited. Buses in Brazilian Cities

Those that live daily with transport are the ones that know least the conditions in which the
service is provided by companies, under the tutelage of the public authorities The concrete conditions
of provision of this public service, whose responsibility falls more and more on private operâtors, are
being fully redefined world-wide. For half a century, Brazil has distinguished itself from other Latin-
American countries in possessing a strong supply of private bus kansport, on the basis of a concentra-
tion induced in great companies. This being so, the Brazilian transport entrepreneut comes to be, in a
certain way, a pioneer on the world panorama. However, much of its origin and its way of internal
organizaiion is not very familiar either to the public or to specialists in the subject.

Far from the management that prevails in industrial logic or in the provision of other urban ser-
vices, the orgar'ization of transport in Brazil is not exempt from flaws and limits, that become more evi-
dent in the current picture of the real difficulties of the public authorities when rhey intend to take
upon themselves the task of meeting the travel needs of urban populations. If it is ce¡tain that problems
subsist in the sector, such as the prizing of productivity above qualiry, family management still prevai-
ling over the vision of the modern company or the intentions of monopoly by the State regulator, it is
also a fact that business people of the area accumulaled an unquestionable knowledge of great scien-
tific and practical interest.

InBrazll, historical and socio-economic factors created a structure of transport production ser-
vices that, starting from an atomized and anisan supply, predominated until the first years of the 70s,
and suffered rapid evolution in the sense of a growing concentration, whose result was the formation
of great companies. In counterpoint to the isolated operator, which still characterizes the Latin-
American panorama, lhe transporier is the entity that most closely typifies the Brazilian universe of
urban transport Now, which analyrical dimension underlies this contra-position between both deno-
minations, that define an apparertly common reality?

Several scientific questions ofgeneral reach are answered here. One ofthem tells about the sup-
posed inexistence of economies of scale in the transport sector: analysis of the Brazilian experience
negates this classic postulate, specifically in São Paulo. Another refers to privatization, a formula that
lacks strict sense in a country where, historicâlly, urban transport was always largely controlled by the
initiative of owners that reached impoftant levels of accumulation. Indeed, this is one of the secrets of
the success of an experience such as the one of Curitiba, globally valued as a model with regard to sus-
tainable development. A¡rother recurrent theme discussed at international level is the regulation of the
service, including partnerships and the assembly of legal regulators beyond the bounds of city councils:
here, also, Brazil tries original formulas, as in the case of Recife. Generally financed by the users, urban
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transport does not stop being an important theme of local politics, which is expressed as much through
strong social movements as through original modes of participation of the citizens. The impact of collec-
live transport on built-up areas is decisive, including in modern artificial cities like Brasflia, where the
movement of populations between the center and the periphery cont¡adicts the original planning.
Productivity, quality of management, and the impact of the service on urbanization are other themes
treated To summarize, a systems treatment by each of the actors in the transport is made, in which the
development of a professionalism stands out - the businessperson of the secto¡ today threatened by the
growth of individual and semi-collective modalities of bus transport.

The book unites original articles and the pafial results of research accomplished in the scope of a
wide project, Patb and peßPectiues of an urban professionalßm: tbe Brazilian oÞeratols, developed in
intemational cooperation. Organized in three sections that combine arnlytical and empírical aspects, gene-
ral and local - "Transporter and rutelage on transport", "Growth and management of the transpofer" and
"Buses in the economy and in the city "-, the book offers, as well as a general panorama (with original
data coming from field research), eight chapters that specifically refer to the urban centres of São Paulo,
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Cu¡itiba, Recife, Porto Alegre, Campinas, Natal and Forfaleza.

Anísio BRASTTFIRO & Etierine HENRY.
organlzers

A. TRANSPORTER AND THE TUTELAGE ON TRANSPORT

l. Transporter Secretary fabrication and promot¡on of the Brazilian bus system

In what measure has the urban bus been fruit of a concerted long-term policy or the conse-
quence of insufficient and discontinuous public interventions? If compared with the rest of Latin
America, the national dimension of the Brazilian policy stands out. But, when confronted by the legiti
mate claims of autonomy and sovereignty of the local authorities, its defects are shown. Between both
visions, the semantic slip of the word transporter - that characterized the public body entrusted with
the sector and of its infraslructure and began to signify the urban bus companies - would indicate a

degeneration of the contemplated realities? / . . ../ From a simple requirement for a vigorous regime of
capitalist accumulation, tratsport returned to be one of the main points of the uia crucis of the great
urban centres and to exacerbate social tensions, that would require a more pronounced public inter-
vention State and social mobilization marked the last three decades, transforming transport into a
"social problem" /.../ Concentration and modernization, accompanied closely by the car industry,
raised by the benefit of state tutelage, seem to be the main explanatory keys of the miracle that trans-
formed a traditional corporate craft into a powerful business, organized in powerful economic groups
and influential bodies that represent the class

Metamorphosis of the ßr azilia¡ tra¡sporter

1 Road miracle and the transporter mirage
1.1 From railways to the government of roads
7 2 Administration of cities and delegation of transports
7 3 Industrialization and the peak of road transport
1 4 The miracle of the transporter
15 Hegemony of the automobile and the bus manufacturers

6r9
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2 The bus transpofter in the social emergence ofurban transport
2 1, Utopian central intervention in urban transport
2 2 Public companies and leftovers
2 3 The transporter and social mobilization
2.4 Municipal secretaries before the transporters
2.5 From the transporter itself to the transporter for itself

Beyond the transporter and the bus

ll. Buses in the mega-city, links between pr¡vate initiative and public íntervention
in São Paulo

The peculiar character found in São Paulo is to opt for road transport, ma¡ked not only by the
fifty years of domination by one large municipal public transport company, but also by the growth of a
local business community that took the place of the foreign capital responsible for the operation of
tramways since the end of the last century. /... / In what did the intervention of the public aurhority
help or limit the concentration and business modemization process? O¡ vice-versa, in what measure
would have the dynamism of foreign capital - (of English or Canadian origin), of Italian or portuguese
immigrants, of other states (above all from Minas Gerais) or indeed local capital - alleviated or worsened
the responsibiliry of the State, that could maintain itself practically only in the role of conceding power?
-ü/hat technical and, before an¡hing else, economic and social limits, also assures this link, at the
moment in which São Paulo aÍives at the brink of a generalized collapse in urban services? / .. / 'fhus,
in São Paulo, in part because of poor links among public and private and in part through the dynamics
of the cily and its transport system, mobility is practiced to the rh)'thm of a wild solitary dance, as soon
as the pafnership brought disillusion. .

