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RTP: 150 edições  
em 40 anos de vida

Alexandre Pelegi
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EDITORIAL

AN P

Setembro de 1978. 

Há 40 anos, a Revista dos Transportes Públicos (RTP) lançava seu 
primeiro número. Com esta nova publicação, chegamos ao 150!

Uma referência para estudiosos e especialistas, gestores públicos 
e privados, apoiadores do setor de transportes e leitores em geral, 
a RTP tornou-se leitura obrigatória.

Em seu número 100, o hoje diretor técnico Peter Alouche, à época 
diretor da publicação, lembrava que a RTP havia sido idealizada 
por Maurício Cadaval “para ser um fórum democrático, aberto a 
todos os técnicos que militam no setor, independente de suas 
convicções ideológicas ou políticas”.

Curiosamente, as palavras finais do editorial da revista 100, assi-
nado por Peter, servem também para a edição 150, fato que 
demonstra que, após quatro décadas, a RTP segue respeitando 
não somente a proposta, como também os propósitos que a con-
ceberam e animam até hoje:

A revista tem recebido, ao longo dos seus 100 (hoje 150) números, 
muitas críticas, mas também alguns elogios. O mais eloquente, no 
meu ponto de vista, é, ao se ler teses de mestrado e doutorado, ou 
mesmo artigos em livros ou revistas, referentes a transporte públi-
co no Brasil, descobrir que a revista é sempre citada como referên-
cia. Talvez seja isso o seu maior mérito: registrar de modo livre, 
simples, autêntico, o pensamento da comunidade de transporte ao 
longo do tempo.
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Por fim, mas não menos importante, cabe reprisar aqui as mesmas 
palavras do editorial da edição centenária: a Revista dos Transpor-
tes Públicos, que já se tornou um dos símbolos da ANTP, precisa 
continuar viva e, para isso, é necessário que continue se renovan-
do, sem perder as características que a identificam. 

Como lembrou Peter Alouche, “essa renovação não pode surgir 
simplesmente da cabeça ou da vontade dos que hoje a ela se 
dedicam. É necessário que a comunidade de transporte nela se 
engaje através de suas contribuições com ideias, com sugestões, 
com críticas e sobretudo com contribuições em artigos modernos, 
interessantes e inéditos”.
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SEGURANÇA VIÁRIA

AN P

As motocicletas e veículos similares, além dos benefícios que propor-
cionam à sociedade permitindo seu desenvolvimento, também pos-
suem aspectos negativos. Entre esses aspectos estão os acidentes 
de trânsito que possuem relevância entre as externalidades negativas 
produzidas pelo trânsito. Ao mesmo tempo em que esses veículos 
elevam o nível de mobilidade, a sociedade arca com um alto custo 
devido à exposição dos usuários aos acidentes de trânsito.

O crescimento da frota de motocicletas pode ser associado às condi-
ções econômicas favoráveis no Brasil na última década, o que propor-
cionou maior acesso da população aos bens de consumo. Trata-se, 
portanto, de um fator estrutural, mas que isoladamente não explica o 
número de acidentes de trânsito. Além dos traumas causados às víti-
mas e familiares, os acidentes de trânsito representam altos custos 
monetários para o país. Em 2014, o Instituto de Pesquisas Econômi-
cas Aplicadas – Ipea calculou em R$ 40 bilhões o custo social com 
acidentes de trânsito no Brasil (Ipea, 2015).

O número de acidentes de trânsito no Brasil tem atingido patamares 
exorbitantes. De acordo com dados da Seguradora Líder, entidade 
gestora do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Auto-
motores de Via Terrestre – seguro DPVAT –, em 2015 foram pagas 
42.500 indenizações por morte e 515.750 por invalidez. Entre as prin-
cipais causas dos acidentes de trânsito estão regulamentação fraca, 
qualidade inadequada das vias, aumento no número de veículos, 
motoristas despreparados e veículos sem manutenção.
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Especificamente, no que tange aos acidentes de trânsito envolvendo 
motocicletas, são muitos os fatores que podem explicar o rápido cres-
cimento das mortes. Estudos recentes apontam que as causas princi-
pais são procedimentos de risco dos próprios condutores como andar 
no chamado corredor das vias e também o consumo de álcool. Se o 
risco de morrer em uma colisão de automóvel já é significativo a depen-
der das circunstâncias do acidente, sobre uma motocicleta essas chan-
ces são 20 vezes maiores, segundo dados do Ministério da Saúde.

Devido ao fato da motocicleta apresentar preços acessíveis para aqui-
sição e custos de manutenção mais baixos em relação aos demais 
tipos de veículos aliados à fluidez no trânsito, trata-se de um tipo de 
veículo presente no cotidiano das pessoas para fins comerciais, meio 
de transporte pessoal ou lazer. As dificuldades de mobilidade urbana 
nos centros urbanos e a vulnerabilidade da motocicleta em relação 
aos demais veículos também podem ser apontadas como responsá-
veis pelo aumento de acidentes de trânsito.

Dessa forma, este artigo se propõe a apresentar o panorama dos aci-
dentes de trânsito envolvendo motociclistas no Brasil e verificar os 
fatores contribuintes para a redução desses acidentes. Após o refe-
rencial teórico, serão apresentados a evolução da frota em cada esta-
do de 2008 a 2017, o número de condutores habilitados para conduzir 
motocicletas, a análise do número de acidentes em comparação com 
o tipo de veículo, sexo e faixa etária, além da análise dos resultados 
encontrados e as conclusões.

REFERENCIAL TEÓRICO

O transporte motorizado está incorporado no habitual das pessoas 
acarretando, além de benefícios inegáveis, graves problemas sociais, 
entre eles os acidentes de trânsito que se manifestam em todo o 
mundo. Contudo, tais acidentes acarretam consequências mais gra-
ves nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, devido 
ao número de veículos em circulação, da desorganização da mobili-
dade urbana, da deficiência geral da fiscalização e do policiamento, 
das condições dos veículos e das vias, do comportamento dos usuá-
rios e da impunidade dos infratores (Oliveira e Sousa, 2003).

Os acidentes de trânsito e os agravos à saúde ligados à violência, 
como os homicídios, começaram a se destacar como problema de 
saúde pública em nosso país a partir da década de 1960, quando 
passaram a disputar com outras causas mais tradicionais, como 
doenças infecciosas e doenças crônicas não transmissíveis, um 
lugar de importância na estatística geral dos óbitos nacionais 
(Adorno, 1989).

PW EDITORES
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Panorama dos acidentes de trânsito envolvendo motociclistas no Brasil

De acordo com Morais Neto et al. (2012), no Brasil, as mortes violen-
tas, que incluem homicídios, acidentes de trânsito e suicídios, são a 
segunda causa da mortalidade de jovens entre 15 e 24 anos, o que 
representa cerca de 70% dos óbitos nessa faixa etária, estatística que 
coloca o país entre os 10 países em que os acidentes de trânsito são 
responsáveis por mais de 60% dos óbitos.

Nunes e Nascimento (2012) afirmam que os acidentes no trânsito 
podem estar associados a diversos fatores como deficiência na con-
servação de veículos e vias, falhas humanas ou consumo de substân-
cias psicoativas. A forma de condução e a vulnerabilidade do condu-
tor e do passageiro contribuem para o aumento dos acidentes 
envolvendo motociclistas, principalmente jovens do sexo masculino.

O mercado de entrega em expansão indica que os profissionais moto-
fretistas e mototaxistas realizam tarefas necessárias à sociedade. De 
acordo com Diniz et al. (2005), a realidade desses profissionais supe-
ra a emoção de pilotar a motocicleta. Fatores como condições precá-
rias, ausência de contratos formais, jornadas extensas, estresse, 
pressão psicológica por maior produtividade, baixos rendimentos e 
riscos de acidente são constantes. Segundo Veronese e Oliveira 
(2006), os profissionais que utilizam as motocicletas como ferramen-
tas de trabalho convivem com a dialética risco-necessidade entre 
trabalhar sob o risco de sofrer um acidente de trânsito e não trabalhar, 
devendo esses condutores tentar controlar os riscos.

Conforme Hasnah (2011), a motocicleta é utilizada em todo o mundo de 
acordo com as características particulares de cada país. Naqueles que 
estão no estágio classificado como “em desenvolvimento”, é um tipo de 
veículo utilizado em larga escala como meio de produção, porém, em 
alguns países, não há legislação que obrigue o uso de equipamentos de 
segurança como, por exemplo, o capacete. Já nos países desenvolvidos, 
a utilização para o lazer é mais comum e a legislação é mais rigorosa.

Minayo (2009), ao tratar das características das mortes violentas no 
Brasil, observa que, enquanto os homicídios concentram-se em deter-
minados espaços sociais, os óbitos decorrentes dos acidentes de 
trânsito e transporte ocorrem de maneira dispersa por todo o território 
nacional, acentuadamente em municípios de portes pequeno e médio.

Oliveira e Sousa (2003) alegam que as motocicletas vêm ganhando 
cada vez mais a aceitação e aprovação da população por serem ágeis 
e de custo reduzido, crescendo assim o número de acidentes envol-
vendo estes veículos, cujas vítimas, em sua maioria, são jovens em 
idade produtiva. Os condutores de motocicleta já são apontados em 
estudos como as principais vítimas de acidentes de trânsito, posto 
historicamente ocupado pelos pedestres (Bastos et al., 2005).
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O uso de equipamentos de segurança para motociclistas está previs-
to na legislação brasileira de trânsito, em especial o uso do capacete, 
calça e jaqueta de tecido resistente, calçados e luvas. Porém De 
Marco et al. (2010) afirmam que o uso inadequado desses equipamen-
tos de proteção, as infrações às leis de trânsito, aliados à própria 
natureza da motocicleta, tornam os motociclistas mais vulneráveis às 
lesões decorrentes de acidente de tráfego.

A evolução dos índices de mortos no trânsito nos países membros da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
demonstra que o Brasil apresenta tendência contrária e as mortes no 
trânsito aumentaram neste país, enquanto nos demais alcançaram 
reduções expressivas. Esses números motivaram o Brasil a estabele-
cer ações para a década de 2011-2020 como a meta de reduzir o 
número de acidentes de trânsito em 50% no período, aderindo ao 
movimento em prol da segurança no trânsito lançado pela Organiza-
ção das Nações Unidas – ONU por meio de sua Resolução nº 2 de 
2009 que instituiu a “Década de Ação Pela Segurança no Trânsito – 
2011-2020”. As ações do Plano Nacional de Redução de Acidentes e 
Segurança Viária para a Década 2011-2020 estão fundamentadas em 
cinco pilares: fiscalização, educação, saúde, infraestrutura e seguran-
ça veicular (Brasil, 2010).

A compreensão dos fatores que influenciam a ocorrência de acidentes 
de trânsito torna-se complexa. Cardoso (1999) apud Santos (2006) 
destaca que o conhecimento dos fatores que exercem influência na 
ocorrência de acidentes de trânsito é necessário para que as medidas 
de redução de acidentes possam ser identificadas e implantadas.

De acordo com Naing et al. (2007), os fatores contribuintes para aci-
dentes de trânsito são agrupados em:
a) fatores humanos: relacionados ao comportamento e ações das 

pessoas;
b) fatores viário-ambientais: relacionados à via ou ao meio ambiente 

no qual está inserida;
c) fatores veiculares: relacionados aos veículos, seja seu desenho ou 

falha mecânica;
d) fatores institucionais: relacionados às leis, modo de fiscalização e 

ao investimento em transporte e segurança.

SantAnna (2006) complementa a lista acima com aspectos socioeco-
nômicos.

Considerando, portanto, que os acidentes de trânsito possuem mais de 
um fator contribuinte, a eliminação de qualquer um dos fatores pode 
reduzir a probabilidade de ocorrer o acidente (França Junior, 2003).

PW EDITORES
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Panorama dos acidentes de trânsito envolvendo motociclistas no Brasil

MATERIAIS E MÉTODOS

Entre as várias formas de se classificar uma pesquisa, dois critérios 
básicos são propostos por Vergara (2000): quanto aos meios e quanto 
aos fins.

Considerando-se o critério de classificação de pesquisa proposto por 
Vergara (2000), para atender aos objetivos deste trabalho foi inicial-
mente realizada revisão bibliográfica em fontes diversas, mais especi-
ficamente em artigos científicos, manuais de procedimentos, relató-
rios técnicos, legislação, pesquisas e em formulários de relatórios de 
acidentes de trânsito.

Este estudo, em particular, pode ser classificado quanto aos fins como 
pesquisa metodológica. Em seguida, efetuou-se pesquisa descritivo-
quantitativa, conjugada com estudo transversal e prospectivo que cole-
tou dados secundários sobre os acidentes envolvendo motociclistas 
sendo que para a obtenção dos dados específicos sobre as ocorrên-
cias acidentárias utilizou-se o total de registros provenientes do seguro 
DPVAT, que é o seguro obrigatório de danos pessoais causados por 
veículos automotores de vias terrestres ou por sua carga a pessoas 
transportadas ou não criado pela Lei nº 6.194/1976 e administrado pela 
Seguradora Líder DPVAT que se destina a indenizar os acidentados de 
trânsito, custeando danos pessoais decorrentes de mortes, invalidez 
permanente ou despesas médico-hospitalares. Foi utilizada, ainda, 
base de dados do Departamento Nacional de Trânsito – Denatran, que 
organiza e mantém o Registro Nacional de Veículos Automotores – 
Renavam e Registro Nacional de Condutores Habilitados – Renach, 
para obtenção de informações sobre a frota e condutores.

Considerando ter sido pesquisado o universo e não apenas uma 
amostra dos acidentes, da frota e dos condutores, imperfeições iden-
tificadas não comprometem a qualidade dos resultados obtidos, 
embora os dados existentes no Brasil de cobertura nacional para 
estudar ou planejar questões relativas aos acidentes de trânsito apre-
sentam fontes limitadas e sujeitas a críticas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A frota de motocicletas e motonetas registradas no Brasil em março 
de 2018 é de 25.971.062 veículos. Esses números excluem os ciclo-
motores e outros veículos assemelhados que, se somados, chegam 
ao montante de 26.387.701.

O número de condutores habilitados para conduzir esse tipo de veí-
culos é de 27.776.778 pessoas. Embora o número de habilitados seja 
ligeiramente superior ao número de motocicletas registradas no cená-
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rio nacional, essa informação, quando analisada isoladamente, apon-
ta que, em determinados estados, o número de condutores é inferior 
ao número de motocicletas, conforme tabela 1.

Tabela 1 
Relação entre condutores habilitados e frota de motocicletas

Unidade  
federativa

Condutores 
habilitados

Frota de 
motocicletas

Diferença 
(habilitados-frota)

Acre 180.152 137.150 43.002

Alagoas 231.912 314.845 -82.933

Amapá 84.483 74.861 9.622

Amazonas 239.190 302.308 -63.118

Bahia 1.311.255 1.442.898 -131.643

Ceará 1.151.489 1.497.906 -346.417

Distrito Federal 392.742 202.503 190.239

Espírito Santo 789.439 539.286 250.153

Goiás 1.470.137 1.131.078 339.059

Maranhão 454.288 983.290 -529.002

Mato Grosso 919.471 819.678 99.793

Mato Grosso do Sul 695.846 468.942 226.904

Minas Gerais 2.513.977 2.747.423 -233.446

Pará 938.964 1.028.531 -89.567

Paraíba 407.347 539.288 -131.941

Paraná 2.265.384 1.425.422 839.962

Pernambuco 1.124.322 1.117.334 6.988

Piauí 339.723 637.375 -297.652

Rio de Janeiro 1.201.705 1.089.922 -111.783

Rio Grande do Norte 436.795 487.344 -50.549

Rio Grande do Sul 1.856.654 1.251.144 605.510

Rondônia 555.778 502.454 53.324

Roraima 107.651 98.459 9.192

Santa Catarina 2.220.181 1.124.400 1.095.781

São Paulo 8.620.283 5.401.808 3.218.475

Sergipe 260.880 285.791 -24.911

Tocantins 347.226 319.622 -27.604

Total 31.117.274 25.971.062 5.146.212

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados do Denatran.

Observa-se que a região Nordeste, com exceção do estado de Per-
nambuco, apresenta maior número de motocicletas registradas do 
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que de condutores habilitados. A situação é mais acentuada nos esta-
dos do Maranhão e do Piauí. Na região Norte, esse comportamento é 
verificado nos estados do Amazonas, Pará e Tocantins e, no Sudeste,
nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. As regiões Sul e Cen-
tro-Oeste apresentam maior número de condutores em relação ao 
número de motocicletas registradas.

Quando analisada a evolução dos acidentes de trânsito nos últimos oito 
anos, observa-se crescimento no número de mortes entre 2010 e 2012, 
sendo que, a partir de 2013, verificou-se queda até o ano de 2015, tendo 
retomado o crescimento nos anos de 2016 e 2017, conforme tabela 2.

Tabela 2
Evolução das ocorrências de sinistros por cobertura envolvendo todos os 
veículos

Cobertura 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Morte 39.411 45.380 48.183 43.903 41.566 28.451 33.547 41.151

Invalidez 162.236 229.602 311.071 376.681 450.874 243.553 346.060 284.191

DAMS 58.147 75.343 95.721 96.290 99.082 55.834 54.639 58.651

Total 259.794 350.325 454.975 516.874 591.522 327.838 434.246 383.993
Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados do seguro DPVAT.

Considerando apenas as motocicletas, observa-se crescimento mais 
acentuado em todos os tipos de cobertura em relação aos demais 
veículos, conforme tabela 3.

Tabela 3
Evolução das ocorrências de sinistros por cobertura apenas com 
motociclistas

Cobertura 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Morte 16.918 19.931 21.815 20.405 19.751 14.055 16.009 19.753

Invalidez 118.774 173.577 243.205 300.969 367.816 199.160 275.345 224.822

DAMS 38.922 52.081 68.298 69.221 72.816 40.618 38.776 41.087

Total 174.614 245.589 333.318 390.595 460.383 253.833 330.130 285.662
Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados do seguro DPVAT.

Tabela 4
Evolução das ocorrências de sinistros por cobertura 

(% de participação de motocicletas em relação a todos os veículos)

Cobertura 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Morte 43% 44% 45% 46% 48% 49%

Invalidez 73% 76% 78% 80% 82% 82%

DAMS 67% 69% 71% 72% 73% 73%

Total 67% 70% 73% 76% 78% 77%
Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados do seguro DPVAT.
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Tendo em vista que o prazo prescricional do seguro DPVAT para soli-
citar a indenização é de três anos a contar da data do acidente, as 
quantidades relativas aos últimos anos poderão ainda crescer. Dessa 
forma, para esta análise, os anos de 2016 e 2017 foram desprezados.

Quando observada a evolução das ocorrências de sinistros por tipo 
de veículo, as motocicletas apresentam crescimento expressivo, 
enquanto que os demais veículos apresentam comportamentos está-
veis, conforme tabela 6.

Tabela 6
Evolução das ocorrências de sinistros por tipo de veículo

Ano de 
ocorrência

Automóveis Ônibus/
micro-ônibus 

/ vans

Motocicletas
ciclomotor

Caminhões Total %
motocicletas

2010 68.566 6.330 174.614 10.284 259.794 67%

2011 84.288 8.139 245.589 12.309 350.325 70%

2012 98.020 9.396 333.318 14.241 454.975 73%

2013 100.967 10.399 390.595 14.913 516.874 76%

2014 104.292 11.005 460.383 15.842 591.522 78%

2015 59.450 5.809 253.833 8.746 327.838 77%

2016 83.542 7.712 330.477 12.515 434.246 76%

2017 71.760 6.973 292.095 13.165 383.993 76%

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados do seguro DPVAT.

Depreende-se da tabela acima que as motocicletas representaram 
76% dos das ocorrências de sinistros em 2017, ao passo que, em 
2010, essa representação era de 67%.

As tabelas seguintes apresentam a evolução das ocorrências de sinis-
tros por unidade federativa no período de 2008 a 2015 envolvendo 
todos os tipos de veículos e as motocicletas.

Tabela 7
Evolução das ocorrências de sinistros por UF (todos os veículos)

UF 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

AC 1.703 1.182 1.525 1.661 1.734 1.641 1.695 956

AL 1.860 1.965 2.464 3.357 4.666 5.423 6.058 3.358

AM 990 1.112 1.757 2.944 4.179 5.932 6.333 3.020

AP 344 370 511 628 758 862 950 591

BA 7.517 7.762 10.224 14.369 19.447 21.981 24.832 11.897

CE 12.574 11.727 18.540 28.025 41.587 53.103 73.174 32.784

DF 1.330 1.314 1.528 1.914 2.214 2.893 3.633 2.205

Continua
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Tabela 7 (continuação)

UF 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ES 4.262 4.285 5.558 7.244 8.731 9.777 11.354 7.582

GO 15.820 11.356 12.808 16.242 21.392 26.176 27.483 17.440

MA 7.687 9.528 12.091 12.763 14.632 16.050 17.473 8.462

MG 19.734 17.507 22.489 31.804 45.405 59.574 77.941 41.837

MS 4.562 3.173 4.490 6.033 8.114 10.865 11.566 5.924

MT 4.434 4.334 5.351 6.618 8.632 11.044 11.860 7.013

PA 4.597 4.826 7.340 10.811 15.443 18.716 19.837 10.610

PB 3.781 3.678 4.977 5.751 7.981 9.317 11.728 6.457

PE 6.719 7.867 12.384 18.591 24.811 29.020 32.674 16.408

PI 4.308 5.069 7.473 11.406 14.805 16.706 18.245 10.859

PR 37.765 16.312 22.422 30.083 39.757 38.525 37.626 21.690

RJ 9.230 8.773 10.373 12.918 14.942 15.891 16.264 8.553

RN 5.316 5.372 6.758 8.573 11.004 12.048 16.150 10.046

RO 3.359 4.724 7.178 11.352 15.580 18.398 23.673 10.958

RR 897 1.490 2.404 3.769 5.799 5.949 5.735 2.330

RS 23.101 16.807 22.897 31.228 36.911 34.347 33.119 22.650

SC 34.000 14.955 19.081 25.142 30.087 29.694 31.493 21.450

SE 1.513 2.175 3.194 4.622 5.305 5.223 4.993 2.424

SP 39.345 26.495 31.988 40.052 47.750 53.659 60.350 36.972

TO 1.173 1.441 1.989 2.425 3.309 4.060 5.283 3.362

Total 257.921 195.599 259.794 350.325 454.975 516.874 591.522 327.838

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados do seguro DPVAT.