Etienne Henry E Siluana Zioni

Transport in the challenging mega-city

1. Nostalg¡a for the trafnway, trashed by the operator Light
1. 1. Tramway, light & power: wisdom of a double private monopoly
7 2 The modernist intention and the public foundation of transport

2. Disilhrsion, or publÍc motivation of bus companies
2.1, Public monopoly and private operation: ambiguous inheritance
2.2 Private buses: dependency of the tramway
2.3. Public versus private: re-articulation of the forces
2 4 Private versus public: the rules of the game redefine themselves
2 5 Buses and metropolis; common challenges

3- Stroke of necklace, or buses under private initiative
31, Accumulation of buses in partnership: a Trojan horse
3.2. Internal administ¡ation: from garage to company
3 3 Alternative sustainabiliry; a possibiliry for the bus

Mobility and the solita¡y dance in ttre megalopolis

lll. Metropolitan success in Recife, state and business influences in the Northeast

In the urban and metropolitan areas of the capitals of the Northeast, an attempt may be made to
authenticate the hypothesis of the national strength of the modern private capitalist company and its links
q/ith the local company / . . / Tlne concentration and modernization of bus companies from pernambuco
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finds its limits in its own formation. Based on purely local and family capital, maintaining solid ties with
the economic and social structure of the region, acting in a closed transport market and in a relatively sta-

ble situation in recent years /... / Recife constitutes an exemplary case: there, the motive force of the

processes of unification of the market and of company concentration is the action of the public authorities

through the EMTU. In this condition, one may speak of state success, although unique (in particular, in
what it says about metropolitan co-ordination). Fortaleza, on ùre contrary, points to the fact that it is the
companies that extend their operating logic over the whole metropolitan area, even though the public

authoriry has been assuming a relief role Thus, both cases produce antagonistic answers to the question

about who exercises the main role in the process of modemization of private companies.

Anísio Brasileiro & Enilson Santos

Publlc and private strategies ifl the metropolitanarea

1. Urbanization and socio-econorny in crisis
1..1. A physico-spatiâl configuration in check
1.2 Accelerated metropolization and peripherization
1.3. An economy in crisis

2. Co€xistence of public and private modes
2.1. Modal repartition in public transport
2.2. Predorninance of concentration in a diversified company picture
2.3 Municipal, intermunicipal and interstate services

2.4 Services provided by small vehicles (informal)
25 An innovative regulatory picture
26. An original metropolitan management

3. State intervention and strategies of company concentration
3 1. The role of the tramway in the initial structuring of urban markets

J 2. lrppearance of the first small vehicle transporters

3.3. From individual transporters to bus companies

3.4. The private company in crisis

3.5. State intervention and company concenÍation in the metropolitan market

3.6 The companies face state action

4. Regional dynamics, or the spatial nature of the transPort markets
4.1 Brief configuration o[ the cities and of their transport systems

4 2. Fortaleza: business hegemony and the atomization of companies
4.3. From the urban to the metropolitan . regional
4 4 Company logic in regulated markets

Power of regulation versus regional private logic

B. GROWTH AND THE MANAGEMENT OF TRANSPORTERS

lV. OnibuCad, typological reg¡strat¡on and scale dynamics of transporters

By simple counting for direct research, it is hoped to establish a typology of companies, group

them according ro criteria of qualiry or of efficiency, to deduce levels of modemily or steps of scale -
and even to recognize an ideal size of an operator unit, if this exists In addition; in the collection of
quantitative indicators on several diverse physical, operational and managerial characteristics of the com-

panies, the typology is refined, criteria for the comparison among companies established and the inter-
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Etienne Henry

Counting buses

1. From theoretical questions or methodologies to t¡rologicar answers
1 1. Obsessive presumption of diseconomy of scales of production

7 2 Previous characterizâtion of the units of production of the transport service

2. Registering and veriffing the t¡>ology of the Brazitian bus companies
3. Measuring the dirnensions of the companies

3 1. Growth of the companies in size and fleet
3.2 Headquarters and garages of the companies
3.3. Equipment of the companies and infrastructure

4- Producing in scale: business managemert
41 Management sryles in transport
4 2 Organization and instruments of business manasemeflr
4.3 Management oF mainrenance
4 4 Social policy and management

5. Scaling the productivity of fl.e companies
51, Productivity of the work
5.2. Operational productivity
5.3. Productivity and external variables

6. Evaluating growth and concentration of the companies
6.1 For a historical vision of the process of business concentration
6.2. Geographical vision of the territorial concentration of urban buses

Telling a tale

v. Managerial capacity of the bus companies in relation to the public organizing
body in Belo Horizonte

A specific observation concerning Belo Ho¡izonte: until today, there are maintained there
small to medium companies - in which one type of traditional, family and paternalist management still
prevails -' fighting for power in a transport system relatively little concentrated, that rhe public bodies
tried to rationhze through repeated intervention eÍlorts. /... / The position ofprominence ofthe
entrepreneurs of Minas Gerais is due as much to the pioneering character of some local formulas of
tutelage by the public authority as to their power to influence, which extrapolates the local scene As
well as its characteristic ability in the relationship with rhe public managing body and with rhe catego-
ry of workers and of expanding its businesses to other Brazillan cities, the op..r,o6 of Minas Gerais
deserve the recognized merit of building a strong parronal unit and of assuming a role of national cor-
porate representation.