Tabela 8
Evolução das ocorrências de sinistros envolvendo motocicletas por UF 

UF 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

AC 1.065 881 1.211 1.294 1.442 1.355 1.411 802

AL 1.130 1.234 1.595 2.218 3.401 4.181 4.911 2.773

AM 579 694 1.086 2.100 3.075 4.643 5.000 2.425

AP 192 207 320 423 517 582 688 437

BA 4.493 4.968 6.518 9.815 14.013 16.483 19.274 9.150

CE 9.789 9.286 15.113 23.532 35.693 46.508 65.488 29.404

DF 579 591 731 871 1.086 1.532 2.056 1.294

ES 2.679 2.745 3.587 5.021 6.241 7.100 8.369 5.919

GO 10.892 8.006 9.158 11.905 16.177 20.683 21.518 13.830

Continua
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Tabela 8 (continuação)

UF 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

MA 5.271 6.472 8.476 9.526 12.229 14.150 15.800 7.636

MG 11.664 10.491 13.819 20.805 31.673 42.335 56.985 29.856

MS 2.937 2.081 3.089 4.305 6.165 8.558 9.214 4.750

MT 2.602 2.811 3.492 4.481 6.465 8.649 9.447 5.659

PA 3.065 3.398 5.589 8.681 12.574 15.875 17.334 9.390

PB 2.767 2.763 3.795 4.448 6.502 7.933 10.228 5.694

PE 4.277 5.144 8.843 13.608 18.802 22.920 26.830 13.592

PI 3.446 4.166 6.295 9.961 13.168 14.951 16.606 9.901

PR 21.029 9.764 13.586 19.331 26.199 25.345 25.020 14.286

RJ 3.759 3.689 4.285 5.755 7.198 8.166 9.029 4.880

RN 4.225 4.275 5.422 6.957 9.264 10.508 14.484 8.930

RO 2.629 3.896 5.992 9.587 13.466 16.101 21.296 9.881

RR 715 1.215 1.965 3.122 4.979 5.212 5.025 2.002

RS 14.069 10.444 14.258 19.822 23.990 22.263 21.632 14.663

SC 23.634 10.391 13.312 17.461 21.324 20.938 22.501 15.378

SE 982 1.517 2.232 3.403 4.086 4.147 4.219 2.056

SP 24.720 15.941 19.504 25.346 31.142 36.286 41.818 26.480

TO 743 957 1.341 1.811 2.447 3.191 4.200 2.765

Total 163.932 128.027 174.614 245.589 333.318 390.595 460.383 253.833

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados do seguro DPVAT.

O envolvimento das motocicletas no número de sinistros apresenta 
números alarmantes, sendo que, em 2014, para cada 10 acidentes de 
trânsito, oito tinham participação de motocicletas, conforme apresen-
tado na tabela 9.

Tabela 9
Evolução das ocorrências de sinistros por UF 

(% de participação de motocicletas em relação a todos os veículos)

UF 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

AC 63% 75% 79% 78% 83% 83% 83% 84%

AL 61% 63% 65% 66% 73% 77% 81% 83%

AM 58% 62% 62% 71% 74% 78% 79% 80%

AP 56% 56% 63% 67% 68% 68% 72% 74%

BA 60% 64% 64% 68% 72% 75% 78% 77%

CE 78% 79% 82% 84% 86% 88% 89% 90%

DF 44% 45% 48% 46% 49% 53% 57% 59%

ES 63% 64% 65% 69% 71% 73% 74% 78%

GO 69% 71% 72% 73% 76% 79% 78% 79%
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Tabela 9 (continuação)
UF 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
MA 69% 68% 70% 75% 84% 88% 90% 90%
MG 59% 60% 61% 65% 70% 71% 73% 71%
MS 64% 66% 69% 71% 76% 79% 80% 80%
MT 59% 65% 65% 68% 75% 78% 80% 81%
PA 67% 70% 76% 80% 81% 85% 87% 89%
PB 73% 75% 76% 77% 81% 85% 87% 88%
PE 64% 65% 71% 73% 76% 79% 82% 83%
PI 80% 82% 84% 87% 89% 89% 91% 91%
PR 56% 60% 61% 64% 66% 66% 66% 66%
RJ 41% 42% 41% 45% 48% 51% 56% 57%
RN 79% 80% 80% 81% 84% 87% 90% 89%
RO 78% 82% 83% 84% 86% 88% 90% 90%
RR 80% 82% 82% 83% 86% 88% 88% 86%
RS 61% 62% 62% 63% 65% 65% 65% 65%
SC 70% 69% 70% 69% 71% 71% 71% 72%
SE 65% 70% 70% 74% 77% 79% 84% 85%
SP 63% 60% 61% 63% 65% 68% 69% 72%
TO 63% 66% 67% 75% 74% 79% 80% 82%
Total 64% 65% 67% 70% 73% 76% 78% 77%
Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados do seguro DPVAT.

Os estados das regiões Norte e Nordeste apresentam números acima 
da média nacional, sendo que, no estado do Piauí, a participação das 
motocicletas no número de sinistros é de 91%. As ocorrências de 
sinistros por faixa etária envolvendo todos os tipos de veículos apre-
sentam crescimento acentuado nas faixas etárias de 18 a 24 anos, 25 
a 34 anos e 35 a 44 anos, enquanto que as demais faixas etárias 
apresentam crescimento semelhante à taxa de crescimento vegetati-
vo da população brasileira, conforme tabela 10.

Tabela 10
Evolução das ocorrências de sinistros por faixa etária (todos os veículos)

Faixa etária 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0 a 7 anos 4.034 2.650 3.411 4.221 5.712 6.518 7.372 3.498

8 a 17 anos 13.359 8.819 11.185 15.240 20.493 23.951 27.643 12.815

18 a 24 anos 71.256 46.596 62.023 85.390 110.631 123.015 139.903 75.044

25 a 34 anos 69.567 54.280 72.530 98.078 128.095 145.589 167.250 92.569

35 a 44 anos 44.855 37.352 48.892 65.884 86.311 98.810 114.723 65.899

45 a 64 anos 42.658 36.468 49.684 66.613 85.811 98.907 112.945 65.624

Mais de 65 anos 12.192 9.434 12.069 14.899 17.922 20.084 21.686 12.389

Total 257.921 195.599 259.794 350.325 454.975 516.874 591.522 327.838
Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados do seguro DPVAT.
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Se esses números forem agregados por motocicletas e demais veícu-
los, observa-se que aquele as primeiras são responsáveis pelo maior 
número de ocorrências de sinistros nas respectivas faixas etárias, 
conforme tabelas 11 e 12.
Tabela 11
Evolução das ocorrências de sinistros envolvendo motocicletas 
por faixa etária 

Faixa etária 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0 a 7 anos 1.122 869 1.110 1.508 2.261 2.997 3.779 1.583

8 a 17 anos 5.639 3.892 5.290 7.640 10.979 14.093 17.834 7.706

18 a 24 anos 55.233 36.813 49.485 70.047 93.287 105.208 121.321 64.710

25 a 34 anos 49.353 39.754 54.503 75.856 102.661 119.189 139.275 76.904

35 a 44 anos 28.206 24.524 33.449 47.060 64.711 76.018 90.446 52.320

45 a 64 anos 20.239 18.744 26.412 38.044 52.464 64.404 77.347 45.049

Mais de 65 anos 4.140 3.431 4.365 5.434 6.955 8.686 10.381 5.561

Total 163.932 128.027 174.614 245.589 333.318 390.595 460.383 253.833

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados do seguro DPVAT.

Tabela 12
Evolução das ocorrências de sinistros por faixa etária 

(% de participação de motocicletas em relação a todos os veículos)

Faixa etária 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0 a 7 anos 28% 33% 33% 36% 40% 46% 51% 45%

8 a 17 anos 42% 44% 47% 50% 54% 59% 65% 60%

18 a 24 anos 78% 79% 80% 82% 84% 86% 87% 86%

25 a 34 anos 71% 73% 75% 77% 80% 82% 83% 83%

35 a 44 anos 63% 66% 68% 71% 75% 77% 79% 79%

45 a 64 anos 47% 51% 53% 57% 61% 65% 68% 69%

Mais de 65 anos 34% 36% 36% 36% 39% 43% 48% 45%

Total 64% 65% 67% 70% 73% 76% 78% 77%

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados do seguro DPVAT.

Quanto ao perfil das vítimas de acidentes de trânsito, observa-se que 
75% dos sinistrados de maneira geral são do sexo masculino. Esse
número sofre sensível alteração para cima quando considerado ape-
nas o grupo de motociclistas e diminuição significativa quando se 
agregam os demais veículos, conforme as tabelas 13 e 14.
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Tabela 13
Evolução das ocorrências de sinistros por sexo (todos os veículos)

Sexo 2011 2012 2013 2014 2015

Feminino 24% 24% 24% 25% 25%

Masculino 76% 76% 76% 75% 75%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados do seguro DPVAT.

Tabela 14
Evolução das ocorrências de sinistros envolvendo motociclistas por sexo 

Sexo 2011 2012 2013 2014 2015

Feminino 20% 20% 22% 22% 22%

Masculino 80% 80% 78% 78% 78%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados do seguro DPVAT.

O diagnóstico mais apurado dos motociclistas vítimas de acidentes 
de trânsito, com base nos dados apresentados, demonstra que o 
grupo de risco é tipicamente formado por homens, adultos jovens, de 
classe média baixa que usam motocicleta como transporte.

A ausência de dados que permitam verificar a causa dos acidentes 
de trânsito limita este trabalho. Todavia, é possível apontar como 
fator colaborador para a redução de acidentes de trânsito envol-
vendo motociclistas a criação de sistemas de informações geren-
ciais para avaliação das causas e formulação de políticas públicas 
de prevenção.

Outro fator preponderante é a revisão da formação dos condutores, 
com ênfase na segurança, direção defensiva e uso compartilhado das 
vias. Além disso, a fiscalização e o policiamento devem ser constan-
tes para inibir pessoas não habilitadas a conduzir motocicletas.

Aliado a esses fatores, pode-se inferir que campanhas educativas 
com foco no motociclista adulto jovem com objetivo de conscientizar 
quanto ao uso dos equipamentos de segurança tem efeito imediato 
para reduzir o número de acidentes de trânsito.

A redução no número de acidentes envolvendo motociclistas e, em 
consequência, a redução dos custos sociais deles decorrentes, 
depende de intervenções que devem ser planejadas e implantadas. 
Estas intervenções precisam estar embasadas em pesquisas especia-
lizadas para que sejam eficientes e, portanto, dependem de informa-
ções obtidas em bancos de dados consistentes. A criação de siste-
mas de informações gerenciais sobre acidentes de trânsito para 
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avaliação das causas e formulação de políticas públicas de prevenção 
é fundamental para o processo de elaboração de fatores colaborado-
res para redução de acidentes de trânsito, conforme figura 1.
Figura 1
Processo para elaboração de fatores colaboradores para redução de acidentes

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os condutores de motocicletas devem ser considerados o grupo prio-
ritário em programas de prevenção de acidentes, pois apresentam 
riscos sete vezes maiores de morte, quatro vezes maiores de lesão 
corporal e duas vezes maiores de atropelar um pedestre, quando 
comparados aos automóveis. Os motociclistas são as principais víti-
mas dos acidentes de trânsito, posto ocupado até meados da década 
passada pelos pedestres.

O Brasil corre o risco de não atingir a meta de reduzir em 50% o 
número de mortes decorrentes de acidentes de trânsito até o final 
desta década. Para reverter esse quadro medidas firmes terão de ser 
adotadas, buscando a real mudança de rota no que tange a seguran-
ça dos usuários do sistema de trânsito, com especial atenção aos 
motociclistas.

O contínuo aumento da frota brasileira de outros veículos automotores 
terrestres ocasiona agravamentos variados no trânsito das cidades e 
potencializa os acidentes envolvendo motocicletas no trânsito. Apre-
sentam-se, entre outras, nas formas de desorganização, deficiências 
de fiscalização, condições inadequadas de veículos, comportamento 
inadequado dos usuários e impunidade dos infratores. Essas razões 
levaram o Brasil, já há algumas décadas, a uma posição de destaque 
entre os países líderes em acidentes de trânsito no mundo.

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram feitas algumas simplifi-
cações nos apontamentos devido à falta de algumas informações 
primárias atualizadas sobre as causas dos acidentes nas rodovias 
estaduais, municipais e nos aglomerados urbanos. Como o objetivo 
do estudo é apresentar o panorama dos acidentes de trânsito envol-
vendo motociclistas e inferir os fatores colaboradores para a redução 

PW EDITORES
Carimbo ANTP



21

Panorama dos acidentes de trânsito envolvendo motociclistas no Brasil

desses acidentes, os procedimentos adotados atenderam razoavel-
mente o objeto do trabalho.

Diminuir esses acidentes requer investimento em educação para o trân-
sito e na formação dos condutores em geral. É imprescindível o inves-
timento social, o envolvimento de todos e fixação de valores comporta-
mentais positivos em relação ao convívio social, principalmente em 
relação ao trânsito. Recomenda-se que o governo federal, com a parti-
cipação de todos os órgãos e entidades componentes do Sistema 
Nacional de Trânsito, órgãos de segurança pública e de saúde, viabilize 
a realização de pesquisas amostrais necessárias para se obter informa-
ções mais precisas acerca dos acidentes de trânsito no Brasil.
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PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE

AN P

Estabelecer uma estrutura regulatória que promova incentivos econô-
micos eficientes para ambas as partes do mercado (produtores e 
consumidores) não é, certamente, algo trivial (Vicusci et al., 2005, p. 
33). Para tanto, a ciência econômica tem se dedicado a formular, ao 
longo das últimas décadas, uma série de frameworks para emular um 
mercado dotado de concorrência perfeita em que nenhum produtor 
ou consumidor possui poder para influir no preço de mercado.

Tal hipotético mercado, dotado de características muito específicas 
– (i) ausência de poder de mercado; (ii) agentes racionais com amplas 
informações sobre o mercado; (iii) livre ingresso e saída de agentes do 
mercado; e (iv) preços equilibrados aos custos marginais de produção 
– proporcionaria a alocação ótima dos recursos existentes, produzin-
do ganhos de eficiência. Diante de eventuais falhas detectadas no 
mercado, caberia às instituições governamentais atuar de modo a 
corrigi-las por meio da regulação.

A regulação da concorrência, outrossim, costumou ser segregada em 
duas ordens. A primeira, intitulada de regulação passiva (ex-post regula-
tion), volta-se à repressão e controle de condutas anticompetitivas, por 
meio do controle de estruturas de mercado – o chamado direito antitrus-
te. Fazem parte dessa primeira ordem, exempli gratia, os processos 
administrativos de concentração promovidos perante a autoridade con-
correncial (o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade).

Uma segunda ordem atua de modo ativo no mercado (ex-ante regula-
tion), exercendo um poder regulamentar diretamente nas decisões de 
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determinado setor econômico, tais como preço, entrada e saída do 
mercado, e competição (OECD, p. 6) – o direito regulatório. Nessa 
senda, destaca-se a presença dos “monopólios naturais” sob controle 
estatal (serviços públicos, essencialmente) que, desde a década de 
1990, vêm sendo paulatinamente concedidos à iniciativa privada em 
regime de monopólio, oligopólio ou, em raros casos, livre-concorrência.

Como bem apontado por Possas, se na seara do direito antitruste (ou 
concorrencial) a dificuldade de se emular o mercado perfeito já se 
estabelece, no direito regulatório tal dificuldade se mostra maior 
“devido exatamente às peculiaridades técnicas, de um lado, e históri-
cas, de outro, que conduziram nessas atividades à formação de 
monopólios públicos” (Possas et al., p. 3).

O presente texto visa apresentar um estudo introdutório à regulação 
econômica de um setor específico da economia brasileira que, por ser 
dotado de características muito peculiares, se desenvolveu com 
bases próprias e, para muitos, à margem dos parâmetros estabeleci-
dos pela Constituição Federal – o setor de transporte terrestre de 
passageiros.

Referido setor, formalmente instituído em 1945 com a criação do 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) por meio do 
Decreto-lei nº 8.463, é um fenômeno do pós-guerra (Wright, 1990); 
surge da decadência do sistema de transporte ferroviário e das facili-
dades à importação de veículos a partir de 1950 e teve, desde sua 
criação, atuação estatal mínima. Desde então, os serviços de trans-
porte rodoviário intermunicipais são prestados continuamente por 
“permissionárias de serviço público”, selecionadas sem prévio proce-
dimento licitatório.

Dividido em duas seções, seguida de uma seção conclusiva acerca 
do cenário observado, buscar-se-á verificar a viabilidade da adoção 
do modelo de “autorização de serviço público” em regime de livre-
concorrência na prestação dos serviços de transporte intermunicipal 
rodoviário de passageiros, notadamente no Estado de São Paulo – 
onde o governo do Estado tenta promover, desde 2000 e ainda sem 
sucesso, a concessão de seus serviços em regime de monopólio.

Para tanto, a primeira seção discute importantes noções preliminares 
sobre o papel da regulação de serviços públicos, bem como da técnica 
concessória de concorrência pelo mercado. Abordará, também, a pos-
sibilidade de “desregulação” dos serviços públicos, técnica implantada 
pelas agencies americanas a partir dos anos 1970,1 cada vez mais em 
voga na comunidade europeia a partir de sua integração econômica.

1. Notadamente no setor aéreo americano, por meio do Airline Deregulation Act de 1978.
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A segunda seção busca analisar as experiências de desregulação ante-
riores já realizadas no Brasil. Em razão de suas características similares, 
optou-se por analisar (i) a experiência do setor aeroviário, altamente 
regulado nos idos dos anos 1960/1970 e posteriormente desregulado 
por meio da Lei federal nº 11.182, de 27.09.2005; e (ii) a ainda inicial 
experiência do setor de transporte interestadual de passageiros (Triip), 
implantada por meio da Lei federal nº 12.996, de 18.06.2014.

Na seção final, defender-se-á, com base na doutrina atual de serviços 
públicos, a viabilidade de implantação do modelo de autorização dos 
serviços de transporte intermunicipal rodoviário de passageiros como 
meio legal de equalizar um impasse que, desde 1988, ronda o gover-
no do Estado de São Paulo.2

REGULAÇÃO E DESREGULAÇÃO

Aspectos conceituais da regulação de serviços públicos

É sabido que, historicamente, o Estado regula a economia por meio do 
exercício do seu poder de polícia ou de limitações administrativas (Ara-
gão, 2014). Nesse sentido, o termo “regulação” é plurissignificativo.
Como apontado pelo The OECD report on regulatory reform, “regulação se refere a 
diversos instrumentos por meio dos quais governos estabelecem regras para a atuação 
das empresas e dos cidadãos” (OECD, p. 6). A regulação compreende, assim, de modo 
abstrato, não apenas a legislação, mas também todas as ordens e regras (formais ou 
informais) exaradas de todos os níveis de governo (ou autoridades por ele delegadas) 
que impactam direta ou indiretamente na atuação dos agentes econômicos.

Em sentido semelhante, a lição de Aragão (2014, p. 235):
Podemos definir a regulação da economia como o conjunto de medi-
das legislativas, administrativas, convencionais, materiais ou econô-
micas, abstratas ou concretas, pelas quais o Estado, de maneira res-
tritiva da autonomia empresarial ou meramente indutiva, determina, 
controla ou influencia o comportamento dos agentes econômicos, 
evitando que lesem os interesses sociais definidos no marco da Cons-
tituição e os orientando em direções socialmente desejáveis.

Frise-se que, até o advento da reforma administrativa do Estado, o 
“paradigma interventivo” (Marques Neto, 2009) brasileiro era implan-
tado de modo direto pelo Estado por meio de seus institutos públicos 
de regulação3 ou por empresas estatais monopolistas de serviços 
públicos. Com o advento do fenômeno regulatório (notadamente a 
partir da década de 1990), mudou-se o “paradigma interventivo” do 

2. Referido impasse inclusive é objeto de Inquérito Civil Público promovido pela 2ª Promotoria do Patri-
mônio Público e Social do Ministério Público do Estado de São Paulo (Inquérito Civil nº 1082/2014-A).

3. A título ilustrativo cite-se a regulação econômica promovida por meio do Instituto Brasileiro do Café ou 
do Instituto do Açúcar e do Álcool a partir do governo Vargas (1930).
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Estado brasileiro, garantindo-se uma progressiva redução da interven-
ção estatal direta na economia em prol da subsidiariedade (Pinto,
2010). Tal movimento, como apontado por Justen Filho (2002, p. 21), 
importou em “reconhecer os princípios gerais da livre iniciativa e da 
livre empresa, reservando-se ao Estado o instrumento da regulação 
como meio de orientar a atuação dos particulares”.