Vera Cançado, Marcus Vinícius Cruz,
Moerna Siqueira G Fernr¿nda Watanabe
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Companies and managingbod¡ giving formto the power

1. Specifics of the bus companies in tlre transpoia anen'
1 1. Uniqueness of the offer and duplicity of the public action
1.2. .A, bus sector little concentrated and heterogeneous

2. Origins of tlre sector: fcom trarnways to buses
2 7. I¡ the era of the tramways
2.2. Development of modal buses

3. Managerial competence and the impulse of the managing body
31 Rationalization and metropolitan management

3.2. Return to municipai jurisdiction

4. Management practices in the br¡s companies
4.7 Organization of the work
42. Management of the work force
4.3. Conditions of work
4 4 Regulation of conflicts

A relationship style among entrepreneurs, workers and the public authority

Vl. Modernizat¡on, emp¡rical approach of the compan¡es ¡n relation to the demands

of transport

In the sector, modernity appears, initially, in the size of the fleet and in the scope of the busi-

ness activities. More recently, it is the use of info¡mation technology, introduced in diverse managerial
fields - at least in the teÍitory of the garage - that configures the modernity. But in operational control
and ticket collection, this process is still beginning, because the public authority intervenes in the func-

tion of regulator of the modernity of the sector. The modernization of the use of the capital extends

also to the field of the relations wilh the suppliers. /... / Any way, there is a lesson here, one may only
expect the consequent modernization of the Brazilian company if:

(i) the public management is modernized,
(ii) the public/private relations are modernized; and
(iii) to the degree that the employees' union sector is considered a relatively autonomous actor in this

game, union relations will be equally modernized.

Jodquim Aragào

What kind of modernization?

1. To research modet¡izatio¡ in Brazilian bus companies

2. Efficiency and fleet of the companies, modernization indicators
2 1. Production and modernization
2.2 Modernization of the fleet

3. Stages of business modernization
3.1. The personnel: utilization, qualification, training and human relations

3 2. The advance of information technology

3 3 Exte¡nal contracting and relations with suppliers

3.4. Str¿tegies and marketing

How much of modernization?
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Vll. Buses and minibus serv¡ce, regulated coexistence in porto Alegre

The metropolitan region of Porto Alegre - RMPA stands out for two pioneer manifesbtions in the
B,tazllian picture of the urban transport sector: Carris, the oldest public bus operator in the country, still in
business, and the oldest regulated system of mini-van taxis. Analyzing them in historical perspective, we
would be tempted to imagine a management scene characterized by concatenated regulatory actions, that
would guarantee for the different t¡ansport modes in the geographical region of
Porto Alegre and such is not the case. / . ../ Even though a unique managing body
does not exist, th gulation of collective transport has continued, avoided attacks of
the info¡mal sector and kept the RJIIPA from the list of Brazllîa¡ urban areas destroyed by unregulated
transport / ... / Through the model of modal choice evaluated in the market research with the people of
Porto Alegre, it is verified that the mini-van taxi plays a dual ¡ole in its relation with the bus system: as a
substitute, when it attracts car users; and as a competitor, when it capùres bus passengers

Beatr¡z Costa1 Iuß Antonio lindau,
Cbrßtine Nod.ari, Iuiz Senna & Iuanice Veipa

Different ways of providing transport services: a very successful experience

1. Hístory of urban planning and of the collective transport system
I 1. From circulation plans to management plans of urban development
7.2. Collective transport in porto Alegre and its Metropolitan Region
1.3. The unregulated transport

2. Traiectory ofthe Porto Alegre public company and the private bus operators
2.1. Transcendence of Carris of Porto Alegre
2 2 Formation and evolution of the private companies
2.3 Future of the transporr system for buses in porto Àlegre and in the RùIpA

3- Regulated mini-va¡r taxis inserted into the trarisport system
3.1. Origin, justification and creation of the mini-van taxi subsystem
3 2- characteristics of the operation of the mini-van taxi subsystem in porto Àlegre
3.3 Evaluation of the mini-van taxi and profile of the user
3.4. Mi¡i-van taxi: substitute system or competition?

In perspective: multiple modes

C. BUSES IN THE ECONOMY AND IN THE CITY

vlll. Analytical funnel scheme, from the s¡mple product¡on of serv¡ces to the
cap¡tal¡st transport comPany

Urban transport can be analyzed as the product of a realiry filtered in funnels, or filtered twice:

(i) in the relation between offe¡ and demand, input/output, production/consumption, and
(ii) in relation to the exogenous variables or determinants in the scope of this relation between the
activity and the market.

Analytically, it is convenient to start with the first filtering operation, the srep that purifies the
cream and also filte¡s the users, thus segmented in the diverse markets. It is soon observed how such
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a process occurs in an inverted funnel, that combines in a simple way the production factors, objecti-
fying its expansion by the economic group.

Etienne Henry
An emergent company model

1. To focus the company
1.1. A question of focus: idealizing, inducing or deducing?
1.2 Elements for the economy of transport

2. Collective transport in its context the reach of tl.e fu¡nel

3. Itre simple and enlarged funnels of transport production
3l. Simple scheme: the funnel of basic production
3.2. Complex scheme: enlarged reproduction in the funnel

4. Developed scheme: the fitting of the funnels

Itre funnels in perspective

lX. Private hegemony, from capital of the tramway to buses in Rio de Janeiro

Orientation is sought for analysis of the development of public transport in the metropolitan
scene of Rio de Janeiro with an emphasis on market conflicts, giving prominence to the merely formal
regulatory activity of the public authority. Acn:ally, this body acts so much merely in the sense of institu-
tionalizing movements previously defined by the processes of contest and accommodation, of conflict
and consent, accomplished in the breast of the private business structure - be that dedicated to the urban
business of real estate or property valorization or both, to be the provider of transport services