Passaram a coexistir no Brasil, então, três tipos de regulação – (i) a regu-
lação econômica, (ii) a regulação social e (iii) a regulação administrativa –, 
as quais podem ser sinteticamente sumarizadas no quadro abaixo:

Quadro 1
Tipos de regulação e seus efeitos

Tipo de 
regulação

Conceito do tipo Efeitos esperados da reforma 
regulatória

Econômica Implica intervenção direta sobre 
decisões de mercado, como a 
precificação, competição, entrada 
e saída do mercado

Aumentar a eficiência econômica, 
reduzindo barreiras à competição e 
à inovação. Normalmente, isso é 
feito por meio de desregulação 
com o uso de instrumentos 
regulatórios que promovem a 
eficiência e com a melhoria da 
estrutura regulatória

Social Servem para proteger o interesse 
público como saúde, segurança e 
meio ambiente, e coesão social. 
Os efeitos econômicos da 
regulação social são de interesse 
secundário ou mesmo 
inesperados, mas podem ser 
substanciais

Verificar quais regulações são 
necessárias e projetar instrumentos 
regulatórios tais como incentivos 
de mercado e metas setoriais que 
são mais flexíveis, simples e 
eficazes, e de baixo custo

Administrativa Referem-se às formalidades 
administrativas por meio das 
quais o governo coleta 
informações e intervém nas 
decisões dos agentes 
econômicos. Elas podem ter 
impacto expressivo na 
performance do setor privado

Eliminar regras que não sejam 
mais necessárias e simplificar 
aquelas que ainda são 
necessárias, assim como melhorar 
a transparência da sua aplicação

Fonte: VAZ, Alexildo Velozo; OLIVEIRA JÚNIOR, João Alencar. Caracterização regulatória do sistema de 
transporte ferroviário de cargas (STFC). Mimeo. Disponível em: <http://academia.edu>. Acesso em: 
30.09.2017.

Interessa à presente investigação, a regulação econômica, principal-
mente a partir da “teoria dos mercados contestáveis” (Baumol, 1982). 
Para tal teoria, diante da “inexistência de sunk costs, barreiras à entra-
da/saída, economias de escala e escopo”, é possível ocorrer a con-
testação de um mercado monopolizado ou oligopolizado (Vinhaes et
al., 2000, p. 57) tal qual nos mercados de serviços públicos.
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Destarte, mesmo nos mercados monopolistas, o agente econômico atua-
ria como se em condições de concorrência perfeita estivesse em razão da 
ameaça de potencial ingresso de novos concorrentes no mercado, o que 
naturalmente impediria que tal agente praticasse preços de monopolista.

Possas et al. (1998, p. 10,11) assim caracterizam um mercado contestável:
Um mercado é dito perfeitamente contestável se os concorrentes 
potenciais têm acesso à tecnologia disponível e podem recuperar seus 
custos de entrada, caso posteriormente decidam abandonar a indústria. 
Assim, o conceito de perfeita contestabilidade está relacionado com 
liberdade absoluta de entrada e saída das firmas em um determinado 
mercado. Note-se que esta hipótese pressupõe, ainda que não exclusi-
vamente: a) a ausência de custos irreparáveis (sunk costs), tais como os 
investimentos em ativos específicos; b) que a tecnologia seja um bem 
livre; e c) a inexistência de ações de retaliação contra os novos entran-
tes por parte das empresas já presentes na indústria.

Assim, diante da (i) ausência de custos para ingresso com livre acesso 
à tecnologia e aos insumos – basicamente veículos com especifica-
ções técnicas mínimas –, (ii) ausência de sunk costs na saída do mer-
cado – uma vez que os ativos móveis (veículos) e imóveis (garagens) 
podem ser rentabilizados mediante alienação ou locação –, bem 
como de (iii) eventual impossibilidade de retaliação por parte dos oli-
gopolistas via preços predatórios (Possas et al.), poderia ser factível a 
existência de mercados4 contestáveis no setor de transporte rodoviá-
rio de passageiros, ao menos naqueles onde os preços estivessem 
acima dos custos médios da operação (cream skimming).

Colaborando com tal afirmação, Wright (1990, p. 21) assevera que a 
operação do serviço de transporte rodoviário de passageiros possuiria 
“deseconomias de escala” que justificariam uma maior liberdade no 
mercado, tal qual ocorrido em mercados já consolidados (como Esta-
dos Unidos e Inglaterra), ou então em desenvolvimento (como o Chile).

Ocorre, todavia, que “o modelo de absenteísmo estatal não supre as 
necessidades de todos os segmentos econômicos indistintamente” 
(Diniz, 2010, p. 242) de modo que, dadas as condições fáticas de 
cada mercado, é igualmente factível o tratamento monopolístico con-
ferido pelo Estado. Tratar-se-ia, na correta dicção de Marques Neto
(2002), de “assimetria regulatória” que pressupõe a existência de 
variados graus de incidência regulatória diferenciados, de acordo com 
as características concretas do serviço.

4. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT considera-se como “mercado” 
o “par de localidades que caracteriza uma origem e um destino” (BRASIL. Agência Nacional de Trans-
porte Terrestre. Resolução nº 4.770, de 25.06.2015. art. 2º, X). Tal conceito, ademais, é idêntico ao 
adotado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, nos atos de concentração nº 
08012.011214/2008-40, nº 08012.011507/2008-27 e nº 08012.09342/2011-29.
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Analisando tais situações, assim versa Coutinho (2002, p. 80):
Os investimentos em infraestrutura são de dois tipos: rentáveis e não 
rentáveis. Os primeiros estão associados à exploração eficiente dos 
serviços públicos, isto é, justificam-se em razão da probabilidade de 
retornos financeiros. Os investimentos não-rentáveis – realizados, 
entre outras coisas, para expandir as redes de serviço público para 
localidades e populações desassistidas – justificam-se tão somente 
como política pública de conteúdo social, uma vez que não geram 
retornos que traduzem exploração eficiente do serviço.

Nas lições do autor, enquanto os investimentos rentáveis de explora-
ção eficiente admitiriam eventual competição, os investimentos não 
rentáveis deveriam ser encarados pelo Estado como política pública, 
dotados de características próprias (como a concessão de incentivos 
adicionais à sua exploração, exempli gratia, subsídios tarifários, 
demanda mínima garantida, monopólio na exploração etc.). A confor-
mação da opção regulatória, outrossim, dependerá fortemente da 
“viabilidade operacional” de cada mercado, bem como sua eventual 
sustentabilidade5 no caso de ingresso de novas empresas.

Concorrência no mercado x concorrência pelo mercado: a 
regulação e a competitividade nos serviços públicos

Contrariamente ao que costuma se asseverar, o papel das atividades 
regulatórias não é promover a concorrência em si, mas, por meio de 
uma estrutura regulatória, aumentar a eficiência econômica do merca-
do regulado (Possas et al., p. 4). Frise-se, ademais, que diante da 
presença de monopólios naturais, a própria promoção da concorrên-
cia encontra um forte óbice no racional econômico. Acerca do tema, 
assim alertam Viscusi et al. (2005, 472):

O problema com o monopólio natural é a existência do conflito fun-
damental entre a eficiência alocativa e a eficiência produtiva. Eficiên-
cia produtiva exige que apenas uma empresa produza, porque 
somente assim o valor dos insumos do mercado é reduzido. Por 
outro lado, um produtor isolado ficará inclinado a estabelecer preços 
acima de seus custos, objetivando maximizar seus lucros. O que, por 
sua vez, não produzirá eficiência alocativa. Para gerar eficiência alo-
cativa, são necessárias empresas suficientes para que sua competi-
ção reduza os preços para seu custo marginal. Mas, nesse caso, 
ocorrerá ineficiência produtiva porque existirão muitas empresas 
produzindo no mercado.

Referido alerta é plenamente aplicável ao objeto investigado.

5. Analisando Baumol et al., Possas et al. assim conceituam a sustentabilidade de mercados: “Sustenta-
bilidade significa que não existe espaço para a entrada de novas empresas sem que tal entrada pro-
vocasse prejuízo para todas as empresas que atuam no mercado, inclusive a entrante” (p. 18).
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Nos termos do artigo 175 da Constituição Federal, compete ao Poder
Público a prestação direta ou indireta dos serviços públicos de sua 
titularidade exclusiva. Nessa senda, uma vez considerado como ser-
viço público pelo ordenamento jurídico, referida atividade econômica 
é retirada da esfera de livre-iniciativa dos particulares, constituindo-se 
monopólio estatal em sua prestação.

Tais serviços monopolizados poderiam ser prestados (i) diretamente pela 
administração pública, por meio de agentes de sua organização direta 
(órgãos) e indireta (autarquias, empresas públicas e sociedades de eco-
nomia mista), ou (ii) indiretamente, por meio da delegação da execução 
das atividades a terceiros privados, por meio de concessão e permissão, 
sempre precedidas de licitação (artigo 175 da Constituição Federal) ou, 
nos casos expressamente previstos na Constituição, de autorização de 
serviço público (artigo 21, XI, XII, da Constituição Federal).

Assim, em uma primeira análise, quando delegado a terceiros particu-
lares, os serviços públicos monopolizados deveriam obedecer à lógi-
ca de “concorrência pelo mercado”, promovido por meio de um pro-
cesso de concorrência pública para acesso ao mercado (franchise
bidding), regulamentado pela Lei federal nº 8.987, de 13. 02.1995.

Tal opção derivaria da ideia de que:
[O]s procedimentos licitatórios para delegação de public utilities pode-
riam funcionar como instrumento de aproximação dos setores carac-
terizados como monopólios naturais ao ambiente que se observaria 
em um mercado competitivo (Sampaio, 2012, p. 159).

Ou seja, uma concorrência pelo mercado seria suficiente para disciplinar 
o poder econômico dos agentes de mercado por meio da competição 
pelo direito de suprir toda a demanda (Demsetz, 1968). É o que explica, 
sob a ótica do setor de telecomunicações, Turolla et al. (2011, p. 31):

No esquema de monopólio natural, a maior eficiência produtiva pode 
ser conseguida através da operação de um único produtor, embora o 
critério de eficiência alocativa torne desejável a presença de mecanis-
mos destinados a limitar o poder de monopólio resultante e atingir um 
nível de bem-estar social. Esses mecanismos que asseguram eficiên-
cia alocativa não necessariamente envolvem a presença de competi-
ção direta, sendo possível, por exemplo, o uso da competição à-la-
Demsetz [competição pelo mercado], na qual se oferece a outorga de 
serviços em leilões competitivos.

Os processos licitatórios competitivos seriam responsáveis por “com-
primir” a margem de lucro dos licitantes que, vislumbrando prestar 
determinado serviço em regime de exclusividade, apresentariam pre-
ços mais competitivos, ou seja, mais próximos a seus custos margi-
nais. Ao proceder deste modo, a administração pública titular do 
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serviço monopolizado extrairia o máximo de renda dos licitantes e, 
como regulador dos respectivos serviços, atrelaria sua prestação às 
políticas públicas por ela determinadas.

Ocorre, todavia, que se tal racional pode ser considerado válido para 
os serviços de energia elétrica e telecomunicações, exemplificativa-
mente, certo é que não constitui uma fórmula imutável e perfeita, 
aderente a todos os serviços públicos. Tanto assim o é que a própria 
legislação de regência, em seu artigo 16, expressamente consigna a 
possibilidade de concorrência no mercado, mesmo naqueles merca-
dos em que os empresários se submetem a um processo licitatório 
para acessá-lo. É ver-se:

Art. 16. A outorga de concessão ou permissão não terá caráter de 
exclusividade, salvo no caso de inviabilidade técnica ou econômica 
justificada no ato a que se refere o art. 5º desta lei (Brasil, Lei federal 
nº 8.987/1995).

E mais, conforme apontado anteriormente, para os serviços públicos 
discriminados no artigo 21, XI e XII, da Constituição Federal, há a 
possibilidade de sua prestação em regime de autorização com livre 
acesso ao mercado franqueado a todos os interessados.

Mas qual seria, então, a pedra de toque para delimitar se determinado 
serviço público submete-se ao regime de concorrência pelo mercado 
ou no mercado? Cremos que a resposta se encontre muito mais nas 
ciências econômicas ou de engenharia do que na ciência jurídica; um
serviço público se submeterá à livre concorrência ou à exclusividade 
do mercado, quando assim o determinar sua sustentabilidade ou via-
bilidade operacional.

Mostra-se imperioso, portanto, quando do processo de criação da 
política pública pela administração, a elaboração de estudo de viabi-
lidade técnica e econômica – EVTE específico para a delegação pre-
tendida de serviço público. Isso porque, na prestação de cada serviço 
público encontra-se presente um racional econômico próprio, com 
características específicas que determinarão o modelo concessório 
bem como a técnica regulatória a ser adotada.

A opção do administrador deve ser embasada por estudos que apresen-
tem (i) a demanda projetada, (ii) os custos de investimentos, (iii) os custos 
operacionais, (iv) a projeção das receitas operacionais, (v) as condições 
operacionais da concessão, entre outros, especificamente para cada 
mercado (ou etapa do mercado) considerado. Isso porque, inclusive no 
mesmo setor econômico, o racional econômico na prestação de deter-
minadas etapas ou objetos específicos pode ser absolutamente distinto. 
Ilustrativamente, deve-se citar mercados com elevados sunk costs, tal 
qual o de transmissão de energia elétrica que, apesar de se enquadrar na 
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mesma cadeia de prestação de serviço ao usuário final, possui um racio-
nal absolutamente distinto do mercado de distribuição de energia elétri-
ca. Enquanto no primeiro é mais viável a exploração sob o regime mono-
polístico, no segundo, a competição é admissível.

Lapidar a lição de Justen Filho (2003, p. 40):
A imposição da exclusividade dependerá, então, de impossibilidade 
de desempenho do serviço público em regime de competição. Isso se 
dará por motivos técnicos ou econômicos.
Os motivos técnicos caracterizar-se-ão quando for materialmente 
impossível o desenvolvimento de uma mesma atividade por dois sujei-
tos autônomos e distintos entre si. Assim, é tecnicamente impossível 
promover concessão de serviço antecedida da execução de obra 
pública a não ser em regime de exclusividade. Não há como uma 
mesma rodovia ser objeto de manutenção, conservação, ampliação e 
exploração por mais de um concessionário.
(...)
Os motivos econômicos pressupõem viabilidade técnica de sujeitos 
diversos desempenhando simultaneamente a mesma atividade. O
problema, porém, reside na impossibilidade de obtenção de resulta-
dos econômicos para manter o desempenho da atividade, especial-
mente quando estabelecidos determinados parâmetros mínimos de 
qualidade. Com a pluralidade de sujeitos desempenhando atividades 
similares, os resultados econômicos obtidos por cada um serão 
menores. Isso acarretará margens de lucro mais reduzidas e períodos 
mais longos para retorno dos investimentos. Eventualmente, será 
impossível obter lucro para os investimentos.

Assim, a opção regulatória pela exclusividade ou não da exploração 
do serviço público encontrará sua limitação na sustentabilidade do 
próprio serviço de acordo com as suas condições de prestação. 
Nessa linha é o ilustrado por Vinhaes (2000, p. 57), segundo a qual, de 
acordo com a teoria dos mercados contestáveis, o modelo regulatório 
adotado no caso concreto poderia adotar contornos menos restriti-
vos, tais como (i) a desregulação parcial, (ii) a flexibilização das exi-
gências regulatória ou (iii) ambas.

Serviços públicos “desregulados”?

Ao se cogitar da “desregulação” de um serviço público, um alerta 
inicial deve ser posto. Se o termo “regulação” é plurissignificativo, 
podendo se referir tanto à intervenção estatal no domínio econômico 
quando ao movimento da “agencificação”, a utilização do termo “des-
regulação” se mostra igualmente despido de precisão técnica. Regu-
lation e deregulation podem ser, a depender do intérprete, termos 
equivalentes em decorrência de seu contexto fático.
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É nesse sentido o alerta de Medauar (2002, p. 123, 124), segundo quem:
Os termos acima apontados vêm sendo objeto de estudos no direito 
público, mas ainda perdura grande imprecisão conceitual e ausência 
de uniformidade no seu uso. Por exemplo: às vezes utilizam-se os 
vocábulos privatização, desestatização e deregulation no sentido de 
transferência, para o setor privado, de atividades até então realizadas 
pelo setor público; ou no sentido de menor presença do Estado na 
vida da sociedade; ou no sentido de liberalização dos mercados.
O termo deregulation reveste-se também de significado mais restrito, 
para denominar a eliminação total ou parcial de normas e controles 
estatais, incidentes sobre o mercado e as atividades econômicas, 
levando à simplificação e desburocratização.
É habitual encontrar a assertiva de que a deregulation significa, na 
verdade, uma re-regulation, pois novas regras e novos moldes são 
estabelecidos para o desempenho da atividade (...).

O que, em certa medida, também é acompanhado por Menezes de 
Almeida (2006, p. 126), para quem “aquilo que os norte-americanos, 
com mais intensidade desde o início da década de 80 do século 
passado, passaram a denominar deregulation, querendo significar 
diminuição da regulação pelo Estado (...) corresponde mais ao signi-
ficado atual de regulação no Brasil”, considerando-se que, no con-
texto de implantação do fenômeno da regulação brasileira, o que se 
buscou foi uma redução da intervenção estatal na economia. Assim, 
o termo deregulation é utilizado na presente investigação tendo em 
vista as características próprias do paradigma regulatório interventi-
vo brasileiro.

Anteriormente à década de 1990, a intervenção estatal na economia 
era promovida de modo direto (por meio de entes da administração 
direta ou indireta); com a reforma administrativa promovida a partir de 
1995, o Estado se afastou da intervenção direta, estabelecendo nor-
mas para o exercício de determinadas atividades econômicas, regu-
lando-as. Por sua vez, pela desregulação ora analisada, vislumbra-se 
um “aligeiramento” (Azevedo, 2015, p. 191) das pesadas restrições 
regulatórias, a diminuição da intervenção do Estado nas liberdades 
dos indivíduos, regulando o mínimo necessário à manutenção de 
padrões de qualidade e segurança; a desregulação indicaria, nos 
dizeres de Rached (2009, p. 132):

[U]m processo de supressão de normas, de “eliminação do controle 
público sobre a produção”. A supressão pode ser quantitativa (elimi-
nação da proliferação desordenada de textos legislativos sem alterar 
a função das instituições públicas), ou qualitativa (quando afeta o pró-
prio papel desempenhado pela ação reguladora).
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A desregulação de serviços públicos não deve ser encarada como 
simples liberalização do mercado, com eventual abandono da função 
estatal reguladora. Muito pelo contrário, “a qualificação de uma ativi-
dade como serviço público não acarreta, por si só, a adoção do rígido 
regime de concessões e permissões. Nem, inversamente, a adoção 
do regime de autorização significará uma despublicização de serviços 
públicos prestados sob a sua égide” (Saad, 2017, p. 154).

Em clássico artigo publicado em 1990, Wright (1990, p. 8, 9) já asse-
verava acerca das vantagens de uma regulação menos rígida para os 
serviços de transporte rodoviário de passageiros, em razão da possi-
bilidade de negociação, entre o usuário e o empresário, das caracte-
rísticas do serviço tais como (i) tempo de viagem, (ii) conforto, (iii) 
tempo de espera, (iv) segurança, (v) preço praticado, etc. Veja-se:

De acordo com a moderna teoria econômica, o benefício (ou utilidade) 
que o usuário recebe de um serviço é função das características que 
esse serviço lhe apresenta. Estas características são objetivamente 
mensuráveis (...), porém são valoradas de forma diferente, de acordo 
com as preferências e com a situação econômica de cada usuário. 
Dado que a valoração das características varia entre os usuários, nor-
malmente haverá diferentes tipos de serviços oferecidos para atender 
a diversas preferências da população, na ausência de regulamentos 
que, artificialmente, uniformizem esses serviços.
(...)
Na ausência de regulação econômica, os usuários, mediante sua 
escolha de empresas, horários e veículo, implicitamente “negociam” 
com as empresas de ônibus a qualidade de cada uma dessas carac-
terísticas. Assim, empresas que não têm desempenho satisfatório 
com relação aos conjuntos de características mais apreciados pelos 
usuários, e aquelas que cobrem tarifas consideradas excessivas, per-
dem passageiros para outras empresas.

O que se vem analisando, em verdade, é a modificação dos rígidos 
contornos regulatórios em razão da própria alteração do mercado regu-
lado. Isso porque, como bem pontuam Viscusi et al. (2005, p. 650):

Infelizmente, o ambiente em que os agentes econômicos atuam é tudo 
menos estático. A demanda muda ao longo do tempo por razões 
como mudanças na preferência do consumidor, bem como a renda e 
os caprichos do ciclo de negócios. Inovações constantes alteram as 
tecnologias de produção ou introduzem produtos substitutos não 
regulamentados. Em resposta a essas mudanças, os reguladores 
devem adaptar suas políticas.
(...)
Em outras palavras, as condições de custos e demanda podem mudar 
o ponto de determinada indústria não ser mais um monopólio natural.
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Considerando que o setor de transporte rodoviário de passageiros é 
fortemente bombardeado por tecnologias disruptivas,6 altamente pul-
verizado nos inúmeros mercados7 existentes no Brasil, e com insumos 
e tecnologias de fácil acesso, não há razão para manter-se um padrão 
regulatório rígido, arraigado à visão estrita da necessidade de proceder-
se à sua concessão mediante licitação. Ainda mais quando considerado 
que, até hoje, tal técnica não mostrou resultados satisfatórios.8

Trata-se, como apontado por Turolla et al. (2011, p. 32), de uma nova 
fase no ciclo de vida do setor, in verbis:

A situação de monopólio natural não é definitiva em uma indústria. 
Inovações tecnológicas podem produzir a superação dessa condição, 
como de fato vem acontecendo em várias categorias de serviços 
públicos. De fato, para a maioria dos serviços públicos, conforme She-
pherd (1990), o ciclo de vida se dá em quatro estágios:
1. Início – o sistema é inventado, sendo em geral protegido por uma 

patente. Esse é um período geralmente curto, mas é decisivo para 
a forma futura do sistema. No caso da eletricidade, por exemplo, 
considera-se que este primeiro estágio durou uma década e meia, 
entre 1870 e 1885. Já para a aviação, este período compreende os 
cinco anos iniciados em 1920. Para o telefone, a duração foi de 
meia década, entre 1875 e 1880.