Rômulo Orico & Enilson Santos

Public transport as a business in face ofthe evolution ofthe capitalist city

1. Tl.e hístorÍcal role of public tfansport in tl.e formation of the metropolis
1.1 The capital of the tramways
7.2 The city of buses: from rails to tires

2. The curent hegemony of buses in a cont€xt of multiple modes of offer
2 1. A modal division still favorable to collective transport
2 2. An organizafion of the private sector superior to the public authorities

3. The coricenÉation of companies in the transport market
3.1,. Company concentratiori of the fleets

3.2 Concentration of companies in groups

Regulatton and protection of ma¡kets

X. On the way to qual¡ty, encounter between compan¡es and city hall in Campinas

The following question haunts those thât deal with transpof in Campinas; why did the number
of passengers carried by urban collective trânsport in the 1980s remain practically static in this period
and started to fall in the 1990s? An apparent contradiction, since this period saw the organization of a

Municipal Transport Secretary and of a public company to manage the traffic and transport of the city;
the regulation of the sector was modernized; terminals were constrLlcted for the implantation of trunk-
branch systems; the fleet of buses was enlarged, and also reformed and modernized /. . / The relative
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growth of the car fleet is much skonger than that of the bus fleet of the municipal system, which also
faces competition from chartered transport, both authorized and clandestine.

Marcos Bical b o, Jurandir Fernand.es
I Dorniniaue Mouette

Campinas, metropolis in search of its transpo¡t

1. Changes in the regular system of public passenger trarsport
1 1 From a single operating company to a diversification of the service
12. The performance of the public authority

2. Modernization afld the sea¡ch for quality in the transport sector
2.1. The evolution of the model of remuneration
2 2- 'lhe system of automatic ticketing

3- Relevance of trarisport for chartered buses

4. Redefìnition of the transport netqrork and of the circulation roaÃ plzln

Service quality and quality of life: self motorization and collective trarisport

Xl. Integrated network and transporters in the context
of the urban model of Curitiba

Valued as a model and known globally for its original transport policy that has been applied for
decades, the Cu¡itiban experience presents unquestionable meri¿s. For beyond the competent and origi-
nal technical or urban proposals, which have guaranteed the success of the public initiatives and the
ability to settle conflicts, are the relations among the actors - in this case, favored by an exceptional

in a very rich economic, urban and political context. In Curitiba, the operation
was the exclusive responsibility of the private sector. Thus, it is worth asking:
re the transport entrepreneurs adapted to the public model of management of

úansport, a foundation stone of the urban project of the technicians and local mayors? If you were able
to answer this question, it would be possible to clariñ7 the key elements of the Cuririban formula and to
discover of some of its limits, as well as giving the possibiliry ro reproduce this model.

Anßia Brasileiro

City planning and trafrsport in a city project

1. Planning guidelines in the context of rapid urbanization

2. From the capital network to the metropolitan tfansport network

3. CiÇ planning afrd the transport service ofthe city
3 1. A local policy favorable to rhe transporters
3.2. A city plan based on transport
3.3 The companies in the context of an integrated transport network

4. New answers to the challenges of emerging metropolis
4.7 The companies face new regulation of transport
42 Exchange of garbage for tickets
4.3 From the úamwày project to the double-articulated bus in partnershiD
4.4 Productive metropolitan and transport planning

TI.e company and public tutelage
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Xll. Modernist city and private duopoly in the transport in Brasília

Brasília presents itself as much as an attempt to solve the problems of urban life as a knot of
contradictions beNyeen the constructed area and the social living Well conceived, thoroughly discussed

at international level, the city planning present in this "monument for the 21st century" absorbs many

conceptions that were thought valid to regulate life in the ciq . / . . . / Poor people in general live farther

away from the center and have less opportunity to travel, although they have more need to reach the

point where 70% of the jobs are concentrated Rich people, on the contrary, have less access to collec-

tive transport, although they travel more times a day in a well-defined region Such is the true move-

ment in the DF: very segregated, although 590/o of the trips are still made by bus, in contrast to the

scheme of residential-automobile planning initially proposed.../.. / In fact, inhabitants, transporters

and transport workers came facilitating an unintentional structuring of the urbanized area: the collective

transport is definitively pârt ofthose elements that produced "real city planning", in frank subversion of
ràliorralizing thought and in fact building the "city on wheels "

Nazareno Affonso, Etienne Henry
I Maurício Muniz

The axes of urban and motoring utopia

1. B¡asfia on wtreels
1.1. Conception of the motoring capital
1,.2 From the urban dream to the reality of transport
1.3. Brasília excluder of its pioneer settlers

2. Structuring of private collective transport
2.7. Pioneer transport in the appearance of the capitaL

2.2. Precariotts beginning of public operation
2.3. Slow structuring of the private sector

3. Fron publlc monopoþ to private duopoly
3.1. Private consolidation via fare-pooling compensation system

3.2. Overthrowing of the public monopoly and the current crisis

3 3. Consolidation of the private duopoly
J.4. Monopolies and transport workers

4. The whirlpool of Brasília
4 1. Neighborhood transport, alternative and clandestine
4.2. Heaven and Hell of the car

4.3. On the trail of underground realism
4.4. The Federal District in movement

Transport markets and real city planning
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BNH - Banco Nacional de Habitação
BR # - Rodovias Federais do Brasil
CAP - Conselhos de Autoridade po¡tuária
CAPES - Coordenaçào de Aperfeiçoamento de

Pessoal de Ensino Superior
CBTU - Companhia Brasileira de Trens Urbanos
,r, 

^\Uy-rl.de 
CompensaçàoTarrfâtia (no DF:

Lalxa untco)
CCTC - Companhia Campineira de Transporte

Coletivo
CEPAL - Comisión Económica para América Lati-

na (Nações Unidas)
CET - Companhia de Engenharia de Tnáfego (pM

São Paulo e PM Rio de Janeiro)
ccT - Confederaçào Geral dos Trabalhadores
CIESP - Centro das Indústrias do Estado de São

Paulo
CIP - Conselho Interministerial de preços
CLATPU - Congresso tatino-Americano de Trans-

porte Público e Urbano
CMSP - Companhia do Metropoliøno de Sào paulo

(Metrô-SP, esado de São paulo)

CMTC - Companhía Municipal de Transportes Co-
letivos (PMSP, agora SpTrans)

CMTU - Conselho Metropoliano de Transportes
Urbanos (RMRecife)

CNA - Confederação Nacional da Agricultura
CNC - Confederaçào Nacional do Comércio
CNI - Confederação Nacional da Indristria
CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento

Científico e Tecnológico
CNIìS - Centre National de la Recherche Scientfioue
cNT - Confederação Nacional dos Transportes

(ex-cN'tT)

Glossário de siglas e acrônimos

ABC (ou ABCD) - Cidades de Sanro André, São
Bernardo do Campo, São Caetano do Sul (e
Diadema) na RMSP

AID - A,gência Interamericana para o Desesenvol-
vimento, da Æianç para o progresso (ou ID,A,,

USA)

AIAMIS - Associação Latino-Americana de Metrôs
e Subterráneos

¡¡l - Área Metropolitana
AMFORP ou AMSP - American & Foreign power

Company (filial da Electric Bond & Share,
subsidiária da Gene¡al Elecrric)

ANFA\fEA - Associação Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores

ANrtlI - A¡ticulação Nacional das Lutas de Trans-
pones

ANPET - Àssociação Nacional de pesquisa e Ensi-
no eñ Tmnsporte

ANT? -Associâção Naciona.l de Trarsportes públicos

ANTIUR - Associação Nacional de Transponadores
de Turismo e/ou Frctamento e A,gências de
Viagens que opeÉm com Veículos préprios

APEO - Associação Paulista de Empresários de
(JNlDUS

APM - Automated People Mover
APPUC - Associação de Pesquisa e planejamento

Urbano de Curitiba
BHTrans - Empresa de Transporte e Trânsito de

Belo Horizonte S.A (PMBH)

BIRD - Banco Internacional parâ a Reconstrução e
o Desenvolvimento (Banco Mundi¡l. iBRDÆhe
Vorld Bank)

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social



Glossørio de siglas e acrònimos

CNTT - Confederação Nacional de Transportes Ter- EMPI-A.SA - Empresa Metropolitana do Planejamen-

restres to de São Paulo

CNTU - Comissão Nacional de Transporte Urbano EMTU - Empresa Metropolitana de Transportes
CODATU - Conférence pour le Développement et Urbanos

l'Aménagement des Transports Urbains ENAP - Escola Nacional de Administração Públi-
cODEPÀR - Companhia de Desenvolvimento do ca (escola federal)

Paranâ EURE - Revista de Estudios Urbanos y Regionales

coDEPE - Comissão de Desenvolvimento Econô- del EU/PUCCh

mico de Pernambuco FABUS - Associação de Fabricantes de Onibus
CoDEptAN - Comissão de Desenvolvimento e Pla- FAU/usP - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

neiamento do DF da Universidade de São Paulo
coFEcUB - Comité Français d'Évaluation de la FDE - Fundo de Desenvolvimento Econômico

Coopération Universitaire avec le Brésil FDTU - Fundo de Desenvolvimento dos Trans-

coFER - Comissão Federal de Transportes Ferro- portes Urbanos
viários FENCAVIR - Federação Nacional dos Condutores

coMEC - Coordenação da Região Metropolitana de Autônomos de Veículos Rodoviários
Curitiba FEPASA - Ferrovia Paulista S/A

CONDERM - Conselho de Desenvolvimento da RM FETRABENS - Federação dos Condutores Autôno-
do Recife mos de Veículos Rodoviários e Transportado-

coNERJ - Companhia de Operações Naúticas do res Rodoviários Autônomos de Bens do Esta-

Estado do Rio de Janeiro do de São Paulo

CoPA - Consórcio Operacional de Porto Alegre FETRANSPoR - Federação de Sindicatos de Empre-

copl"q.N - Comissão de Planejamento Nacional sas de Transportes Rodoviários do Litoral Nor-
CoPPE/UFRJ - Coordenação de Programas de Pós te (Rio deJaneiro)

Graduação em Engenharia da Universidade FETRONNOR - Federaçào das Empresas de Trans-

Federal do Rio de Janeiro portes Rodoviários do Norte e Nordeste
cOppETEC - Fundação de Pesquisa da COPPE/UFRJ FGTS - Fundo de Garan¡ia por Tempo de Serviço

CPTM - Companhia Paulista de Trens Urbanos FGV - Fundação Getúlio Vargas

CREDAL - Centre de Recherche et de Documen- FIDEM - Fundação de Desenvolvimento da Região

tation sur I'Amérique Latine, Université de Metropoliøna de Recife

Paris III FIESP - Federação da Indústria do Estado de São

csTc - Companhia Santista de Transportes Cole- Paulo
tivos FINAME - Agência Especial de Financiamento In-

cTC - Companhia de Transportes Concedidos do dustrial
Rio deJaneiro FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos do

cTU - Companhia de Transportes Urbanos (PM Ministério da Ciência e Tecnologia
Recife) FMI - Fundo Monetário Internacional

CUI - Central Única de Trabalhadores FNM - Fábrica Nacional de Motores
DBo - Departamento de Bondes e Ônibus FJP - Fundação João Pinheiro (estado de Minas

DEA - Diplôme d'Études Approfondies Gerais)

DER - Departamento de Estradas e Rodagem FRAEM-FundoRodoviárioparaAuxílioaosEsta-