2. Crescimento rápido – o sistema é criado e cresce, normalmente 
tomando o lugar de um serviço antigo, como no caso em que os ôni-
bus substituíram os bondes, ou do telefone que suplantou o telégrafo. 
No caso do telefone, esse segundo estágio durou de 1880 até o sécu-
lo XX. Neste estágio, as economias de escala são muito intensas.

3.  Maturidade – o sistema cresce e se torna completo em termos tanto de 
tecnologia quanto de saturação de mercado. As economias de escala 
tornam-se cada vez menos significativas neste estágio, enquanto novas 
tecnologias costumam ameaçar partes lucrativas do mercado.

6. A tecnologia disruptiva transforma um setor pré-existente “introduzindo simplicidade conveniência 
e acessibilidade onde a complexidade e o alto custo eram a norma. Eles fazem isso em parte 
aproveitando novas tecnologias, mas também desenvolvendo novos modelos de negócios e 
explorando tecnologias antigas de novas maneiras”. Disponível em:  http://www.vale.com/brasil/
PT/aboutvale/news/Paginas/qual-o-significado-de-inovacao-disruptiva.aspx. No setor de trans-
porte de passageiros, cite-se a implantação de serviços operacionalizados por meio de platafor-
mas eletrônicas, tais como o (i) bláblácar, (ii) buser, ou (iii) mesmos grupos de “caronas solidárias” 
presentes em diversas redes sociais.

7. Conforme exposto na nota de rodapé nº 4, adota-se como conceito de mercado de transporte rodo-
viário de passageiros, o “par de localidades que caracteriza uma origem e um destino” (BRASIL. 
Agência Nacional de Transporte Terrestre. Resolução nº 4.770, de 25.06.2015, art. 2º, X).

8. A título de referência, destaque-se que, até o presente momento, o serviço de transporte rodoviário 
intermunicipal de passageiros no Estado de São Paulo é realizado mediante permissões precárias, em 
razão de uma série de licitações fracassadas. De igual modo é o exemplo do serviço de transporte 
rodoviário interestadual de passageiros; após diversas tentativas fracassadas de proceder à licitação 
de tais serviços, a União optou por modificar a regulação dos serviços, delegando-os por meio de 
autorizações de serviço público.
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4.  Reversão para condições favoráveis à competição – o setor reverte 
para o processo competitivo convencional, deixando de ser um ser-
viço público e perdendo suas características de monopólio natural.

Em alguns serviços públicos, há segmentos que entram mais rapidamen-
te no estágio quatro. O setor de telecomunicações é o serviço público 
marcado pela dinâmica tecnológica mais rápida. Essa dinâmica de inova-
ções vem permitindo um incremento da competição no setor, especial-
mente em serviços como os de longa distância. Já os segmentos que 
envolvem infraestrutura com custos fixos elevados e capital específico, 
ainda que em grau variado, exigem atenção regulatória especial, mesmo 
quando já admitem alguma competição. Note-se que, nesses segmen-
tos, a livre concorrência não é capaz de propiciar o maior bem-estar 
possível aos consumidores e algum controle de entrada é fundamental.

A desregulação, portanto, visa substituir a regulação pré-existente por 
uma nova regulação, mais flexível, no movimento de re-regulação. Esse, 
por exemplo, é o modelo adotado nos países integrantes da União Euro-
peia que, após a aprovação do Regulamento (CE) nº 1370/2007 do Par-
lamento Europeu e seu Conselho, expressamente se preocuparam em 
prover aos cidadãos europeus um serviço atrativo, de qualidade e com 
baixos custos por meio da concorrência regulada. É ver-se:

Considerando o seguinte:
(...)
(4) Os principais objectivos do Livro Branco da Comissão intitulado “A
política europeia de transportes no horizonte 2010: a hora das opções”, de 
12 de setembro de 2001, são garantir serviços de transporte de passagei-
ros seguros, eficazes e de elevada qualidade, graças a uma concorrência 
regulada que garanta também a transparência e o desempenho dos servi-
ços públicos de transporte de passageiros, tendo em conta os factores 
sociais, ambientais e de desenvolvimento regional, ou oferecer condições 
tarifárias específicas para certas categorias de passageiros (...).
(...)
(7) Os estudos realizados e a experiência dos Estados-Membros onde 
a concorrência no sector dos transportes públicos vigora há já vários 
anos demonstram que, com cláusulas de salvaguarda adequadas, a
introdução de uma concorrência regulada entre operadores permite a 
prestação de serviços mais atractivos, mais inovadores, com custos 
mais baixos, e não é susceptível de comprometer a execução das mis-
sões específicas confiadas aos operadores de serviços públicos (...).
(...)
(9) A fim de poderem organizar os seus serviços públicos de transporte de 
passageiros da forma mais adequada às necessidades dos cidadãos, as 
autoridades competentes devem poder escolher livremente os seus opera-
dores de serviço público, tendo em conta os interesses das pequenas e 
médias empresas, nas condições previstas pelo presente regulamento (...).
(...)
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(12) Para o direito comunitário, é irrelevante se os serviços públicos de 
transporte de passageiros são operados por empresas públicas ou 
privadas. O presente regulamento baseia-se nos princípios da neutra-
lidade no que se refere ao regime de propriedade consagrado no 
artigo 295 do Tratado, da liberdade dos Estados-Membros de definir 
os serviços de interesse económico geral, consagrado no artigo 16 do 
Tratado, e da subsidiariedade e da proporcionalidade, consagrados no 
artigo 5º do Tratado.
(...)
(17) De acordo com o princípio da subsidiariedade, as autoridades 
competentes têm a liberdade de estabelecer critérios sociais e de 
qualidade, a fim de manter e elevar os padrões de qualidade para as 
obrigações de serviço público, nomeadamente no que se refere às 
condições mínimas de trabalho, aos direitos dos passageiros, às 
necessidades das pessoas com mobilidade reduzida, à protecção do 
ambiente, à segurança dos passageiros e dos trabalhadores e às obri-
gações decorrentes de acordos colectivos e de outras normas e acor-
dos relativos aos locais de trabalho e à protecção social no local em 
que o serviço é prestado. Para garantir a existência de condições de 
concorrência transparentes e comparáveis entre os operadores e para 
evitar o risco de dumping social, as autoridades competentes deverão 
poder impor padrões de qualidade específicos no plano social e em 
matéria de serviços. (...).

O quadro abaixo sintetiza as principais características observadas em 
diversos serviços de transporte rodoviário de passageiros no interior 
dos estados-membros da União Europeia.

Quadro 2
Principais características regulatórias de alguns Estados-Membros da UE

País analisado Principais características regulatórias

Alemanha Qualquer prestação de serviços de transporte de passageiros mediante 
remuneração, por meio de veículos automotores, deve ser realizada por 
meio de autorização

A autorização para prestação do serviço depende de prévia avaliação 
do interesse público subjacente

Existência de controle tarifário

Bélgica Os serviços de transporte rodoviário de passageiros são operados 
diretamente pela Companhia de Transporte Ferroviário (SNCB/NMBS),
por operadores privados por ela contratados, ou por diversas 
corporações locais de serviço

Nos serviços de transporte realizados no interior do território belga, os 
prestadores de serviço estão sujeitos a controles de qualidade na 
prestação dos serviços, bem como à regulação tarifária, efetuadas 
pelo Ministério dos Transportes

Continua
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Quadro 2 (continuação)

País analisado Principais características regulatórias

Canadá Entradas de novas empresas no sistema são raras em razão da 
aplicação estrita do critério de “conveniência pública”, além da 
realização de testes de entrada

Por ser regulado em âmbito provincial, não há uma uniformidade no 
tratamento regulatório, todavia, os conselhos provinciais geralmente 
estabelecem (i) a capacidade da rota requerida, (ii) a qualidade 
obrigatória a ser prestada no serviço e (iii) os padrões de segurança a 
serem observados

Itália Nos termos do Parecer 2007/0097 (COD), de 16.07.2007, a prestação 
dos serviços de transporte nacional e internacional de passageiros 
depende de autorização do órgão regulador

A emissão de autorização para prestação dos serviços de transporte 
está condicionada à ausência de impacto na viabilidade econômica da 
prestação de um serviço pré-existente

Irlanda Existência de empresas estatais e privadas na prestação dos serviços 
de transporte

Os operadores privados necessitam de licenças para execução dos 
serviços, nos horários previamente determinados pela autoridade pública

A concessão de licença para prestação dos serviços de transporte é 
condicionada à não existência de serviço rodoviário pré-existente na 
rota solicitada

Como resultado da natureza restritiva da legislação, poucas licenças 
são concedidas a operadores privados

Suíça9 A emissão de licença para exploração do serviço é condicionada a (i) 
existência de demanda específica para o serviço proposto e (ii) 
ausência de competição do novo serviço com a rede pré-existente

A liberdade tarifária está sujeita à intervenção da Confederação Suíça
em caso de prática de tarifas abusivas

Fonte: Extraído a partir das observações relacionadas na Nota Técnica nº 01/2015/MT, de 22.01.2015, 
encartada nos autos do processo administrativo nº 50500.279849/2014-55, em trâmite perante a 
Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.

Aponte-se que tal regulamentação – específica para os serviços inter-
municipais (serviços de cabotagem) realizados no interior dos estados-
membros – encontra-se agora em uma nova rodada de re-regulação. 
Após um período de avaliação na regulação implantada em 2007, a 
União Europeia encontra-se discutindo uma flexibilização ainda maior 
da regulação setorial, de modo a proporcionar maior efetividade e redu-
zir barreiras regulatórias para a promoção de negócios no setor. Trata-se 

9. Embora externa à experiência europeia de desregulação dos serviços de transporte, insta destacar 
que, muito similar ao modelo regulatório suíço figura a regulação promovida no Japão na qual (i) 
a emissão de licença para exploração do serviço é condicionada à (a) existência de demanda 
definida e (b) ausência de desbalanceamento entre a oferta e a demanda já existentes; bem como 
(ii) as tarifas devem ser aprovadas pela autoridade reguladora de modo a evitar-se a concorrência 
indevida entre os transportadores.
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da COD 2017/0288, proposta em novembro de 2017 no Parlamento 
Europeu, que vislumbra estender os termos do Regulamento (CE) nº 
1073/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho10 a todos os serviços 
de transporte rodoviário de passageiros, eliminando, portanto, as bar-
reiras à entrada aos mercados nacionais até então existentes. Frise-se, 
todavia, que seja no regulamento então vigente, seja na proposta ora 
em discussão, é cabal a preocupação com o equilíbrio econômico dos 
serviços pré-existentes em regime de serviço público.11

A partir do cenário fático acima colacionado percebe-se que a moder-
nização da prestação dos serviços de transporte rodoviário de passa-
geiros passa pela adoção de mecanismos de adjudicação céleres, 
com acesso franqueado a todos os interessados desde que mantida 
a sustentabilidade do mercado, ou seja, pela introdução de novos 
players, mediante a adoção da autorização de serviço público.

É correto, todavia, o alerta de Mota (2009). Para referida autora:
[N]em sempre os resultados correspondem ao esperado. A introdução 
de “mais” concorrência em determinados setores em uma fase inicial 
implicava, em grande parte das experiências, em nova concentração 
dos serviços nas empresas que apresentavam maior porte. Na prática, 
a ampliação do número de empresas existentes no mercado acarreta-
va na expansão daquelas que já existiam e reduzia os preços pelos 
serviços prestados, o que levava à falência muitas empresas concor-
rentes e a consequente reconcentração do poder econômico. Entre-
tanto, mesmo que não sejam sempre satisfatórios os resultados da 
desregulação, em alguns casos essa medida pode ser eficaz, tendo 
em vista a capacidade de criação de inovações tecnológicas que per-
mitem a entrada de novas empresas no mercado, assim como pode 
aumentar a eficiência no setor, contribuindo dessa forma para o pró-
prio bem-estar do usuário final (Mota, 2009, p. 177).

Ilustrativamente, é o que ocorreu na desregulação promovida no 
coach market da Grã-Bretanha. Por meio dos Transport Acts de 1980 
e 1985, visava o governo britânico reestruturar seu mercado domésti-
co de transporte – fortemente marcado pela presença estatal da 
National Bus Company (NBC) e suas subsidiárias (na Inglaterra e no 
País de Gales), e da Scottish Bus Group (SBG) e suas subsidiárias (na 
Escócia) – por meio, primeiramente, da desregulação do setor e, pos-
teriormente, da privatização das companhias estatais.

10. Tal regulamento visa estabelecer regras comuns para acesso ao mercado internacional dos ser-
viços de transporte mediante a utilização de ônibus.

11. É o que se extrai, por exemplo, do artigo 8-d (1) da proposta de nova regulamentação, in verbis: 
“1. Member States may limit the right of access to the international and national market for regu-
lar services if the proposed regular services carries passengers over distances of less than 100 
kilometres at the crow flies and if the service would compromise the economic equilibrium of a 
public service contract”.
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Se, em um primeiro momento, o mercado mostrou ser fortemente 
competitivo – principalmente a partir da criação do consórcio de ope-
radores privados British Coachways (BCC) –, com a privatização (e 
consequente reestruturação) da NBC em 1986, e a falência da BCC, 
o mercado sofreu uma forte concentração (Aragão, 1995). É o que nos 
ensina o Comprehensive study on passenger transport by coach in 
Europe (Steer Davies Gleave, 2016):

The first direct impact of deregulation was on market entry. A number 
of established companies formed a consortium to compete on the 
national network with the then monopolist (the National Bus Company); 
however this attempt failed over 1981-1983. Levels of market entry 
remained high, but so did market exit. New entrants withdrew all ser-
vices by the mid-1980s, as a result of fierce competition and the per-
sistence of entry barriers (Jaffer and Thompson 1986). The NBC was 
subsequently privatized in 1986 and became National Express.
(...)
The coach market for regular services in the UK is dominated by the 
incumbent, now a fully private company, National Express. The com-
pany’s share of the regular services market is estimated to be between 
75% and 87%.

Nesse sentido, a melhor regulação deverá criar incentivos ao ingresso 
de novas empresas no mercado, sem descuidar, todavia, (i) da viabili-
dade operacional do próprio negócio, (ii) combatendo-se práticas 
anticompetitivas pelas empresas incumbentes e (iii) impedindo-se a 
concentração de mercado.

A EXPERIÊNCIA DE DESREGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO BRASIL

Apesar da regulação nos moldes atualmente entendidos ser fruto da 
reforma administrativa ocorrida no Brasil na década de 1990, o Brasil 
possui boas experiências com a desregulação de serviços públicos. 
Cite-se, por exemplo, o sucesso do regime de autorização para pres-
tação privada dos serviços de telecomunicações (artigo 131 e seguin-
tes da Lei federal nº 9.472, de 16.07.1997), bem como o regime de 
autorização para exploração de terminais de uso privativo (ainda sob 
a égide da Lei federal nº 8.630, de 25.02.1993) ou de terminais de uso 
privado (artigo 8º, da Lei federal nº 12.815, de 05.06.2013).

Atendo-se especificamente aos serviços de transporte de passageiros, 
de igual modo a experiência brasileira com a desregulação é salutar.

Implementado sob forte regulação e vigilância da União, ainda na década 
de 1920, o serviço de transporte aeroviário de passageiros talvez melhor 
represente o ciclo mencionado por Turolla et al. (2011). De um setor alta-
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mente regulado, com inúmeras barreiras à entrada e forte controle de 
preços,12 o serviço aeroviário passou por um processo gradual de flexi-
bilização de sua regulação a partir da década de 1990, adotando as 
sugestões da 5ª Conferência Nacional de Aviação Civil (1992).

Conforme narrado por Oliveira (2007, p. 13), a desregulação do setor 
ocorreu em três rodadas, (i) a primeira com a abolição dos monopólios 
regionais e com a introdução de bandas tarifárias mais flexíveis (1992), 
(ii) a segunda com a abolição das bandas tarifárias e os direitos de 
exclusividade das companhias aéreas regionais na operação de linhas 
especiais (1998), e (iii) a terceira com a liberalização tarifária e a flexi-
bilização dos processos de entrada de novas empresas.13 A partir de 
2003, tem início uma nova re-regulação do setor, favorecendo uma 
maior concentração do mercado – notadamente com o fortalecimento 
das companhias aéreas TAM (atual Latam) e Gol. Atualmente, nova 
desregulação encontra-se na pauta do Congresso Nacional por meio 
do Projeto de Lei do Senado nº 258, de 2016, elaborado por comissão 
de especialistas. 

Aponte-se, também, a (ainda em período de transição) experiência de 
desregulação do setor de transporte interestadual e internacional de 
passageiros (Triip), promovida pela Lei federal nº 12.966/2014. Referi-
da lei, fruto da conversão da Medida Provisória nº 638/2014, visou 
regulamentar a previsão contida no artigo 21, XII, “e”, da Constituição 
Federal que prevê a exploração dos serviços de transporte rodoviário 
interestadual de passageiros por meio de autorização.

Conforme já narrado anteriormente, os serviços de transporte rodovi-
ário de passageiros (sejam eles intermunicipais, interestaduais ou 
internacionais) surgiram a partir da década de 195014 como resposta 

12. Ilustrativos são os casos da Transbrasil S.A. e da Viação Aérea Rio-Grandense S.A. – Varig que, em 
razão dos congelamentos de tarifas promovidos durante os planos econômicos de 1985 a 1992, 
tiveram de se socorrer do Poder Judiciário para recuperar tais valores sob a forma de indenização 
(STF, RE 183.180, min. Octávio Gallotti, e RE 571.969, min. Carmen Lúcia, respectivamente).

13. Imprescindível anotar-se que, em que pese o serviço aeroviário ainda ser considerado pela Lei 
federal nº 7.565, de 19.12.1986, como “concessão de serviço público” (art. 180), desde a prolação 
do Acórdão nº 346/2008 – Plenário, pelo Tribunal de Contas da União, têm sido os contornos 
jurídicos de referida outorga aproximada à das autorizações de serviço público, conforme expresso 
na Nota Técnica nº 06/Depac/SAC/MD, de 21.10.2008, da Secretaria Nacional de Aviação Civil. De 
modo a regularizar os mecanismos de outorga dos serviços aéreos, a SAC elaborou projeto de lei, 
ratificado pela Presidência da República, que visa atualizar o Código Brasileiro de Aeronáutica. 
Encaminhado pelo Poder Executivo à Câmara dos Deputados, o projeto se encontra em tramitação 
sob o nº 6.961/2010 (tramitação conjunta ao Projeto de Lei nº 6.716/2009).

14. A primeira menção localizada acerca da prestação de serviços de transporte terrestre de passagei-
ros por ônibus remonta ao Decreto 720-A de 1850 por meio do qual foi concedida a Honório 
Francisco Caldas uma linha de ônibus entre a então capital do Império (Rio de Janeiro) e a vila de 
Iguassú. Embora antes da década de 1950 tenham existidos regulamentos específicos para a 
prestação de serviços de transporte de passageiros (Decreto nº 8.324/1910 e Decreto nº 
18.323/1928), tais serviços ainda se mostravam incipientes se comparados com o que passaram a 
ser a partir daquela década (Wright).
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à falência do sistema de transporte ferroviário de passageiros e esti-
mulados por políticas favoráveis à importação de veículos.

Considerados serviços de utilidade pública à época, tais serviços se 
desenvolveram, majoritariamente, sob permissões de serviço público (Mei-
relles, 1985, p. 296), outorgadas (quase sempre) sem processos licitató-
rios15 e reguladas, nos âmbitos estadual e nacional, pelos Departamentos 
de Estradas de Rodagem. Com a promulgação da Constituição Federal de 
1988, todavia, tais permissões foram consideradas ilegais,16 tendo os 
entes federativos iniciado um processo de “regularização das outorgas” 
até o momento (trinta anos após sua promulgação) não finalizado.

Tal fato não é de se espantar. Em que pese nos serviços municipais 
de transporte de passageiros a utilização da técnica concessória ter 
sido implantada com relativo sucesso em diversos municípios brasi-
leiros, dada a complexidade dos serviços interestaduais e intermuni-
cipais, bem como a grande quantidade de players no setor, tais servi-
ços se mostraram inviáveis de serem concedidos.17

Na esfera federal, por exemplo, o Decreto federal nº 952, de 
07.10.1993, prorrogou as permissões então vigentes por 15 anos. 
Com seus encerramentos, em 2008, a Agência Nacional de Transpor-
tes Terrestres – ANTT tentou diversas vezes licitar os serviços, por 
meio de “bacias de serviços”, lotes ou linhas. Sem sucesso, a solução 
encontrada pelo governo federal foi justamente a implantação do sis-
tema de autorizações por meio da alteração legislativa promovida pela 
Lei federal nº 12.966/2014.18 O imbróglio acerca das outorgas dos 
Triip foi finalmente solucionado por meio da Resolução ANTT nº 4.770 
de 25.06.2015 que estabeleceu (i) os requisitos e condições a serem 
cumpridas para a obtenção da autorização e (ii) as características 
mínimas dos serviços a serem prestados.

Pela nova regulamentação, os mercados passaram a ser outorgados 
(i) por meio de autorização, (ii) sem exclusividade na prestação dos 

15. Destaque-se que, embora a maioria dos mercados outorgados à iniciativa privada se desse 
mediante processo administrativo vinculado, tal qual se destinasse à outorga de licença, é sabi-
do que, em raras exceções, ocorreram outorgas mediante processos licitatórios. A título ilustra-
tivo aponte-se que, a partir da expedição do Decreto estadual nº 52.569/70 do Estado de São 
Paulo, os mercados que conectassem o município de Santos a outros municípios deveriam ser 
outorgados mediante licitação.

16. Nos termos do artigo 175 da Constituição federal, “incumbe ao Poder Público, na forma da lei, 
diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a presta-
ção dos serviços públicos”.

17. Apenas para nos manter na esfera federal, dados de novembro de 2015 relatam que 260 empre-
sas operavam 2.962, conectando os diversos mercados interestaduais e internacionais existen-
tes (Processo ANTT nº 50500.346780/2015-63, p. 18).