Qovernos estaduais; federal: DNER) dos e Municípios
DETRAN - Departamentos de Trânsito FRN - Fundo Rodoviário Nacional
DF - Distrito Federal (antes, Rio de Janeiro; desde FUNcoP - Fundo de Complementação'larifâria

de 1961, Brasília) FUNDERM - Fundo de Desenvolvimento da RM de

DNER - Departamento Nacional de Estradas e Ro- Recife

dagem FUPAM - Fundação para a Pesquisa Ambiental

DTU - Departamento de Transportes Urbanos cElA - Grupo Executivo da Indúst¡ia Automobilística

EAESP/FGV - Escola de Administração de Empre- GEIPOT - Empresa Brasileira de Planejamento de

sas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas Transportes
EBTU - Emplesa Brasileira de Transportes Urbanos GEMPO - Gnrpo Executivo para Modernização dos

EESc - Escola de Engenharia de São Carlos (USP) PoÍos
EMDEC - Empresa Municipal de Desenvolvi- GETU - Grupo Executivo de Transportes Urbanos

mento de Campinas S/A (ex ¡uru/Recife)
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cF - Governo Federal
cDF - Governo do Distrito Federal
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICMS - Imposto sobre o Consumo de Me¡cado_

rias e Serviços
IDo - Índice de Desempenho Operacional
IEU/PUCCh - Insrituto de Estudios Urbanos de la

Pontificia Universidad CatóIîca de Chile
IHEAL - Insritur des Hautes Érudes dAmérique

Latine, Université Paris III
INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia e

Qualidade Indusrrial
INPC - Índice de Preços ao Consumidor
INRETS - Institut National de Recherche sur les

Transporrs er leur Sécudté (antes IRT)
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
IP - Indice de Passageiros
IPEA - Instituto de Pesquisa Econômicas e Aplicadas
lpr - Índice de Passageiros por euilômetros
IPPUC - Instituto de pesquisa e planejamento Ur_

bano de Curitiba
IPTU - Imposro Predial e TeÍitorial Urbano
IPVA - Imposto sobre a propriedade de Veículos

Automotores
ISEB - Instituto Superior de Estudos Brasileiros
ISTR - lmposto sobre Serviços de Transporte Rodo_

viário Intermunicipal e Interestadual de pes_

soas e Cargas

IULCLG - Imposto único sobre Lubrificantes e
Combustíveis Líquidos e Gasosos

IUP - Insritut d'Urbanisme de paris, Université
Paris XI

LATTS - Laboratoire Techniques Territoires et
Sociétés (cNRS/ENpC,/Université paris XII)

LIGHT - Tmmway Light & power Company Limited
MERCoSUL - Mercado Comum do Cone Sul (MER_

COSUR)

METROBEL - Companhia de Transportes Urbanos
da Região Metropolitana de Belo Horizonte
(hoje dividida entre CBTU e BHTrans)

METROREC - Metrô de Recife (anres, da CBTU;
agora, do governo estadual de pernambuco)

METROPI AN - Fundação de planejamento Metro_
politano e Regional (da mare¡

MRTC - Movimento Reivindicativo de TransDortes
Coletivos

NERU - Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais
(publica a revista Espaço e Debates)

NOVACAP - Comissão Federal para a Construcão
da Nova Capital

NTU - Associação Nacional das Empresas de T¡ans_
portes Urbânos

OD - Pesquisa domiciliar das viagens de Orþem e
Destino de mobilidade quorjdiana da populaçào

OGMO - Órgãos de Gestão de Mão-de-Obra
Onibulis - Listagem das empresas brasileiras de

transporte urbano (da FGV/EAESP)
OnibuCad - Cadastragem das empresas de ôni_

bus urbanos no Brasil (da FGV/EAESP)
OnibuGru - Aproximação aos grupos do trans_

porte no Brasil (da FGV/EAISP)
OnibuReg - Regulamentação do transporte urba_

no nas regiões brasileiras (da FGv/EAESp)
OnibuSin - Aproximação aos Sindicatos do

transpofte urbano no Brasil (da FGV/EAISP)
ONU - Organizaçào das Nações Unidas
PAITT - Plano de Ação Imediata de Transportes e

Trânsito
PDTU - Plano Diretor de Transportes Urbanos
PED - Países Em Desenvolvimento (ou DC:

Developing Countries)
PIB - Produto Interno Bruto
PIT - Plano de Integração de Transpofte
PITU - Programa Integrado de Transporte Urba_

no (do sMTSp)
PIADEP - Comissão de Coordenação do plano de

Desenvolvimento Econômico
PM - Prefeitura Municipal
PND - Plano Nacional de Desenvolvimento
PNV - Plano Nacional de Viação
POT - Plano de Organização Territorial
PDDU - Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano
PRN - Plano Rodoviário Nacional
PRoÁLcooL -Programa Nacional do Álcool
PROBUS - Programa de Organizacão do T¡anspor_

te Público por Ònibus (eMBH)

PRoCROFE - Programa de Concessões de Rodo_
vlas

PTAEC - Programa de Transportes Alternativos
para Economia de Combustíveis

PTRC - Programa de pesquisas em Transporte
(Inglatena)

PUB - Plano Urbanísrico Básico
PUCCAMP - Pontifícia Universidade Católica de

Campinas
PUCP - Ponrificia Universidad Católica del perú
PUC-Pó - Ponrifícia Unive¡sidade Católica do Rio

Grande do Sul
RATP - Régie Autonome des Transports parisiens
REDES - Rede Latino-Americana de Estudos dos

Transportes e Serviços Urbanos
RFFSA - Rede Fer¡oviária Federal S/A
RIT - Rede Integrada de Transpones
RM - Região Metropolitana (São paulo: RMSp; Rio

de Janeiro: RMRJ; Belo Horizonte: RMBH;
Recife; RMR; Porto Alegre; RMpA; Curitiba:
RMC; Salvador: RNIS; Manaus: RMM; Belém:
R.N,fB)
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RoDONAL - Associação Nacional das Empresas SUMOC - Superintendência da Moeda e do Crédito
de Transportes Rodoviários Interestaduais e TCB - Sociedade de Transportes Coletivos de Bra-