18. Referida Lei incluiu, na Lei federal nº 10.233, de 05.06.2001, a possibilidade de que os serviços 
regulares de transporte terrestre coletivo interestadual ou internacional de passageiros fossem 
outorgados por autorização (art. 13, V, “e”), bem como estabeleceu a livre-concorrência no mer-
cado, nos termos dos artigos 47-A e 47-B.
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serviços àquele mercado, (iii) exercido sob o regime de liberdade tari-
fária19 20 e (iv) sem limitação de players em cada mercado.21 Ressalte-
se, porém, a preocupação da agência com a sustentabilidade do
setor; isso porque, caso haja um número de autorizadas superior ao 
número máximo suportado para cada mercado (inviabilidade opera-
cional) – que exigiria a limitação de entrantes ou a concessão de 
direitos de exclusividade – a agência deverá promover processo sele-
tivo. É o que se depreende do artigo 47-B da Lei Federal nº 
10.233/20012: “Art. 47-B. Não haverá limite para o número de autori-
zações para o serviço regular de transporte rodoviário interestadual e 
internacional de passageiros, salvo no caso de inviabilidade operacio-
nal”. Bem como dos artigos 41 e 42 da Resolução:

Art. 41. A ANTT promoverá processo seletivo público nos casos em 
que for constatada inviabilidade operacional, observados os princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
(...)
Art. 42. É considerada inviabilidade operacional situações que confi-
gurem concorrência ruinosa ou restrições de infraestrutura.
(...)
§2º. Na outorga de novos mercados deverão ser considerados possí-
veis impactos nos mercados já existentes, para que não seja caracte-
rizada sua inviabilidade operacional.

Embora dotado de conceitos indeterminados, que determinam a 
necessidade de melhor regulamentação por parte da agência, avan-
çou a Resolução ANTT nº 4.770/2015 ao melhor delimitar a qual invia-
bilidade operacional a legislação se refere, qual seja: aquela que 
configure concorrência ruinosa ou restrições de infraestrutura.

Compulsando-se os autos do processo administrativo que instruíram 
a resolução, é possível darmos um passo importante na delimitação 
de tais conceitos. Analisando versão preliminar da resolução, a asses-
soria do Ministério dos Transportes, por meio da Nota Técnica
01/2015/MT, assim elucida as possíveis compreensões do termo 
“inviabilidade operacional”:

19. Artigo 54 da Resolução ANTT nº 4.770/2015.
20. De se apontar que, a despeito de tal previsão encontrar-se, no momento, em fase de transição, 

a ANTT tem caminhado em largos passos para proporcionar a efetiva liberalização tarifária. Em 
03.08.2017, por exemplo, a agência disciplinou a oferta de “tarifas promocionais diferenciadas” 
por meio da Resolução ANTT nº 5.396/2017. Tal disposição também se encontra sob condição 
suspensiva, nos termos de seu artigo 3º, devido a não implantação do Sistema de Monitoramen-
to do Transporte Rodoviário (Monotriip); todavia, caso tal mecanismo seja completamente imple-
mentado antes do junho de 2019 (quando a liberdade tarifária passará a viger), certamente será 
uma importante ferramenta à disposição dos operadores, do regulador e, principalmente, do 
usuário que passará a usufruir de um serviço mais qualificado e barato.

21. Artigo 4º da Resolução ANTT nº 4.770/2015.

PW EDITORES
Carimbo ANTP



43

Desregulação de serviços públicos e o transporte intermunicipal de passageiros ...

Ainda sobre o tópico, avaliando o verdadeiro alcance do conteúdo da 
expressão inviabilidade operacional constata-se haver três hipóteses 
que, no nosso entender, são procedentes:
a) Pode ser caracterizada por uma linha individual que não apresente 

demanda suficiente para a sua sustentabilidade econômica;
b) Pela introdução de um número maior de empresas, em determinada 

linha, que a torne deficitária para os operadores, uma vez que, 
mesmo em mercado de grande densidade, as regras estabelecidas 
poderiam provocar o que se poderia definir de inviabilidade econô-
mico-financeira, prejudicando a qualidade e aumentando os custos 
da prestação dos serviços.

c) Pela ocorrência de insuficiência de infraestrutura, como deficiência 
de terminal, ponto de parada ou apoio, observando que na prática 
esse fato não se conhece no Brasil (...).

Referido parecer foi acatado em sua maior parte, conforme despacho 
s/n do gabinete da Supas, datado de 02.03.2015,22 sendo adaptada 
a minuta de resolução para inclusão da inviabilidade econômico-
financeira, sob o rótulo de concorrência ruinosa. Frise-se que

a legislação que rege o transporte rodoviário (...) não veda que uma 
modificação operacional cause impacto em um outro mercado (...) 
o que as normas almejam não é que a ANTT vede qualquer impac-
to na operação de uma transportadora em relação a outra, mas 
apenas que não se permita que uma eventual entrada de um novo 
operador no mercado cause sua inviabilidade operacional.23

Tal preocupação é respaldada em dados fornecidos pela agência 
quando da divulgação de seu Plano Geral de Outorgas em 2014. De
acordo com a agência, à época, 81% dos mercados não permitiam 
mais de uma operadora, 12,1% dos mercados permitiam a operação 
por duas empresas distintas, 4,9% dos mercados permitiam a opera-
ção de três empresas, e somente 1% dos mercados permitiria a ope-
ração simultânea de cinco empresas.24

Em que pese que os dados de 2014 demonstrem uma suposta invia-
bilidade de concorrência em 81% dos mercados de Triip, é possível 
que a resolução tenha promovido uma redução, ainda maior da com-
petição por meio da implantação de regras como (i) a exigência de 
período mínimo de operação de 12 meses25 que estabelece forte bar-

22. Fls. 178 e 179 do Processo ANTT nº 50500.279849/2014-55.
23. BRASIL. Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT. Instruções para solicitar modifica-

ções operacionais e dos mercados à ANTT. 1ª edição. Brasília, 2018. Disponível em: http://www.
antt.gov.br/passageiros/Servicos_e_informacoes_para_empresas_que_ope ram_o_servico_
Regular_Rodoviario.html. Acesso em 29.08.2018, p. 15.

24. Dados obtidos do Processo ANTT nº 50500.279849/2014-55, fls. 55.
25. Artigo 45 da Resolução ANTT nº 4.770/2015.
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reira à saída do mercado e (ii) a previsão de frequências mínimas em 
cada sentido de cada mercado26 em prejuízo ao regime de ampla 
liberdade e autonomia previsto na Lei.

É sabido, todavia, que a intenção do regulador em prever o período 
mínimo de operação é evitar a proliferação da atuação hit and run de 
eventuais autorizatários; clara é a justificativa fornecida pela agência 
em sua Nota Técnica nº 015/2015/Gerot/Supas/ANTT (Brasil, 2015):

Caso seja fixado um prazo inferior a esse, pode ocorrer que empresas 
requeiram a operação de serviços apenas nos períodos de alta 
demanda, podendo ocasionar estratégias de funcionamento como hit
and run competition, em mercados onde as empresas conseguem 
manter preços acima do custo médio de longo prazo e novas entran-
tes podem atuar no mercado antes que as já estabelecidas sejam 
capazes de reagir e sair, assim que esbocem alguma retaliação, oca-
sionando a proliferação de empresas com viés de curto prazo e a 
instabilidade da oferta.

Ocorre, todavia, que justamente por criar barreiras à saída, a ANTT
reduz a competitividade do mercado. Equivoca-se a agência ao não 
considerar que, ao sofrer a ameaça constante de ingressantes, o 
incumbente naturalmente aproximará seu preço do custo marginal, 
reduzindo a atratividade da adoção de mecanismos de hit and run por 
parte de ingressantes. De igual forma, ao estabelecer um período 
mínimo de manutenção da operação de determinado mercado, o 
regulador “amarra” o autorizatário em mercados que, durante sua 
operação, se mostrem deficitários, criando custos adicionais para o 
ingresso de empresas em mercados novos.

Analisando tal situação, a Secretaria de Acompanhamento Econômico 
do Ministério da Fazenda – Seae se manifestou pela alteração de tais 
disposições regulamentares por meio do Parecer Analítico sobre Regras 
Regulatórias nº 184/2016-COGCR/Sucon/Seae/MF (Brasil, 2016):

Para ingressar em um mercado é necessário incorrer em diferentes 
custos. A existência de custos irrecuperáveis ou custos iniciais eleva-
dos são fatores que aumentam as perdas e os riscos que o potencial 
entrante tem em caso de se retirar do mercado. Em outras palavras, é 
possível que as empresas tenham que suportar custos não planejáveis 
e contínuos em função, por exemplo, da manutenção de linhas e 
seções deficitárias pelas exigências estabelecidas pelo órgão regula-
dor. Assim, a existência de um custo para operar uma linha ou seção 
deficitária por um período mínimo de doze meses ou um custo para 
garantir a frequência mínima de, ao menos, uma viagem semanal por 
sentido eleva o risco de operação daquele serviço, desestimulando a 
entrada de novas empresas e impondo custos aos usuários do serviço, 

26. Artigo 33 da Resolução ANTT nº 4.770/2015.
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uma vez que o comportamento natural das autorizatárias seria aumen-
tar as remunerações esperadas (preços das tarifas) a fim de compen-
sar tais custos regulatórios, gerando perda de bem estar dos usuários.
(...)
A redução potencial de empresas autuando no mercado implica 
menores pressões concorrenciais, que levariam as empresas a atua-
rem com maior eficiência seja pela diminuição dos preços dos servi-
ços, melhoria da qualidade ou diversificação dos serviços disponíveis.

Destaque-se (também sob o enfoque negativo) a previsão de abertura 
paulatina do mercado prevista nas regras de transição.27 Isso porque, 
até a conclusão dos estudos de avalição dos mercados, ainda não 
concluídos, a regulação favorecerá as empresas incumbentes em 
razão da limitação de entrantes. Tal observação também não passou 
desapercebida pela Seae que, em Parecer Analítico sobre Regras
Regulatórias nº 18 COGTL/Seae/MF (Brasil B, 2016), expressou sua 
preocupação:

O conteúdo dos artigos citado acima [art. 42, §2º e 69] caracteriza 
uma reserva de mercado para as empresas que já operam nesses 
mercados e são incompatíveis com a natureza do regime de autoriza-
ção de serviços que visa a livre concorrência entre competidores, 
caracterizado pela livre entrada e saída de empresas. Visto que as 
vagas são limitadas ao número de empresas que já operaram em cada 
mercado e a 2 vagas por mercado novo, essas normas tendem a favo-
recer a continuidade da estrutura atual do mercado, uma vez que os 
trechos mais rentáveis já estão sendo atendidos e continuarão com as 
mesmas empresas. Isso desestimula a concorrência e infringe o prin-
cípio da isonomia, ao não disponibilizar igualdade de condições para 
todos os interessados em operar no mercado (p. 6).

Em que pese o modelo ainda estar em fase de transição – que se encer-
rará em 18.06.2019 com a liberalização total das tarifas – e existirem 
adequações que ainda se fazem necessárias rumo à melhor regulação, 
é certo que o processo de desregulação iniciado já traz vantagens ao 
setor; se ainda não totalmente do ponto de vista da liberdade de inicia-
tiva, ao menos com a concessão de segurança jurídica aos vínculos 
travados pelos empresários com o Poder Público.

É perceptível que tais preocupações e experiências em muito conver-
sam com os modelos de prestação de serviços prestados em outros 
países. Mas não só. Conforme narrado por Meirelles em série de pare-
ceres proferidos sobre os serviços de transporte rodoviário intermuni-
cipal de passageiros prestados sob a égide da Constituição de 
1967/1969, os próprios serviços pré-1988 se aproximavam, em mea-

27. Artigo 69 e seguintes da Resolução ANTT nº 4.770/2015.

Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 41 - 2018 - 3º quadrimestre

46

dos do século XX, àquilo que, atualmente, é praticado no exterior. 
Embora longa, de rigor a transcrição do cenário fático normativo nar-
rado por Meirelles:

As condições para obtenção de permissão do DER para linhas inter-
municipais de transporte coletivo de passageiros estão estabelecidas 
nas normas e diretrizes aprovadas pelo Decreto Estadual 36.780, de 
17.6.1960, e nas suas denominadas “Instruções Complementares”, 
publicadas em 7.2.1961. (Meirelles, 1977, p. 349)
O transporte coletivo, no sistema brasileiro, é serviço de utilidade públi-
ca, que tanto pode ser executado diretamente pelo Poder Público, 
como indiretamente, por particulares. Muito embora, no que concerne 
à execução indireta, o Código Nacional de Trânsito admita também a 
concessão e a autorização (Lei 5.108, de 21.9.66, art. 44), a permissão 
vem sendo a modalidade preferida pelas Administrações federal, esta-
duais e municipais, para a delegação dos serviços de transporte coleti-
vo interestadual, intermunicipal e local, respectivamente.
(...)
[A] outorga e alteração de permissões para a exploração de transpor-
te coletivo intermunicipal, pelo DER, sujeitam-se à observância dos 
requisitos ou condições técnicas e formais impostas pelas normas que 
regulam a matéria, sob pena de nulidade.
As condições formais decorrem dos preceitos que, entre outras coisas, 
exigem a publicidade dos pedidos e das decisões; facultam a intervenção 
de terceiros interessados, assim transformados em partes; determinam 
critérios de preferência para a solução de pedidos em igualdade de con-
dições; fixam prazos para recursos e indicam as autoridades ad quem; e, 
como no caso das linhas diretas entre Santos e outros Municípios, sob a 
égide do Decreto 52.569/70, impõem a instauração de licitação.
As condições técnicas encontram-se dispersas em vários dispositivos 
regulamentares, como os que exigem a verificação da idoneidade 
(moral, técnica e econômica) do candidato à permissão, os que esta-
belecem limites de população (mínimo) e de distância (máximo) para 
as localidades a serem servidas e os que vedam ou impõem determi-
nados seccionamentos ou itinerários (cf. além da “Normas e Diretri-
zes” e suas “Instruções Complementares”, o Decreto 52.569/70, ora 
revogado pelo Decreto 17.567/81, art. 1º e parágrafo único, e a Reso-
lução DER 167/68). Dessas condições interessa-nos a que erige a 
efetiva necessidade de transporte, que examinaremos a seguir, em 
fator preponderante para a outorga ou alteração de permissão.
Diz o art. 5º das “Normas e Diretrizes” que as permissões devem ser 
sempre precedidas da comprovação da necessidade de transportes, 
exigência que o § 5º, do art. 16 das “Instruções Complementares” 
estendeu às “modificações que impliquem em aumento do número de 
viagens, aumento e diferença do itinerário e transformação de linha de 
autolotação em auto-ônibus e vice-versa”.

PW EDITORES
Carimbo ANTP



47

Desregulação de serviços públicos e o transporte intermunicipal de passageiros ...

Justifica-se essa cautela porque, além do atendimento das necessi-
dades do usuário e do eventual estímulo ao desenvolvimento regio-
nal, o sistema instituído pelas “Normas e Diretrizes” visa também 
prevenir “a formação de monopólio, inflação de tráfego, concorrên-
cia ruinosa e outras práticas contrárias ao interesse geral”, como 
consta do seu art. 2º. (...) Esta concorrência ruinosa a que se refere 
expressamente o art. 2º das “Normas e Diretrizes” é a que pode 
resultar da competição descontrolada na exploração das linhas inter-
municipais, com o enriquecimento de alguns permissionários e o 
empobrecimento de outros, ou a ruína de todos eles, mas sempre 
com reais prejuízos para a comunidade.
A competição entre os permissionários precisa, portanto, ser devida-
mente disciplinada, a fim de evitar a indesejável concorrência ruinosa
e, consequentemente, o desatendimento das finalidades do transpor-
te coletivo de passageiros.
(...)
O E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em Acórdão proferido no MS
198.320 pela 3ª Câmara Civil, reconheceu também que a finalidade 
desses dispositivos é a prevenção da concorrência ruinosa, acrescen-
tando que “as normas regulamentares, invocadas acima, refletem os 
princípios de ordem econômica e social, garantidos pelo art. 160, V, da 
Constituição da República” (Meirelles, 1983, p. 155 e p. 158)

Temas como a inviabilidade operacional e a concorrência ruinosa
enfrentados – e ainda sem uma definição muito clara – pela Resolução
nº 4.770/2015 já eram alvo de reflexões muito tempo antes. Tanto é 
assim que, anteriormente à vigência da Constituição de 1988, os ser-
viços de transporte intermunicipal rodoviário de passageiros se 
desenvolveram fortemente sob a roupagem de permissões despidas
de licitação.

A preocupação com o abuso de poder econômico, a dominação de 
mercado e a concorrência ruinosa já foram dantes expostas no Decre-
to estadual nº 36.780, de 16.06.1960, do Estado de São Paulo.28 A
solução franqueada pelo Decreto e por suas “instruções complemen-
tares” de 07.02.1961 caminhou em sentido muito próximo ao ora 
proposto no setor:

Abertura do mercado limitado à sua sustentabilidade;
Estabelecimento de requisitos mínimos (notadamente de padrão 
de qualidade) para a prestação dos serviços;

28. Os próprios consideranda demonstram tal preocupação, in verbis: “(...) Considerando a atual 
rede estadual pavimentada e o interesse observado no estabelecimento de novas linhas, com 
competição que poderá tornar-se ruinosa, análoga à verificada em outros meios de transportes;
Considerando que deve o Estado reprimir o abuso do poder econômico que vise eliminar a 
concorrência ou dominar o mercado (artigo 115 da Constituição do Estado); (...)”
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Estímulo à concorrência entre os empresários, limitada à ocorrên-
cia de concorrência ruinosa em detrimento da prestação dos ser-
viços; e
Estabelecimento de processo transparente para a outorga das 
autorizações.

O modelo atualmente em transição para os serviços de Triip, com 
correções pontuais nas barreiras à entrada/saída previstas, podem ser 
um bom referencial para os sistemas intermunicipais. Tal regulação, 
em verdade, por muito se assemelhar aos modelos de regulação pre-
téritos do setor, possui grande potencial de sanar as dificuldades 
ainda existentes na regularização das outorgas dos serviços estadu-
ais. Como ressaltado por Castro Júnior (2008), “é muito importante a 
história específica da regulação numa indústria”; a manutenção das 
tentativas de outorgar os serviços intermunicipais por meio de con-
cessão em nada coaduna com o histórico regulatório do setor, sendo, 
muito provavelmente, fadada ao insucesso.

À GUISA DE CONCLUSÃO: A AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO 
PÚBLICO É UM ALTERNATIVA VIÁVEL PARA O TRANSPORTE 
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS?

Outrora em ostracismo, o estudo das autorizações de serviço público 
tem ganhado relevo após a Constituição de 1988. Como visto ante-
riormente, o artigo 21 da Constituição federal estabelece regimes 
especiais para a prestação dos serviços públicos que menciona, afas-
tando o rigorismo de seu artigo 175. Nesse passo, desenvolveram sob 
a roupagem de autorizações de serviço público diversos serviços de 
titularidade da União tais como (i) telefonia em regime privado, (ii) ser-
viços portuários, (iii) serviços de transporte de cargas por ferrovias, (iv) 
serviços rodoviários de transporte interestadual e internacional de 
passageiros, entre outros.

Em todos esses serviços, o Poder Público detectou a necessidade de 
adotar novos mecanismos e aproveitou a “elasticidade do conceito de 
autorização para aplicá-lo onde pude[sse] ser utilizado de forma efi-
ciente e eficaz” (Nester, 2017, p. 126). Surgiram, assim, as “autoriza-
ções do século XXI” a que faz referência Moreira (2014, p. 62); autori-
zações vinculadas que proporcionam uma maior concorrência nos 
serviços, com uma regulação adequada às respectivas realidades 
setoriais. O conceito de autorização foi, outrossim, apropriado de 
forma distinta pelos diversos setores da economia que a utilizam 
(Marques Neto, 2009, p. 39). Sintetizando as linhas gerais dos diver-
sos conceitos, lapidar trecho de parecer da Seae, já mencionado 
(Brasil B, 2016, p. 6,7):
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A autorização constitui modalidade de outorga de serviço de utilidade 
pública, prevista pela Constituição Federal, usualmente utilizada para 
aquelas atividades econômicas em que haveria um maior potencial de 
competição, em decorrência de menores exigências para entrada de 
novos agentes econômicos. Em geral, a entrada seria facilitada por 
escalas mínimas viáveis mais reduzidas, bem como pela ausência ou 
reduzida relevância de barreiras a entrada e saída de empresas. Nesse
sentido, de forma a efetivar o potencial competitivo dessas atividades, 
na modalidade autorização, busca-se minimizar a criação de barreiras 
à entrada de natureza regulatória, por meio da fixação de requisitos 
mínimos de qualidade na prestação do serviço. O foco da regulamen-
tação, por parte do setor público, estaria no resultado (qualidade e 
segurança), em detrimento do processo, privilegiando, assim, a liber-
dade e flexibilidade do agente econômico na delimitação de seu esco-
po produtivo e gerencial.

A compreensão dessa opção regulatória, todavia, tem encontrado óbi-
ces em interpretações disformes do texto constitucional que, suposta-
mente, atrelaria a prestação indireta de todos os serviços públicos à 
concessão ou permissão sempre precedida do fetichismo procedimen-
tal da licitação. Ilustrativo de tal problema é setor ora analisado.

No plano federal – em que a outorga por meio de autorizações encon-
tra-se em fase de transição –, a Procuradoria Geral da República
intenta ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei federal nº 
12.996/2014, com base em suposta violação ao art. 37, XXI, e ao art. 
175, da Constituição federal (ADI nº 5549/DF).

No plano estadual – em que o serviço é prestado até os dias atuais 
por meio de permissões “precárias” fortemente reguladas – o governo 
do Estado de São Paulo insiste em tentar outorgar os serviços de 
transporte intermunicipal de passageiros mediante concessão de 
áreas operacionais, sob o pretenso argumento de que o art. 175 da 
Constituição federal determina os serviços sejam assim outorgados.

Em ambos os casos, equivocam-se as partes. Em lição clara e obje-
tiva, esclarece-nos Ferraz & Saad (2018, p. 29) que a atribuição pela 
Constituição federal da titularidade dos serviços de transporte aos 
entes federados “importa na atribuição a eles do poder de escolher, 
para as pertinentes delegações, o modelo que considerarem mais 
adequado, para a plena consecução dos interesses coletivos visa-
dos”. Assim, as disposições contidas no art. 175 da Constituição 
federal devem ser compreendidas “de forma combinada e harmoniza-
da com as disposições, também de estatura constitucional, que 
garantem aos estados-membros a competência para dispor, legislati-
va e administrativamente, sobre os serviços públicos de sua titularida-
de” (Ferraz & Saad, 2018, p. 65). 
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Referida linha de raciocínio – elaborada a partir, e não apesar, da 
Constituição – abre o leque de opções para a política regulatória dos 
entes federativos e, em especial, dos estados, que não pode ser igno-
rada. Exemplificativamente, na prestação dos serviços de transporte 
intermunicipal de passageiros, o Estado de São Paulo conta, atual-
mente, com cerca de 130 empresas que operam 1.138 linhas, geren-
ciando uma frota de mais de 5.000 veículos.29 Trata-se de um merca-
do dinâmico que, apesar da constante insegurança jurídica 
proporcionada pela regulação setorial e da concorrência com os 
demais modais de transportes (notadamente o transporte individual), 
é altamente bem-sucedido. O próprio governo do Estado de São
Paulo assim qualifica os serviços atualmente prestados, in verbis:

O setor de transporte intermunicipal de passageiros (Serviços de 
Transporte Intermunicipal de Passageiros) constitui, atualmente, um
dos serviços públicos mais bem sucedidos no âmbito do Governo do 
Estado de São Paulo. O índice de aprovação dos serviços é de 84% 
para seus dois serviços, rodoviário e suburbano, sendo que a maioria 
absoluta dos usuários considera o preço pago pela tarifa justo para o 
serviço ofertado. Além da alta aceitação, a permeabilidade da rede, a 
frequência e a qualidade dos serviços prestados fazem com que a 
rede de transporte intermunicipal desempenhe um importante papel 
social, viabilizando o acesso de populações de baixa renda ao traba-
lho, saúde, lazer e outros benefícios (Artesp, 2018, p. 5).

A despeito de referido cenário, o Estado de São Paulo tem, reiterada-
mente, objetivado modificar toda a estrutura atualmente existente – 
fruto de um longo aprendizado institucional – por meio da outorga dos 
serviços mediante a concessão de áreas operacionais exclusivas com 
acesso mediante concorrência pelo mercado.

Se é verdade que tal modelo ainda não foi concretamente testado na 
realidade local, à luz de sua complexidade, bem como do histórico 
institucional do setor, é provável que a reorganização do setor em 
cinco áreas operacionais exigirá como contrapartida dos órgãos regu-
ladores (setoriais e concorrenciais) uma forte capacitação institucio-
nal, de modo a evitar a concentração do mercado30 e a redução das 
externalidades positivas atualmente existentes. 

29. Cf. http://www.setpesp.org.br/institucional.aspx?XD=6. Acesso em: 10.11.2017
30 Da celeuma judicial que se instalou em razão da Concorrência Internacional nº 02/2016, interessan-

te destaque deve se dar à decisão liminar proferida pela 7ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central 
de São Paulo (processo nº 1009554-50.2018.8.26.0053), já reformada em sede de Agravo de Ins-
trumento: “atualmente há por volta de 90 empresas que atuam no sistema e a divisão de todo o 
Estado de São Paulo em apenas 05 regiões diminuirá a concorrência e trará prejuízos significativos 
aos consumidores em razão da concentração do mercado, o que deve ser evitado. O Edital permi-
te a formação de consórcios entre as empresas para atender os requisitos exigidos, mas, mesmo 
assim, os conglomerados porventura formados impedirão o ingresso de empresas menores no 
sistema. Em outras palavras: a concentração do vultoso serviço em apenas 5 grandes conglomera-
dos empresariais não atende ao interesse público e fere o princípio da livre concorrência”.
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Por ser um setor muito abrangente, com diversas realidades específi-
cas em cada mercado, tais considerações devem ser levadas em 
conta pelo formulador da política pública. A desregulação de serviços 
públicos tem sido um bom exemplo no âmbito federal. Por meio do 
instituto da autorização (com contornos regulatórios mais flexíveis), 
tem-se proporcionado fortes avanços nos serviços de telecomunica-
ções – com seis concessionárias e mais de 268 autorizatárias nos 
serviços de STFC31 e 45 autorizatárias de serviços de SMP –32 e nos 
serviços portuários – com 180 terminais de uso privado autorizados 
até o ano de 2016 –,33 por exemplo.

É certo, por outro lado, que a técnica de desregulação por meio de 
autorizações não é aproveitável para todos os serviços públicos e, 
mesmo quando admitida em determinado setor, não o é em igual 
intensidade. Apesar da plena liberdade à entrada e à saída ser uma 
técnica viável nos transportes aeroportuários de passageiros, por 
exemplo, não necessariamente tal mecanismo será recomendável 
no campo do transporte rodoviário. There’s no one size fits all. A
própria experiência europeia – importante modelo de desregulação 
no setor de transporte rodoviário de passageiros – demonstra tal 
preocupação, principalmente a partir do exemplo britânico. Fatores 
como a sustentabilidade, viabilidade operacional e o equilíbrio dos 
serviços públicos prestados são essenciais na ponderação para 
adoção da técnica autorizativa.

Assim, é possível que a realidade fática determine que, para um 
mesmo setor da economia, a regulação seja mais flexível (autoriza-
ções) em parcelas contestáveis dos serviços e mais rígidas (conces-
sões) em parcelas não contestáveis, em um exercício de assimetria 
regulatória. Em ambos os casos, todavia, as opções devem estar à 
disposição do administrador público.
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MOBILIDADE A PÉ

AN P

Nas últimas décadas, a mobilidade urbana tem adquirido um papel 
importante no fortalecimento da justiça social. No entanto, as mudan-
ças nas políticas públicas que visam à equidade territorial têm encon-
trado oposição não apenas no setor público, mas também na socie-
dade civil (cidadãos, corporações e movimentos sociais), com atores 
importantes negligenciando os impactos do transporte nas mudanças 
climáticas, na saúde pública e na segregação socioespacial, entre 
outros. Nesse sentido, órgãos públicos e organizações da sociedade 
civil têm identificado nas escolas um conjunto de fatores relevantes 
para fortalecer o direito à cidade, sobretudo por meio das mudanças 
nos hábitos de mobilidade de forma permanente. No âmbito dos 
transportes, estas mudanças se referem principalmente às iniciativas 
de incentivo à mobilidade ativa que incluem a caminhada para desti-
nos relevantes como as escolas.

Este estudo busca examinar os fatores que determinam os graus de 
acesso às creches e pré-escolas em São Paulo-SP por meio da mobi-
lidade a pé. Para isso, são adotados os conceitos de “mobilidade 
potencial” e “mobilidade efetiva”, trazidas da abordagem das capaci-
dades (capability approach) que busca “avaliar as conquistas e liber-
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dades de uma pessoa em termos de sua habilidade real para exercer 
coisas que ela valoriza”:
–  Mobilidade potencial: potencial para concretizar atividades rele-

vantes por meio do movimento ou permanência no espaço 
público;

–  Mobilidade efetiva: concretização efetiva de atividades relevantes 
por meio do movimento ou permanência no espaço público.

Apesar de ser uma ferramenta adequada para analisar diferentes 
dimensões de exclusão social no transporte, a abordagem das capa-
cidades carece de aplicação e conceituação no âmbito da mobilidade 
urbana, em especial no caso de crianças e do acesso às escolas em 
cidades latino-americanas.

A fim de avaliar os diferentes níveis de acessibilidade às escolas por 
meio de uma abordagem quantitativa, a análise espacial foi funda-
mentada em dados georreferenciados de 203 pré-escolas e creches 
da cidade de São Paulo (109 públicas e 94 particulares), em que foram 
gerados buffers circulares (distância euclidiana) e de áreas de serviço 
(ao longo da rede viária) ao redor das escolas. Foram considerados 
diâmetros de 500, 1.000 e 2.000 metros, que correspondem a distân-
cias que uma criança em idade pré-escolar consegue percorrer em 
10, 20 e 40 minutos, respectivamente.

A partir da localização das escolas, foram incorporadas quatro cate-
gorias de dados: i) mobilidade urbana, incluindo a parcela de via-
gens a pé e o tempo médio de caminhada à escola; ii) rede viária, 
incluindo a conectividade da rede viária na área circundante da 
escola e a centralidade da localização da escola na rede viária urba-
na; iii) segurança no trânsito, ou seja, a taxa de acidentes envolven-
do carros e pedestres durante os horários de chegada e saída das 
escolas; e iv) qualidade do ambiente construído no entorno das 
escolas, que se refere à densidade populacional, à vulnerabilidade 
social, à concentração de crianças em idade pré-escolar, à distribui-
ção de renda, entre outros atributos.

Para integrar as métricas de mobilidade potencial em um único 
indicador, foram identificados os valores a partir dos quais cada 
escola seria classificada como capaz ou não de estimular o acesso 
por meio da caminhada. Dessa forma, o indicador obtido possibili-
tou a classificação das escolas em cinco níveis de mobilidade 
potencial: i) extrema dificuldade; ii) dificuldade severa; iii) dificulda-
de moderada; iv) dificuldade leve; e v) sem dificuldade. Ou seja, 
cada nível de mobilidade potencial foi associado a um intervalo 
definido de valores do indicador composto a partir das métricas 
coletadas.
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Figura 1
Parcela modal das viagens a pé nas 203 escolas analisadas

Figura 2
Níveis de mobilidade potencial das escolas analisadas
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Uma vez definidos os cinco níveis de mobilidade potencial foi possível ava-
liar o “poder de ação” de cada escola com relação à mobilidade, ou seja, a 
capacidade de converter a mobilidade potencial em mobilidade efetiva.
Para isso, cada nível de mobilidade potencial foi associado a uma faixa de 
valor da parcela modal de viagens a pé, isto é, da porcentagem de viagens 
de e para a escola que são realizadas a pé. Assim, quanto maior a mobili-
dade potencial (isto é, melhor rede viária, maior segurança no trânsito e 
ambiente construído mais adequado para os pedestres), maior capacidade 
o entorno da escola deve ter para incentivar viagens a pé para acessar as 
escolas. Com isso, o poder de ação de mobilidade de uma escola pode ser 
obtido subtraindo a parcela de viagens a pé do valor de viagens a pé cor-
respondente ao seu nível de mobilidade potencial, podendo ser positivo 
(acima do limite superior) ou negativo (abaixo do limite inferior).

Os resultados apontam que as escolas públicas apresentam uma parcela 
de viagens a pé duas vezes maior e um tempo médio de caminhada 30% 
superior que as escolas particulares. Escolas com poder de ação positivo 
(principalmente as públicas) exigem investimentos no ambiente construído 
no entorno das escolas, no sentido de proporcionar melhores condições 
para a caminhada das crianças e de seus pais e responsáveis. Por outro 
lado, escolas com poder de ação negativo (principalmente as privadas, 
geralmente localizadas em locais com menos barreiras ao pedestre) 
podem requerer programas educacionais para incentivar um maior uso de 
modos ativos.
Figura 3
Níveis de poder de ação em mobilidade a pé das escolas
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Além da contribuição sobre a relação entre o potencial e as práticas 
efetivas de caminhada para acesso às escolas a partir da abordagem
das capacidades, o estudo apresentado teve como objetivo fornecer 
insumos sobre as barreiras no acesso às escolas públicas e privadas 
de ensino infantil, em especial as barreiras físicas do ambiente cons-
truído. Nesse sentido, o estudo pode ser útil na elaboração de políti-
cas públicas para incentivar o andar a pé como forma primária de 
acesso às escolas públicas e privadas em cidades latino-americanas.
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O transporte público urbano é de fundamental importância em cida-
des de médio e grande porte, tanto pelo aspecto social e democrático 
– por representar o único modo motorizado acessível às variadas 
classes sociais – quanto por proporcionar uma alternativa de trans-
porte ao uso de veículos particulares visando a melhoria da qualidade 
de vida da comunidade, reduzindo a poluição ambiental, congestiona-
mentos e acidentes de trânsito (Ferraz e Torres, 2004).

Assim como o planejamento da operação regular do transporte públi-
co, a gestão do modo de transporte deve contemplar soluções para 
as mudanças nestas operações. Tais alterações podem ocorrer devi-
do a interdições nas vias pelas quais frequentemente circulam as 
linhas do transporte público regular. Em áreas urbanas, diversas situ-
ações podem causar interdições temporárias nas vias, impactando 
tanto o tráfego de veículos de passeio como o transporte público. 
Dentre estas situações, listam-se:

Obras na via ou obras em que se faça necessária a utilização exclu-
siva da via;
Eventos que necessitam de um perímetro de isolamento por motivo 
de segurança;
Eventos com grande público em função do risco de acidentes;
Outros casos em que as interdições viárias são passíveis de serem 
planejadas com antecedência.

Em determinadas áreas de cidade, é possível preparar previamente 
planos de contingência em locais onde ocorrem interdições com 
frequência, como áreas ou edificações onde há possível ocorrência 
de protestos ou manifestações populares. Algumas operações 
envolvem grande demanda de público e precisam de uma estrutura 
especial e uma operação específica para atender multidões. Em
interdições viárias simples e pontuais não há necessidade de uma 
operação especial.

As interdições causadas por eventos de grande público que necessi-
tam de esquema de tráfego com interdições na via são denominadas 
eventos especiais. Um evento especial (em termos de gerenciamento 
de tráfego) é qualquer atividade planejada que conduz o público por 
parte da via ou por toda a sua extensão, e requer envolvimento de 
diversos órgãos para operação de um sistema especial de gerencia-
mento de tráfego (RTA Transport Management Centre, 2006). São
exemplos de eventos especiais maratonas, eventos ciclísticos, para-
das, marchas, entre outros.

A conscientização de todos os atores envolvidos sobre a importância 
de um transporte público coletivo com qualidade e eficiência é um 
requisito fundamental, pois as atividades de planejamento e gestão 
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do transporte público urbano são vitais para garantir estas caracterís-
ticas ao serviço (Ferraz e Torres, 2004).

Em todos os casos aqui discutidos, faz-se ainda mais necessário o 
privilégio ao transporte público em detrimento do uso de transporte 
individual para atender as áreas interditadas. Tendo em vista tal 
necessidade, este estudo aborda um roteiro que descreve os proce-
dimentos típicos para o planejamento das mudanças de itinerário das 
linhas de ônibus em interdições viárias, tendo como estudo de caso 
algumas das interdições viárias que ocorreram durante os Jogos
Olímpicos Rio 2016 na cidade do Rio de Janeiro.

ESTUDO DA INTERDIÇÃO

A primeira análise a ser realizada consiste no estudo do evento que irá 
interromper a circulação viária. No que tange ao planejamento dos des-
vios das rotas dos ônibus, deve-se ter conhecimento das vias e linhas 
que serão impactadas e do período estimado de interrupção do tráfego.

Quanto à necessidade de um plano de operação especial, em suma, 
é imprescindível saber a demanda esperada para o evento, se houver, 
bem como o perfil do público e a distribuição modal para acesso ao 
local. Dessa forma, é possível determinar se o transporte público 
rodoviário pode contribuir através de um plano específico para o 
evento ou se o sistema convencional atende de forma satisfatória.

Grandes áreas interditadas não remetem necessariamente a um tra-
balho volumoso, ao passo que interdições em trechos curtos podem 
ocasionar grandes transtornos no traçado das rotas e no trânsito. Em
geral, a complexidade do trabalho é mensurada pela quantidade de 
linhas que circulam no trecho, pelas alternativas de acesso no entorno 
e pelo tráfego local. É importante que o analista avalie a frota operan-
te e frequência das linhas impactadas e não apenas a quantidade de 
linhas distintas. 

A maioria dos grandes eventos ocorre em áreas urbanas com um alto 
grau de congestionamento, e estes eventos certamente agravam o pro-
blema gerando centenas de milhares de viagens adicionais (Bovy, 2008).

Entende-se que as partes envolvidas no planejamento deste escopo 
são compostas por:

Empresa ou órgão responsável pelo evento, através de estudos de 
impacto viário e relatórios de impacto na circulação, quando 
necessário;
Órgãos públicos: companhia de trânsito, secretaria de transportes, 
guarda municipal, entre outros, responsáveis pela interdição da via 
pública;

Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 41 - 2018 - 3º quadrimestre

64

Empresas de transporte público, através dos gestores, operado-
res, fiscais e motoristas de linhas que trafegam pelo local/entorno 
da interdição;
Público em geral, em especial os usuários das linhas impactadas.

É importante ressaltar que a análise torna-se mais precisa com o auxílio 
de ferramentas computacionais específicas para o planejamento do 
transporte público. Alguns softwares baseados no conceito SIG (Siste-
ma de Informação Geográfica), como o TransCAD e o ArcGIS, são 
essenciais no processo de automatização do levantamento de informa-
ções, minimizando o tempo despendido e a chance de erro que uma 
busca manual poderia ocasionar. Todavia, é fundamental que as infor-
mações sejam constantemente atualizadas para evitar o uso de dados 
incorretos. A figura 1 apresenta um mapa elaborado no software Trans-
CAD com os pontos de parada, estações e terminais da região central 
da cidade do Rio de Janeiro.

Figura 1
Mapa com pontos de parada de ônibus e estações da região central da 
cidade do Rio de Janeiro – RJ

Fonte: Rio Ônibus, adaptado de TransCAD.

A varredura das linhas e dos PED (pontos de embarque e desembar-
que de passageiros) deve ser feita a partir do levantamento das vias 
interditadas. É recomendável utilizar informações visuais para facili-
tar o entendimento, ilustrando em um mapa o perímetro de interdi-
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ção e os pontos de parada internos e externos à referida área. Ao
conhecer os pontos de ônibus da área interditada, a busca pelas 
linhas de ônibus a serem desviadas torna-se mais simples, e os PED
do entorno mostram previamente quais ruas podem ser destinadas 
às rotas alteradas.

ESCOLHA DE ROTAS DAS LINHAS DE ÔNIBUS AFETADAS

A partir das informações levantadas sobre as interdições viárias, 
devem ser analisados os impactos no transporte público. As vias 
pelas quais os ônibus circulam e os pontos de parada desatendidos 
precisam ser listados para o planejamento dos desvios de rota. Caso 
o impacto faça com que determinada região populosa fique desaten-
dida pelo transporte público por ônibus, deve-se avaliar se há outro 
meio de transporte público possível para o local. Se não houver, 
recomenda-se a divisão das obras por fases e o oferecimento de 
transporte especial.

Quanto maior a complexidade dos desvios, maior a necessidade 
de planejar com antecedência a operação para a familiarização das 
partes envolvidas em relação às mudanças. Para o planejamento 
da operação, a decisão de desvio de rotas deve seguir os seguin-
tes preceitos:

Alterar minimamente a rota em relação à original, atendendo sem-
pre que possível o entorno das vias do itinerário original;
Priorizar o desvio para vias de maior capacidade;
Priorizar o desvio para vias onde já circulam outras linhas de ôni-
bus e com PED próximos;
Avaliar se a rota proposta é composta por vias que possuem 
condições geométricas para comportar veículos de grandes 
dimensões.

Ao analista responsável pelo projeto, além dos preceitos supracita-
dos, cabe a função de distribuir as linhas – caso haja uma grande 
quantidade – por meio de diferentes e variados caminhos para não 
sobrecarregar um trecho, posto que a circulação de ônibus afeta o 
tráfego de forma significativa. Em contrapartida, uma quantidade 
excessiva de desvios diferentes dificulta a operação para motoris-
tas e agentes de rua e, principalmente, pode confundir os usuários 
do sistema.

Ressalta-se que, após a elaboração dos itinerários alterados, é neces-
sário avaliar novamente os PED desatendidos e para onde os passa-
geiros devem se direcionar devido à possibilidade de desatendimento 
da área de interdição em virtude dos desvios. Este se torna um local 
de atenção devido à provável concentração de passageiros no local 
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aguardando as linhas de ônibus. Nestas situações, cabe avaliar a 
atuação de um agente de rua (em eventos curtos) ou implantação de 
sinalização provisória no local (conforme duração do evento) ou a 
instalação de pontos de informações para usuários.

INFORMAÇÃO

A divulgação das informações do estudo é uma etapa essencial na 
consolidação da proposta junto aos órgãos envolvidos. A proposta 
deve ser clara e coesa e para cada público alvo ressaltar os pontos de 
interesse deste grupo. Aos órgãos públicos e organizadores do even-
to devem-se informar as alterações no itinerário das linhas de ônibus, 
o desvio de itinerário proposto, a sinalização e ações a serem implan-
tadas pelos geradores do impacto e os agentes envolvidos na opera-
ção. Às empresas de ônibus, informar os locais de desvios, o itinerário 
alterado e o período de interdição para que elas possam repassar as 
informações aos motoristas e operadores.

À população usuária do transporte público, é importante ilustrar de 
forma simples todas as alterações no itinerário, os PED desativados, 
os novos PED para onde ela deve se dirigir e o período de interdição 
das vias. Estas informações devem ser transmitidas através de meios 
de comunicação que atinjam a maior abrangência do público alvo.

Assim como na etapa de levantamento das vias interditadas, faz-se 
necessária a elaboração de um mapa esquemático com os desvios de 
linha propostos. Esta representação gráfica deve ser elaborada de 
forma que o entendimento da ilustração não necessite de dados adi-
cionais com a cautela de trazer apenas o conteúdo imprescindível 
para não sobrecarregar de informações o público alvo.