Internacionais de Passageiros sília

SAGMACS - Sociedade de Análises Gráficas e TGCA - Taxa Geométrica de Crescimento Anual
Mecanográficas Aplicadas aos Complexos TMP - Taxa de Melhoramento dos Portos

Sociais (Curitiba) TQM - Gerência da Qualidade Total
SEADE - Sistema Estadual de Análise de Dados e TRANSCOL - Estudo de Transportes Coletivos

Estatísticas Qoverno estadual de São Paulo) TR q,NSMETRo - Transportes Metropolitanos
SEI - Sistema Estrutural Integrado TRANSURB - Sindicato das Empresas de Transpor-
SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem te de Passageiros do Município de São Paulo

Comercial TRENSURB - Proieto de Melhorias dos Trens de

sENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Subúrbios
SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem em TRU - Taxa Rodoviária Única

Transportes TURMA - Transportes Urbanos, Regionais, Metro-
SESI - Serviço Social da Indústria politanos e Aulônomos
SEST - Serviço Social dos Transportes UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais

SETPESP - Sindicato da Empresas de Transporte de UFPE - Universidade Federal de Pernambuco
Passageiros do Estado de São Paulo UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do

SETRANSP - Sindicato Empresarial de Transportes Sul

da RM de Belo Horizonte UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro
SIMAV - Sistema de MonitoraÇào Automática de UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do

Veículos Norte
SINDIPEÇAS - Sindicato de Fabricantes de Peças UITP - União Internacional de Transportes Públi-

para a lndústria Automobilística cos

SISTRAN - Plano Sistema Integrado de Transporte unB - Universidade de Brasília

Metropolitano UNESco - United Nations Educational, Scientific
SITUR - Sistema de Informação e Cont¡ole de and Cultural Organization (da ONU)

Transportes Urbanos UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas

SMT - Secretaria Municipal de Transportes UNo - União Nacional dos Dirigentes de Organis-
SNTU - Sistema Nacional de Transpores Urbanos mos de Tutela
SOFRETU - Société Française d'Étude des Trans- URBS - Empresa delJrbanização de Curitiba

ports Urbains (agora SYSTRA) uRPLq.N - Urbanismo e Planejamento
SPTrâns - São Paulo Transportes S.A. (ex CMTC; USP - Universidade de São Paulo (estadual)

PM São Paulo) \¡LP - Sistema de transporte guiado de capacidade

STU - Superintendências de Transportes Urbanos intermediária com Veículos Leves sobre

STMSP - Secretaria dos Transportes Metropolita- Pneus (apelidado de "fura-fila" em São Paulo)

nos do Esato de São Paulo wT - Sistema de capacidade intermediâria para

S'tpp - Sistema de Transporte PúL¡lico de Passagei transporte de passageiros com Veículos
ros (da RMR) Leves sobre Trilhos
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Este livro foi escrito a quarenta mãos por professores, pesquisadores e profissionais reunidos
na TURMA - Transportes Urbanos, Regionais, Metropolitanos e Autônomos (<turmaviacao@ziprnail.
com.br>), um coletivo dedicado a estudar os transportes nos contextos nacional e latino-americano.
Acadêmicos e técnicos com prática concreta na ârea e conceituados no ambiente nacional e interna-
cional, os autores são conhecidos por suas publicações, presença em congressos e atuação em cargos
institucionais e políticos. Todos trabalham em diversas instâncias científicas ou técnicas e operacionais
ligadas ao lransporte urbano, tendo-se associado em torno deste projeto devido à relevância pública
do tema e ao seu interesse em termos de conhecimento científico.

Embora previamente acordadas, as responsabilidades de concepção, coordenação, ajuste,
padronrzaçào e articulação das partes do livro recai sobre os organizadores, que começaÍamaÍal)a-
lhar juntos na França há dez anos e mantêm fortes laços com os colegas aqui reunidos. Obviamente, a
responsabilidade sobre o conteúdo de cada capín-rlo, nos termos formais combinados com os organi-
zadores, é dos autores que os assinam, dado que fo¡am mantidos os pontos de vista disciplinares,
regionais e individuais de cada um em relação a seus capítulos respectivos e ao coniunto do livro

Etienne Henry, nascido em Caen (França) em
26 de fevereiro de 1.949, é Sociólogo e Economis-
ta (École des Hautes Étucles en Sciences Sociales
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Fundação Getúlio Vargas (Escola de Adminis-
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fessor da Pontificia Universidad Ca¡óIica do Peru

- PUCP,/CCSS - (Postgrado en Ciencias Sociales,
Lima, 7974-78), além de desenvolver atividades
profissionais e institucionais junto a organizações
acadêmicas, oficiais e não governamentais, acu-
mulando numerosas estadias na América Latina

Seus trabalhos, incluindo pesquisas, livros, arti-
gos, relatórios coledvos, consultorias e coloca-
ções públicas, referem-se a temas como transpor-
te, serviços, trbanizaçào, movimentos sociais e

sociologia urbana Atualmente, Professor Visitan-
te no Programa de Pós-Graduação, Mestrado em
Desenvolvimento Urbano da Universidade Fede-
ral de Pernambuco
<henry@inrets.fr>

Anísio ßrasileiro de Freitas Dourado, nascido
em Garanhuns (Pernambuco) em 4 de setembro
de 7954, é Engenheiro Civil (Universidade
Federal de Pernambuco, 1977), com Mestrado
em Engenharia Industrial (Pontifícia Universi-
dade Católica do Rio de Janeiro, 1981) e Douto-
¡ado em Transportes (École Nationale des ponrs
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et Chaussées, França, 1991) com ênfase na sócio-
economia (one da ENPc/Paris XII e tese realiza-
da no Institut National de Recherche sur les
Transports et leur Sécurité) É professor da Uni-
versidade Federal de Pernambuco, chefe do De-
partamento de Engenharia Civil (desde 199Ð e

exerceu a presidência da Associação Nacional de
Pesquisa e Ensino em Transporte - ANPET (1996-

1998). Atua ainda como consultor junto a órgãos
públicos de pesquisa e política de transportes
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<anisio@elogica.com br>

Christine Tessele Nod¿ri, nascida em Porto
Alegre (Rio Grande do Sul) em 1969, é nnge-
nheira Civil e Mestre em Engenharia de Produ-

ção, com ênfase em Transportes (Universidade
Federal do Rio Grande do Sul). Sócia-gerente da
Translog - Assessoria em Transporte Ltda, desen-
volve projetos de engenharia na ârea de segu-
rança de pedestres, estudos de impacto no trân-
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demanda com uso de técnicas de preferência
declanda e planeiamento operacional. Como
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Urbanas com Melhoria do Transporte Público,
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Leia Mais

O segredo de tuÍsa
Fernando Dolabela
Brochura 16x23 - 328 pâgs.