A síntese de informações em representações gráficas é uma impor-
tante ferramenta para a etapa seguinte que consiste no planejamento 
das operações que ocorrerão durante as interdições viárias, auxilian-
do as partes envolvidas na compreensão do problema. Sempre que 
possível, devem-se utilizar todos os recursos disponíveis para a con-
fecção do material, como produção de vídeos, manuais e apostilas. 
Ressalta-se também a importância de reuniões para apresentação 
destes materiais aos agentes envolvidos e para discussões acerca 
das mudanças de itinerário, a fim de consolidar o planejamento.

OPERAÇÃO

Apesar de rudimentar, o controle da operação do transporte coletivo 
por ônibus sem sistema de comunicação nos coletivos, ou seja, base-
ado apenas em fiscais, é empregado na maior parte das cidades do 
Brasil e dos países não desenvolvidos (Ferraz e Torres, 2004). Dadas
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estas condições, faz-se essencial a atuação de fiscais e agentes de 
rua durante as interdições.

A atuação dos agentes na operação deve ocorrer de forma dinâmica 
e atenta às informações fornecidas pelas equipes de monitoramento. 
É importante que estas estejam alocadas em centrais que disponham 
de infraestrutura, tais como salas de controle e monitoramento atra-
vés de câmeras pela cidade.

Ao agente de rua cabe também repassar as informações sobre incon-
sistências no local para que o corpo técnico responsável pelo plane-
jamento tome as medidas cabíveis. Essas inconsistências podem 
ocorrer devido a mudanças inesperadas no escopo do planejamento 
por motivos diversos, por isso, é necessário que o acompanhamento 
da operação não se restrinja apenas à atuação in loco.

Basicamente, a função dos agentes é alertar motoristas e usuários do 
transporte público sobre o desvio de itinerário das linhas causado 
pelas interdições. Os agentes devem ser alocados em pontos estraté-
gicos da interdição para desempenhar seu papel de maneira eficiente. 
O analista deve fornecer uma quantidade de informações condizentes 
à capacidade de condução do agente para não sobrecarregá-lo, ou 
torná-lo ocioso.

A equipe de monitoramento é encarregada de permanecer alerta à 
situação, processando as informações provenientes dos agentes de 
rua, dos órgãos públicos, dos órgãos de segurança e da equipe de 
planejamento. Quando possível, acompanhar a operação pelos siste-
mas de monitoramento e avaliar se as condições atuais de operação 
atendem às necessidades das partes envolvidas.

No caso de eventos, a circulação de veículos credenciados e fretados 
nas áreas interditadas deve ser coordenada junto às operações de 
tráfego previstas para o evento para eliminar potenciais interferências 
no sistema (Goodwill e Joslin, 2006), evitando o conflito entre o tráfe-
go de veículos e o de pedestres.

Concluída a operação, é recomendada uma análise dos pontos posi-
tivos e negativos do planejamento para que este possa ser tomado 
como exemplo em operações futuras, aprimorando o procedimento. 
É importante que todos os agentes e órgãos envolvidos no processo 
participem desta etapa de revisão e reflexão pós-ação, também cha-
mada de debriefing.

O método descrito neste trabalho foi adotado em diversas interdições 
na cidade do Rio de Janeiro, mais recentemente com as obras no 
Porto Maravilha, na implantação do VLT na região central e nos even-
tos-teste das Olimpíadas. O debriefing da operação para tais interdi-
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ções fez com que o procedimento fosse aprimorado para a realização 
dos Jogos Olímpicos Rio 2016.

ESTUDO DE CASO: OLIMPÍADAS RIO 2016

O Rio de Janeiro realizou, no ano de 2016, o maior evento esportivo 
do mundo, dois anos depois de ter sido uma das cidades a sediar a 
Copa do Mundo de Futebol. Atletas de 205 países, competindo em 
306 provas de 42 modalidades esportivas, atraíram milhares de 
espectadores para a cidade.

No ano anterior e alguns meses antes do início das competições, 
foram realizados alguns eventos-testes com interdições para fami-
liarização dos eventos que ocorreriam nas Olimpíadas. Estes even-
tos serviram como base para o planejamento e aprimoramento das 
interdições e do transporte público antes e durante a realização 
das provas.

Ao longo dos meses de agosto e setembro de 2016, diversos 
órgãos do município se organizaram para realizar competições que 
demandavam esforços de todas as esferas para garantir a seguran-
ça e a pontualidade dos eventos e, ao mesmo tempo, minimizar os 
impactos no dia-a-dia da cidade. Os arredores do Parque Olímpico 
na Barra da Tijuca, do Complexo de Deodoro e dos estádios Mara-
canã e Engenhão sofreram interdições viárias e também diversas 
áreas da cidade onde foram realizadas as competições de rua. Nos 
dias críticos (cerimônias e competição de ciclismo de estrada), 
cerca de 100 vias foram bloqueadas.

O bloqueio das vias antes e durante as Olimpíadas provocou altera-
ções em 265 das cerca de 490 linhas de ônibus municipais, muitas 
vezes em mais de um local simultaneamente. Além dos fechamentos 
de ruas do entorno das competições, foram segregadas faixas de 
tráfego, denominadas faixas olímpicas, nas principais vias de acesso 
às competições para garantir a pontualidade do deslocamento dos 
veículos credenciados do evento.

Ao todo, foram 260 km de faixas olímpicas: 164 km de faixas dedica-
das (apenas veículos credenciados poderiam trafegar); 60 km de fai-
xas prioritárias (corredores de ônibus BRS); e 36 km de faixas com-
partilhadas (permitido tráfego misto). Em muitas destas faixas 
olímpicas, foi possível o tráfego de ônibus para garantir o melhor des-
locamento dos passageiros que utilizaram este meio de transporte 
nas Olimpíadas.

A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-
Rio), junto ao Comitê Organizador e autoridades de segurança, 
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definiu diversos cenários de interdições, mudanças de sentido e 
restrição de tráfego no entorno de áreas de competição como are-
nas e provas de rua. Os cenários de interdições baseavam-se em 
diversos fatores como:

Vias em que ocorreram provas de rua e áreas de apoio;
Áreas de acesso de pedestre e triagem antes da entrada em áreas 
de competição;
Áreas de acesso a atletas e staff;
Perímetro de segurança;
Inversão de vias para acesso seguro da família olímpica;
Suspensão de reversíveis e áreas de lazer;
Suspensão de acessos de vias para propiciar fluidez de tráfego em 
vias com faixas olímpicas.

De acordo com Bovy e colaboradores (2003), o tráfego intenso próxi-
mo à região do evento pode levar a um perigoso congestionamento, 
comprometendo a chegada tanto dos espectadores quanto dos atle-
tas e da força de trabalho. Dessa forma, foram mapeadas as vias 
interditadas e invertidas, bem como a duração dos bloqueios. Dadas
as variáveis de segurança, que poderiam demandar o aumento das 
interdições nas áreas de competição a poucos meses do evento, para 
o planejamento dos desvios das linhas estipulou-se o cenário mais 
desfavorável em relação ao tempo de interdição e de vias bloqueadas 
para que houvesse tempo hábil para ajustes urgentes.

Através de um sistema geográfico utilizado para planejamento do 
sistema de ônibus, foram relacionadas todas as linhas e pontos de 
ônibus afetados por cada interdição, facilitando o acesso a infor-
mações como o itinerário padrão das linhas, as empresas respon-
sáveis pela operação das linhas, entre outras informações relevan-
tes para a análise.

Devido ao grande número de alterações de itinerário, cada região da 
cidade foi planejada por diferentes equipes. Como uma mesma linha 
poderia sofrer alterações em diversas regiões da cidade simultanea-
mente, foi necessário definir uma padronização no trabalho. Este
procedimento foi realizado através de uma planilha cuja definição dos 
campos foi planejada para facilitar a junção final das diversas altera-
ções e para consolidar as mudanças e extrair informações específicas 
para passageiros, para motoristas, bem como para facilitar as pesqui-
sas (por data, por linha, por empresa etc.)A planilha elaborada para 
este planejamento continha as seguintes colunas:
a. Zona: campo de escolha em que era possível selecionar uma das 

quatro zonas em que a cidade foi dividida pelo comitê organizador 
das Olimpíadas.
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b. Última edição: para controle de edições e devido aos constantes 
ajustes de interdições, esta coluna controlava a data da última 
alteração de cada linha.

c. BRS, linha, sentido, destino, serviço e vista: informações relativas 
a linha em que foi feita a alteração de itinerário (previamente sele-
cionada por passar por uma via interditada).

d. Cenário: descrição do evento que ocorreria para alteração daquela 
linha. Por exemplo, o Maracanã continha os seguintes cenários: 
abertura; encerramento; futebol; vôlei.

e.  Período: dia e horário de ocorrência do cenário.
f. Itinerário: ao digitar informações da linha, automaticamente era 

completada a coluna itinerário padrão que continha o trajeto nor-
mal com todos os logradouros da linha.

g. Itinerário alterado: neste campo copiava-se apenas o trecho do 
itinerário alterado e digitava-se o trajeto que a linha percorreria 
naquele cenário.

h.  Data: para facilitar as junções de diferentes alterações, bem como 
buscas por data, foi feito um calendário onde eram preenchidas as 
datas de ocorrência da interdição dia a dia.

A tabela facilitou a manutenção do grande volume de dados e permi-
tiu extrair informações específicas para diferentes visões como linhas 
alteradas por data, por empresa e por zona. Os recursos disponibili-
zados pelo software permitiram que a planilha possuísse uma interfa-
ce amigável e que o acesso às informações das linhas fosse facilitado 
para usuários pouco familiarizados ao programa evitando, ao mesmo 
tempo, a utilização de dados inconsistentes, ao fornecer à planilha 
uma única fonte de informações sobre as linhas.

As alternativas para desvios de itinerários foram estudadas junto aos 
órgãos públicos de trânsito da cidade (CET e SMTR), uma vez que, 
em alguns casos, os volumes de tráfego poderiam comprometer a 
fluidez. Por isso, em determinadas situações, foram adotados crité-
rios para distribuir o tráfego em vias paralelas, a fim de dividir o 
volume de tráfego.

O Sindicato das Empresas de Ônibus do Rio de Janeiro (Rio Ônibus) 
elaborou um material com a descrição de todas as alterações de iti-
nerário, dia por dia, das linhas de ônibus municipais da cidade do Rio
de Janeiro, com diferentes enfoques. Os manuais e apostilas foram 
repassados às empresas de ônibus para familiarizar motoristas e ope-
radores às mudanças de rota.

A internet realizou um papel importante na divulgação de informações 
devido à dificuldade de se informar uma grande quantidade de linhas 
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alteradas e pontos de ônibus desatendidos no próprio local. Para
informar ao público as mudanças, foi disponibilizado um hot-site para 
os usuários de ônibus em sua página na internet. O material também 
foi utilizado por aplicativos de celulares que fornecem informações 
sobre o transporte público.

Também foram feitas apresentações com ilustrações das interdições 
e desvios, e mapas com pontos de ônibus desatendidos e indicativos 
de para onde o passageiro deveria se dirigir para encontrar seu ôni-
bus, como mostra a figura 2. Estas representações gráficas facilitaram 
o entendimento da própria equipe de analistas e a divulgação das 
informações para empresas, motoristas e passageiros.

Figura 2
Mapa do desvio de itinerário na Zona Sul do Rio de Janeiro

Fonte: Adaptado de Google Maps.

Observa-se, na figura 3, uma das áreas interditadas durante a realiza-
ção do evento de triatlo dos Jogos Olímpicos Rio 2016, que ocorreu 
nos dias 18 e 20 de agosto de 2016. Junto ao planejamento da inter-
dição, a prefeitura decretou feriado no dia do evento, o que colaborou 
com a redução do tráfego na região. Durante determinado período da 
competição, toda a área delimitada – uma importante região de pas-
sagem na zona sul da cidade – foi interditada para a realização da 
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prova. Aproximadamente 50 PED foram interditados e 40 linhas de 
ônibus municipais sofreram alterações de itinerário pelo fechamento 
do local em um período aproximado de duas horas.

Figura 3
Área interditada para a realização da prova de triatlo nas 
Olimpíadas Rio 2016

Fonte: Adaptado de Google Maps.

Neste evento, os agentes de rua foram alocados em pontos estratégi-
cos (pontos de ônibus ou junto às interdições no início dos bloqueios), 
a fim de atender um grupo de linhas que transitava pelas vias de aces-
so à região interditada, indicando a rota para os ônibus e informando 
sobre as condições de bloqueio das vias. Todas as linhas de ônibus que 
atendiam aos bairros de Ipanema e Copacabana foram orientadas a 
realizar o trajeto pela av. Epitácio Pessoa, via marginal à lagoa Rodrigo 
de Freitas, e pelo bairro do Humaitá, um desvio de aproximadamente 4 
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km. As demais linhas que atendiam apenas um dos bairros citados 
utilizaram vias anteriores ao bloqueio para realizar o retorno.

Junto à operação dos agentes de rua, as equipes de planejamento e 
monitoramento do centro de operações da prefeitura atuaram durante a 
competição para garantir que as linhas de ônibus cumprissem o itinerário 
proposto. Foram levantados e atualizados os contatos de responsáveis 
de todas as empresas de ônibus para uma comunicação mais rápida 
com os despachantes e motoristas. Além disso, a equipe de planejamen-
to encarregou-se de tomar decisões caso houvesse inconsistências fora 
do escopo por meio de orientações aos operadores de rua.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo abordou os procedimentos típicos realizados em situações 
de interdições viárias que interferem na operação padrão do transpor-
te público, através de um estudo de caso do maior evento esportivo 
do mundo: os Jogos Olímpicos realizados na cidade do Rio de Janei-
ro no ano de 2016.

O texto apresentou as principais etapas do planejamento para solu-
cionar o problema abordado: o gerenciamento do transporte público 
urbano por ônibus em situações que demandam a alteração de itine-
rário de linhas por tempo determinado.

As etapas do gerenciamento do transporte público em interdições 
viárias consistem basicamente no estudo da interdição e das linhas de 
ônibus afetadas, no planejamento das rotas, na elaboração das infor-
mações e no acompanhamento da operação dos desvios.

O procedimento descrito neste trabalho tem sido empregado em 
diversas demandas da cidade do Rio de Janeiro, como os desvios 
devido às obras no Porto Maravilha, à implantação do VLT na região 
central, à realização de grandes eventos, entre outras obras que cau-
saram interdições viárias relevantes.

As ferramentas computacionais mostram-se essenciais na elaboração 
do planejamento dos desvios, pois auxiliam o analista com informa-
ções precisas sobre a área em estudo, minimizando o tempo despen-
dido na coleta e organização dos dados, e facilitando a elaboração 
das informações a serem divulgadas.

O estudo de caso avaliado apresentou a elaboração de uma comple-
xa interdição de tráfego, em uma das principais rotas de acesso à 
zona sul do município do Rio de Janeiro. A operação visando a reali-
zação da competição de triatlo nas Olimpíadas Rio 2016 foi bem-
sucedida em todos os âmbitos, graças ao esforço coletivo de todos 
os atores.
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O transporte público de média e alta capacidade foi priorizado para o 
deslocamento do público aos eventos. Dessa forma, o acesso a áreas 
próximas às competições através de ônibus foi limitado devido às 
interdições viárias. Todavia, o transporte público por ônibus desempe-
nhou um importante papel reduzindo o transtorno aos passageiros 
usuais das linhas e atendendo a demanda do público das Olimpíadas.

Por fim, ressalta-se a importância de um planejamento conciso e que 
atenda às necessidades do público alvo, atentando-se não somente 
às questões de caráter técnico, mas também à divulgação das infor-
mações e ao controle da operação durante a realização dos eventos.
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QUALIDADE DO TRANSPORTE

AN P

Um serviço essencial nas cidades de grande e médio porte em todo o 
mundo é o transporte coletivo, não importando o nível de desenvolvi-
mento cultural e econômico. Além de facilitar a locomoção das pesso-
as, o transporte público tem função social e faz parte do cotidiano das 
pessoas, elevando a interação entre todos os usuários e, de certa 
forma, influenciando a qualidade da vida dos usuários deste serviço.

Entende-se que esse fato está relacionado às preocupações ambien-
tais e sociais, visto que o transporte de caráter coletivo se apresenta 
menos agressivo sob os prismas sociais e ambientais, notadamente 
porque este tipo de transporte ajuda na redução dos engarrafamentos 
(qualidade de vida) e na diminuição de carros nas estradas, contri-
buindo para a redução de gases de efeito estufa.

O principal desafio do planejamento de sistemas de transporte públi-
co consiste em atrair cada vez mais usuários de automóveis. Entre-
tanto, para atrair passageiros e disputar com o sistema de transporte 
privado, bem como alcançar a integração intermodal em diferentes 
linhas, o transporte público deve conceder serviços integrados de 
transporte com qualidade (Vuchic, 2005). Dessa forma, é fundamental 
que o transporte coletivo apresente algum diferencial, sobretudo em 
termos da qualidade do serviço prestado, para que seja possível atrair 
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os usuários e fazer com que estes, de fato, adotem essa modalidade 
de transporte no seu cotidiano.

Ainda nesse sentido, Ferraz e Torres (2001) entendem que a qualidade 
no transporte público urbano deve ser contemplada como uma visão 
geral, considerando o nível de satisfação de todos os envolvidos no 
sistema: os usuários, o governo, a comunidade, os trabalhadores e 
empresários do setor. Este trabalho direciona esforços neste sentido, 
além de propor ferramentas de melhoria. Esses aspectos podem 
melhorar o processo de tomada de decisão dos gestores com o intuito 
de proporcionar um serviço mais atrativo do ponto de vista do usuário.

Convém ressaltar que estudo semelhante já foi desenvolvido com a 
temática sobre a percepção da qualidade do serviço de transporte 
público coletivo em Unaí. Silva et al. (2015) publicaram o trabalho 
intitulado “Avaliação do nível de qualidade do serviço de transporte 
público em Unaí-MG na percepção dos usuários”. Todavia, o atual 
contexto do setor difere em alguns pontos daquele anterior. Cabe 
destacar quatro deles: i) mudança da empresa prestadora do serviço; 
ii) alteração da gestão municipal; iii) modificações nos pontos de ôni-
bus; e iv) alterações nas vias de circulação de veículos.

Desse modo, julgou-se importante tanto do ponto de vista da tomada 
de decisão dos agentes envolvidos nesse sistema quanto do ponto de 
vista da pesquisa científica que fosse desenvolvido um estudo com-
parativo e que tais dados (anteriores e atuais) fossem confrontados 
com o intuito de verificar se houve algum tipo de melhoria ou se o 
serviço ainda se encontra com baixo nível de qualidade na percepção 
dos usuários, conforme constatado por Silva et al. (2015). Nesse con-
texto, o presente trabalho apresenta uma análise sobre o nível de 
qualidade na prestação de serviço de transporte público por ônibus 
na percepção dos usuários na cidade de Unaí, bem como as ferra-
mentas e métodos que podem melhorar a prestação deste serviço.

REFERENCIAL TEÓRICO

Qualidade na percepção dos usuários

A definição de qualidade baseada na expectativa do consumidor pode 
ser diversificada, pois o consumidor poderá receber cada produto ou o 
serviço de maneira diferente. Portanto, a qualidade precisa ser entendi-
da do ponto de vista do consumidor, uma vez que a qualidade de um 
produto ou serviço em particular está ligada àquilo que ele perceber e 
definir como tal (Slack; Chambers; Johnston, 2009). Assim, é necessá-
rio buscar entender o que o cliente deseja para conseguir alcançar com 
êxito sua satisfação (Najafi; Saati; Tavana, 2015). Consequentemente, a 
perspectiva de qualidade do serviço prestado tem uma forte influência 
na satisfação do cliente (Rossés; Sccott; Ávila, 2014).
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Segundo Berry e Parasuraman (1995), os clientes usam um critério 
primordial de avaliação da qualidade do serviço prestado que é a 
confiabilidade, mensurando até onde o prometido é cumprido de 
maneira confiável e com transparência. Segundo os autores, a orga-
nização deve buscar a qualidade no serviço por meio de uma cultura 
empresarial voltada para o cliente e um serviço executado perfeita-
mente como desejado e bem feito.

Estudos relatam que no mercado de alta concorrência o consumidor está 
cada vez mais exigente. A avaliação positiva e satisfatória pode trazer 
benefícios e auxiliar empresas a entender as percepções e expectativas 
de qualidade dos clientes (Peterson; Wilson, 1992). Christopher e Wright 
(2006) descrevem que o serviço almejado é o serviço que o cliente dese-
ja receber. Já para Johnston e Bonoma (1981) o serviço esperado pelo 
cliente está ligado às atividades tradicionais do marketing e pode ser 
influenciado por pessoas externas que já utilizaram o mesmo serviço.

A qualidade do serviço depende, assim, dos serviços esperados e 
previstos pelo cliente. Com a grande competitividade, a qualidade 
encontra-se em constante mudança. Como afirmam Schneider e 
Bowen (1995, p. 22), “tal como a beleza está nos ‘olhos’ de quem a 
vê, a qualidade está na mente do consumidor”. Nesse contexto, o que 
é esperado e previsto pelo cliente – serviço ágil e rápido com atendi-
mento diferenciado – cria expectativas nos clientes e influencia no 
serviço prestado de modo que uma boa qualidade ocorre continua-
mente quando as percepções excedem essas expectativas.

O usuário tem capacidade de determinar e influenciar a qualidade 
com a qual um serviço de transporte pode e deve ser oferecido. Para-
suraman, Zeithaml e Berry (1988) indicam que há cinco critérios que 
podem avaliar esta qualidade: a confiabilidade, a responsabilidade, a 
segurança, a empatia e a tangibilidade. Aprofundando mais estes 
critérios, Lima Junior (1995) considera a visão do usuário em termos 
de ambiente, conforto, acessibilidade, preço, momento de interação, 
comunicação, experiência anterior, imagem e conforto entre o que é 
realizado, o comunicado e o percebido.