Uma grande revoluçâo está sendo gestada no ensi-
no brasilei¡o. Objetivo: parar de preparar os jovens
para serem empregados e formar empresários.
Partindo da experiência de uma empreendedora
iniciante, ensina a desenvolve¡ uma idéia de
negócios até ela poder se transformar em empre-
sa Importante: o livro serve também ao empre-
sário já estabelecido, que zinda nào sabe o que é
ou como se faz um Plano de Nesócios.

Profissão: Patrão
J.L. Servan-Schreiber

Brochura 14x27 - 332 pâgs,
Um ensaio abrangente, que parte da experiência
de grandes empresários europeus e do próprio
autor, dono do grupo multinacional de comuni-
cação L'Expansion, para ajudar o emprendedor a
pensar nos desafios de seu ofício: entre eles,
criar produtos e idéias, comandar pessoas, dele-
gar, ganhar dinheiro e escolher o sucessor.

Empregue seu talento
Gutemberg B. de Macedo
Brochura 76x23 - 2OB pâgs

As co¡porações sobrevivem à reengenharia, mas,
nas pessoas, o reflexo dos novos tempos é frus-
tração de sonhos e evaporaçào de anos a serviço
da empresa Por isso este livro é importante:
encara a tendência do auto-emprego e ensina ao
profissional como se posicionar para trna canei-
ra solo De executivo a consultor, de empregado
a dono de seu nariz, o caminho do empreende-
dor é a saída proposta aos competentes e criati-
vos com disposição para a luta

Startup-Uma aventura no Vale do Silício
Jerry Kaplan

Brochura 16x23 - 328 pâgs.
Uma história eletrizante sobre os bastidores da
indústria de informática, envolvendo bilhões de
dólares, software, hardware, Microsoft, Apple,
IBM, Hq Lotus e outros gigantes. Além de contar
o que pouca gente sabe sobre a luta pelo merca-
do de computadores no mundo, Kaplan ainda
mostra todo o processo de formação de uma
empresa nos Estados Unidos

Globalização de negócios
Construindo estratégias competitivas
Eduardo Bassi

Brochura 74 x 27 - 192 pâgs. - 2edição
Única obra a al:ordar o fenômeno da globa-liza-

ção sob o ponto de vista do administrador em
seu dia-a-dia, analisa passo a passo os instru-
mentos de integração ínternacional que levam
aos ganhos de competitividade essenciais à

sobrevivência das empresas (Direitos adquiridos
para o idioma espanhol pelo grupo editorial
Noriega, do México.)

ÓbvioAdams
Robert R. Updegraff
Capa dura 10x16 - 96 pâgs.

As ferramenlas de sucesso de um homem
comum com um talento especial: ir direto ao
ponto, resolvendo problemas sem planos mira-
bolantes nem discursos complicados. Conside-
rado o primeiro clássico da literatura de negó-
cios nos EUA, seu personagem atua no ramo da
publicidade, mas seu conhecimento é válido
para todas as áreas.

Nossos livros têm distribuição nacional.
Se não encontrálos em sua livraria predileta, faça contato
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Fornxato 16 x 23 cm
Mancba 13 x 19 cm
Tipologia Garamond e Frutiger

Papel Cartão Suþremo 25O g/m2 (capa)
pólen Bold. 7O g/m2 (tniolo)

Piginas 640
Tirøgern 4 OOO
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ftdo o que há de novo nasceu das mãos cuidadosas de alguénr que
direcionou seus esforços no sentido do crescimento de outros. For assim
com os pioneiros do tr-arisporre urbano no Brasil; foi asslm com os
fundadores das viações de ônibus.Assim foi tambem com os criador-es
deste livr-o 

- 
peça valiosa de engrandecimento para o seto¡ fonre de

pesquisas, ponro de chegada e de partida para o conhecimenro de fatos
e dados de importância capital no nosso progresso.

Dalva Camilo Diniz
Presldente do Grupo Me¡er. [3elo Harizot:l.e

O setor de transportes colet.ivos pode, a meu ver, ajudar- outros
setor-es 

- saúde, educaçào 
- a desenvolver competência para a

conrratu¿rlização das relações enrre o seror público, a quem cabe defender
o interesse coletivo, e os prestadores de serviços públicos -- sejanr eres
empresas privadas, esratais ou entidades públicas não estatais. Sugir-o aos
leitores explorar essa possibilidade ao percorrer os capírulos desre livro.

Regina S. Pacheco
Presidente do Escolo Nociono/ de Adntinistroçoo Ptblico ENA| Bros¡rra

Muito antes deViacão llimirada tornar a forma de rivro, eu já aprendia
com ele ao participar de algumas discussóes de trabalho coletivo que
seus autores desenvolveram.A atenção dada pela pesquisa universitária
ao universo das emoresas trouxe resultados felizes.A abertura de novos
caminhos surpreenderá a alguns e af udará rnuitos a melhor compreender-
as grandes mudanças que se avizinham.

Rogério Belda
Presrdeltc do Associoçoo Nocionoi de lronsþortes púb/lcos ANTp Soo poula
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