Para Rodrigues, Silva Junior e Fontenele (2010) o conhecimento da 
percepção dos usuários de qualquer idade sobre o sistema de trans-
porte é de grande importância para que sejam cobradas ações para 
garantir um mínimo de qualidade em sua mobilidade.

Sistemas de transporte público urbano

Pena (2013) relata que o transporte público está propriamente ligado 
à dimensão da área urbana e da quantidade de pessoas, pois, quanto 
maior a cidade, mais amplo e uniformizado deve ser o sistema de 
transporte público, buscando evitar superlotações e insuficiência.
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Ferraz e Torres (2004) descrevem as divisões do transporte de pas-
sageiro – privado ou individual, público ou coletivo e semipúblico. De
acordo com o autor, o transporte privado ou individual está relacio-
nado a veículos pertencentes às pessoas que os dirigem, em que o 
motorista escolhe o caminho e determina o tempo de viagem, o 
número de passageiros é reduzido e o deslocamento pode ser reali-
zado porta a porta. O transporte público ou coletivo refere-se ao 
transporte de massa, utilizado por diversas pessoas, em que o preço 
unitário é baixo e o veículo pertence a uma terceira pessoa ou 
empresa. Os horários de uso e o percurso são fixos e não existe 
flexibilidade ou esta é pequena. Por fim, o semipúblico apresenta 
característica intermediárias entre o privado e o público, em que é 
realizado o transporte de pessoas com níveis diversificados de regu-
lamentação (Ferraz; Torres, 2004).

O transporte público por ônibus é usado por grande parte da popu-
lação brasileira para realizar atividades cotidianas, como trabalho, 
lazer e acesso ao serviço de saúde, dentre outros, independente-
mente da idade e sexo (Góes, Cárdenas, Gomes e Tavares, 2008). 
Para Ferraz e Torres (2004) o transporte público urbano assume 
papel importante para redução do número de veículos nas cidades, 
tendo como um de seus papéis, minimizar os congestionamentos. 
Ferraz (1998) acrescenta que o transporte coletivo urbano minimiza 
a poluição, o uso indiscriminado de energia automotiva e a constru-
ção de vias e estacionamento.

Um estudo do Ipea em 2012 verificou que cerca de 41% da popula-
ção dos municípios acima de 100 mil habitantes consideram o trans-
porte público “ruim” ou “muito ruim”, descrevendo ainda que para 
48% da população das grandes cidades o transporte público não 
permite que as pessoas se desloquem com facilidade por todos os 
bairros (Ipea, 2012). Em virtude dos números apresentados, Pena 
(2013) avalia como ruim e ineficiente o transporte público do Brasil, 
em virtude de passagens caras, ônibus frequentemente lotados, 
veículos com más condições de uso e tempo elevado de espera dos 
passageiros nos terminais. Ferraz e Torres (2004) relatam 12 princi-
pais fatores que influenciam a qualidade do transporte público urba-
no por ônibus: acessibilidade, frequência de atendimento, tempo de 
viagem, lotação, confiabilidade, segurança, características dos veí-
culos, características dos locais de parada, sistema de informação, 
conectividade, comportamento dos operadores e estados de con-
servação das vias.

Nos últimos anos, têm se observado a publicização de insatisfação da 
população para com o sistema de transporte público do país, presen-
te nas manifestações e protestos contra o aumento dos preços das 
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passagens e falta de qualidade do serviço. Garcia (2015) relata que as 
manifestações não obtiveram ganhos significativos, mas, sim, apenas 
um congelamento momentâneo no valor das tarifas. Portanto, a insa-
tisfação dos usuários prevalece, focada no fato de que se paga mais 
caro por um serviço quase sempre considerado ruim.

Para Vasconcelos (2009), entre diversos elementos que fazem parte 
do transporte urbano de passageiros, acessibilidade e mobilidade 
das pessoas, a qualidade de vida e o uso adequado do sistema viá-
rio merecem atenção. Neste sentido, Ferraz e Torres (2004) reportam 
que a qualidade no transporte coletivo é importante e deve ser ana-
lisada em uma visão geral, principalmente voltada à satisfação de 
todos os envolvidos no sistema, não apenas dos usuários, mas tam-
bém do governo e da comunidade, sejam eles empregados ou 
empresários do setor.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho foi realizado na cidade de Unaí, Minas Gerais, 
com usuários do transporte coletivo público no intuito de comparar as 
suas expectativas e percepções do serviço prestado e verificar possí-
veis ferramentas em busca de melhoria. O município possui uma 
população estimada de 83.448 habitantes (IBGE, 2016). Na cidade, 
existe um veículo para cada 1,85 habitantes, somando 44.926 veícu-
los automotores (IBGE, 2016).

Este trabalho classifica-se como pesquisa aplicada, tendo o propósito 
de gerar conhecimento para aplicação na prática e busca de soluções 
para os possíveis problemas encontrados (Silva, 2005). É um estudo 
qualitativo, com complementação de dados quantitativos. Para Gil 
(2002, p. 54), pode-se caracterizar um estudo de caso como “estudo 
profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que per-
mita seu amplo e detalhado conhecimento”. Com o objetivo de anali-
sar a expectativa e percepção dos usuários e identificar possíveis 
ferramentas e métodos que possam melhorar a prestação deste ser-
viço, este estudo classifica-se como exploratório. A pesquisa explora-
tória busca explorar uma situação, tendo como objetivo fornecer cri-
térios e compreensão sobre o problema abordado pelo pesquisador 
(Malhotra, 2001).

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, conforme citado ante-
riormente, este trabalho classifica-se em pesquisa de levantamento 
ou survey. Conforme Gil (2008), a pesquisa de levantamento busca 
descrever os fenômenos que ocorrem naturalmente em grupos signi-
ficativos de pessoas acerca do problema estudado. De acordo com o 
autor, a busca dos resultados pode ser realizada através da aplicação 
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de questionários, uma vez que o conhecimento direto da realidade 
enriquece as análises e os resultados.

Procedeu-se com a aplicação de questionários sobre a percepção 
do serviço prestado e o serviço esperado, no intuito de avaliar o 
nível da qualidade do serviço de transporte público na cidade de 
Unaí na percepção dos usuários. Para atingir o primeiro objetivo – a 
identificação das expectativas dos usuários em relação ao serviço 
de transporte público por ônibus na cidade de Unaí – e o segundo 
objetivo – a identificação das percepções dos usuários em relação 
ao serviço de transporte público por ônibus na cidade de Unaí – foi 
utilizado o método proposto por Parasuraman, Zeithaml e Berry 
(1988), a escala ServQual, que mensura as expectativas do cliente e 
suas percepções efetivas do serviço prestado. Para fins deste traba-
lho, optou-se por selecionar as seguintes variáveis: (1) tangibilidade; 
(2) confiabilidade; (3) responsabilidade; (4) segurança; e (5) empatia.

A composição amostral foi definida utilizando-se os pressupostos de 
Levin (1987) que descrevem a amostra como um subconjunto de indi-
víduos extraídos de uma população. A média é um valor representati-
vo de um conjunto de dados, o erro amostral é a diferença entre um 
resultado da amostra e o verdadeiro resultado populacional, e o méto-
do de amostragem probabilística é o que seleciona os indivíduos de 
uma determinada população de forma que todos tenham chances de 
estar representados na amostra. A amostra calculada foi de 196 indi-
víduos, todos entrevistados.

Também foi objetivo do trabalho comparar os resultados obtidos 
nesta pesquisa com aqueles constatados no último triênio. Para tanto, 
os resultados obtidos no último triênio foram confrontados com os 
resultados obtidos na pesquisa atual, realizada de março a junho de 
2018. A comparação se deu através de análise do trabalho publicado 
por Silva et al. (2015).

A tabulação dos dados foi feita com a ferramenta Excel, que calculou 
as médias esperadas e percebidas dos resultados. Foi constatada 
uma diferença (gap) entre a percepção e a expectativa atual dos usu-
ários de transporte público em Unaí e o resultado obtido do último 
triênio, de acordo com Silva et al. (2015).

A fim de propor ações em nível estratégico para a melhoria da quali-
dade do serviço na concepção dos usuários foi realizada a revisão 
sistemática de literatura com o intuito de identificar possíveis ferra-
mentas e métodos que podem ser adotados como forma de melhorar 
o nível do serviço prestado no transporte público de Unaí.

A figura 1 exemplifica as etapas da pesquisa.
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A seção a seguir apresenta os resultados obtidos neste estudo. Pos-
teriormente, tais resultados são discutidos à luz da teoria fundamen-
tada para este trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Perfil dos usuários

Da amostra pesquisada composta por 196 pessoas, 114 são do gêne-
ro feminino (58%) e 82 do gênero masculino (42%). Usuários entre 30 
e 39 anos e de 18 anos ou menos são os mais frequentes, com 27% 
cada faixa; entre 19 e 29 anos, há 20%, de 40 a 49 anos, 12%, de 50 
a 59 anos, 8% e de 80 anos ou mais, 7%.

Os usuários do transporte coletivo são na maioria assalariados (47%) e 
estudantes (33%), seguidos por aposentados (10%), comerciantes 
(4%) e outras profissões (6%). Os resultados são diferentes do estudo 
realizado por Vasconcelos (2009) na cidade de Betim, MG, no qual 42% 
dos usuários do transporte público na cidade eram aposentados. 

Figura 2
Ocupação dos usuários do serviço de transporte público de Unaí, MG

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Em relação ao percentual de aposentados que utilizam o serviço, pôde-
se observar que 10% possuem passe livre, ou seja, não são cobrados 
pela utilização do serviço, e 90% não possuem a gratuidade do serviço. 
Notou-se também que 45% dos usuários utilizam diariamente o servi-
ço, 30% semanalmente e 26% mensalmente. Os resultados divergem 
dos de Silva et al. (2015) que, durante seu estudo desenvolvido na 
mesma cidade, identificou que 49% dos usuários utilizavam esporadi-
camente o serviço, 35% semanalmente e 15% diariamente.

A seguir são apresentadas todas as dimensões estudadas, fundamentadas 
na escala ServQual proposta por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988).
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Análise das dimensões

Tangibilidade

Esta dimensão está relacionada à aparência das instalações físicas, 
equipamentos, colaboradores e material de comunicação. O resultado 
foi de 5,60 em relação às expectativas e de 3,66 em relação à percep-
ção dos serviços prestados nesta dimensão, resultando em uma dife-
rença (gap) de -1,94 conforme tabela 1.

Tabela 1
Aspectos tangíveis (tangibilidade)

Questionário Qualidade do serviço

Expectativa Percepção Gap

1. Os pontos de parada devem ser cômodos 6,26 3,43 -2,83

2.  Os funcionários (motorista e cobrador) devem 
estar sempre asseados e bem vestidos

6,05 5,23 -0,82

3. Os ônibus devem ser novos e confortáveis 5,85 4,14 -1,71

4. Os ônibus devem possuir ar condicionado 4,25 1,84 -2,41

Média de tangibilidade 5,60 3,66 -1,94
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

O item de pior avaliação nessa dimensão foi a comodidade dos pon-
tos de parada. O resultando atingiu um gap entre a expectativa e a 
percepção no valor de -2,83.

Confiabilidade

Nesta dimensão, a avaliação é referente à habilidade em realizar o 
serviço prometido de forma confiável e cuidadosa, conforme os qua-
tro itens avaliados. O resultado foi de 6,29 em relação às expectativas 
e de 4,74em relação à percepção dos serviços prestados, resultando 
em uma diferença (gap) de -1,55, conforme apresentado na tabela 2.

Tabela 2
Confiabilidade

Questionário Qualidade do serviço

Expectativa Percepção Gap

5.  Se o horário da linha desejada está marcado, a 
empresa deve cumpri-lo

6,33 4,89 -1,44

6.  Quando os usuários têm algum problema no 
serviço, a empresa deve passar segurança

6,20 4,47 -1,73

7. A empresa deve ser de confiança 6,40 4,85 -1,56

8.  A empresa deve cumprir a viagem (trajeto) no 
tempo estipulado

6,21 4,75 -1,46

Média confiabilidade 6,29 4,74 -1,55
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.
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O item que recebeu a pior avaliação nessa dimensão foi o que se 
refere à empresa passar segurança quando os usuários têm algum 
problema na prestação do serviço. Este resultando atingiu um gap
entre a expectativa e a percepção de -1,73. Tal resultado exige aten-
ção especial dos gestores do transporte público.

Responsabilidade

Esta dimensão, entendida como a disposição e vontade para ajudar 
os clientes e proporcionar um serviço melhor, obteve um resultado de 
6,10 relacionado às expectativas, e de 4,14 em relação à percepção 
dos serviços prestados, resultando em uma diferença (gap) de -1,96, 
conforme apresentado na tabela 3.

Tabela 3
Responsabilidade

Questionário Qualidade do serviço

Expectativa Percepção Gap

9.  Os funcionários da empresa devem sempre estar 
dispostos a ajudar os usuários, caso necessário

6,13 4,54 -1,60

10.  Os pontos de parada devem possuir os 
horários das linhas

6,18 3,10 -3,09

11.  Os horários das linhas devem ser cumpridos 
sem atraso

6,13 4,61 -1,53

12.  Os funcionários devem estar sempre dispostos 
a responder prontamente os usuários

5,95 4,33 -1,62

Média responsabilidade 6,10 4,14 -1,96

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

O item que recebeu a pior avaliação nessa dimensão foi o da presen-
ça ou não de horários das linhas nos pontos de parada. O resultando 
para este item atingiu um gap entre a expectativa e a percepção no 
valor de -3,09.

Segurança

A segurança refere-se ao conhecimento e atendimento demons-
trados pelos colaboradores e habilidades para inspirar credibili-
dade e confiança. Este item alcançou um resultado de 6,27 rela-
cionado às expectativas e de 4,01 em relação à percepção dos 
serviços prestados, resultando em uma diferença (gap) de -2,26, 
conforme tabela 4.

O item que recebeu a pior avaliação nessa dimensão foi a existência 
de equipamento de segurança (cinto, extintores etc.) resultando em 
um gap entre a expectativa e a percepção de -2,89.
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Tabela 4
Segurança

Questionário Qualidade do serviço

Expectativa Percepção Gap

13. A velocidade dos veículos deve ser segura 6,51 4,16 -2,35

14.  Os ônibus devem parar apenas nos pontos de 
parada

6,21 3,84 -2,37

15.  Os ônibus devem possuir os equipamentos de 
seguranças (cinto, extintores etc.)

6,41 3,52 -2,89

16.  Os pontos de parada devem ficar próximos às 
calçadas

5,93 4,50 -1,43

Média segurança 6,27 4,01 -2,26
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Empatia

A última dimensão mede o atendimento individualizado que a empre-
sa oferece ao cliente. O resultado foi de 5,42 relacionado às expecta-
tivas e de 3,65 em relação à percepção dos serviços prestados, 
resultando em uma diferença (gap) de -1,77 (ver tabela 5).

Tabela 5
Empatia

Questionário Qualidade do serviço

Expectativa Percepção Gap

17.  Existem programas para fidelizar os usuários do 
transporte coletivo em Unaí

5,93 3,73 -2,20

18.  Os ônibus são adaptados aos portadores de 
necessidades especiais

6,51 5,22 -1,29

19. Os veículos fazem pouco barulho 5,70 4,01 -1,70

20.  A empresa disponibiliza internet gratuita no 
interior dos ônibus

3,60 1,72 -1,88

21.  A empresa disponibiliza informações por 
telefone sobre os horários e trajetos das linhas

5,37 3,56 -1,81

Média empatia 5,42 3,65 -1,77
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

O item que recebeu a pior avaliação nessa dimensão foi a existência 
de programas para fidelização dos usuários do transporte coletivo de 
Unaí, resultando em um gap entre a expectativa e a percepção de 
-2,20. O resultado obtido demonstra que os usuários do serviço não 
possuem conhecimento de programas para fidelização ao serviço. 
Estes programas podem de forma direta ou indireta beneficiar, facilitar 
e proporcionar aumento de demandas de usuários deste serviço de 
transporte coletivo.
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Comparativo do último triênio (2015 a 2018)

Os resultados obtidos nesta pesquisa foram comparados com os de 
pesquisa similar realizada em 2015. Os resultados são apresentados 
na tabela 6.

Tabela 6
Comparativo entre 2015 e 2018

2015 2018 Variação 
2015-
2018

Expec. Percep. Gap Expec. Percep. Gap

Ta
ng

ib
ili

d
ad

e

1.  Os pontos de parada 
devem ser cômodos

6,25 2,22 -4,03 6,26 3,43 -2,83 -1,20

2.  Os funcionários 
(motorista e cobrador) 
devem estar sempre 
asseados e bem 
vestidos

6,2 2,85 -3,35 6,05 5,23 -0,82 -2,53

3.  Os ônibus devem ser 
novos e confortáveis

6,39 2,04 -4,35 5,85 4,14 -1,71 -2,64

4.  Os ônibus devem 
possuir ar condicionado

5,9 1,15 -4,75 4,25 1,84 -2,41 -2,34

C
o

nf
ia

b
ili

d
ad

e

5.  Se o horário da linha 
desejada está 
marcado, a empresa 
deve cumpri-lo

6,91 2,45 -4,46 6,33 4,89 -1,44 -3,02

6.  Quando os usuários 
têm algum problema 
no serviço, a empresa 
deve passar segurança

6,87 2,5 -4,37 6,20 4,47 -1,73 -2,64

7.  A empresa deve ser 
de confiança

6,84 2,74 -4,1 6,40 4,85 -1,56 -2,55

8.  A empresa deve 
cumprir a viagem 
(trajeto) no tempo 
estipulado

6,77 2,55 -4,22 6,21 4,75 -1,46 -2,76

R
es

p
o

ns
ab

ili
d

ad
e

9.  Os funcionários da 
empresa devem 
sempre estar dispostos 
a ajudar os usuários, 
caso necessário

6,88 2,76 -4,12 6,13 4,54 -1,59 -2,53

10.  Os pontos de parada 
devem possuir os 
horários das linhas

6,59 2,13 -4,46 6,18 3,10 -3,08 -1,38

11.  Os horários das linhas 
devem ser cumpridos 
sem atraso

6,71 2,33 -4,38 6,13 4,61 -1,52 -2,86

12.  Os funcionários 
devem estar sempre 
dispostos a responder 
prontamente os 
usuários

6,73 2,56 -4,17 5,95 4,33 -1,62 -2,55

Continua
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Tabela 6 (continuação)

2015 2018 Variação 
2015-
2018Expec. Percep. Gap Expec. Percep. Gap

S
eg

ur
an

ça

13.  A velocidade dos 
veículos deve ser 
segura

6,88 3,49 -3,39 6,51 4,16 -2,35 -1,04

14.  Os ônibus devem 
parar apenas nos 
pontos de parada

6,17 3,14 -3,03 6,21 3,84 -2,37 -0,66

15.  Os ônibus devem 
possuir os 
equipamentos de 
seguranças (cinto, 
extintores etc.)

6,94 2,75 -4,19 6,41 3,52 -2,89 -1,30

16.  Os pontos de parada 
devem ficar 
próximos às 
calçadas

6,57 2,83 -3,74 5,93 4,50 -1,43 -2,31

E
m

p
at

ia

17.  Existem programas 
para fidelizar os 
usuários do 
transporte coletivo 
em Unaí

5,57 1,77 -3,8 5,93 3,73 -2,20 -1,60

18.  Os ônibus são 
adaptados aos 
portadores de 
necessidades
especiais

6,84 1,93 -4,91 6,51 5,22 -1,29 -3,62

19.  Os veículos fazem 
pouco barulho

6,58 1,97 -4,61 5,70 4,01 -1,69 -2,92

20.  A empresa 
disponibiliza internet 
gratuita no interior 
dos ônibus

4,05 1,28 -2,77 3,60 1,72 -1,88 -0,89

21.  A empresa 
disponibiliza
informações por 
telefone sobre os 
horários e trajetos 
das linhas

6,35 1,6 -4,75 5,37 3,56 -1,81 -2,94

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

A comparação foi realizada no intuito de demonstrar se houve aumen-
to ou diminuição das variáveis em relação aos itens avaliados. Impor-
tante ressaltar que na pesquisa realizada em 2018 utilizou-se o 
mesmo instrumento e o mesmo questionário da pesquisa realizada 
em 2015. A única alteração foi em relação à proporção de participan-
tes que, em 2018, foi maior que em 2015. Todavia, nos dois casos, 
utilizaram-se pressupostos metodológicos que atestaram a composi-
ção amostral mínima.
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Com base nas comparações, ressalta-se que, em 2015 e 2018, as expec-
tativas dos usuários foram maiores que as percepções. Entretanto, no que 
se refere à tangibilidade, em 2015, o gap final entre expectativa e percep-
ção foi de -4,12 e, em 2018, foi de -1,94. Tais resultados demonstram que 
houve melhoria de -2,18 no último triênio. No que se refere a confiabilidade, 
no ano de 2015, o gap final entre expectativa e percepção foi de -4,29 e, 
em 2018, foi de -1,55. Tais resultados demonstram que houve melhoria de 
-2,74 no último triênio. No que concerne à responsabilidade, em 2015 o 
gap final entre expectativa e percepção foi de -4,28 e, em 2018, foi de 
-1,96. Estes resultados demonstram que houve melhoria de -2,33 no últi-
mo triênio. Em relação à segurança, em 2015, o gap final entre expectativa 
e percepção foi de -3,59 e, em 2018, foi de -2,26. Isso comprova que 
houve melhoria de -1,33 no último triênio. Por fim, quanto a empatia, em 
2015, o gap final entre expectativa e percepção foi de -4,17 e, em 2018, foi 
de -1,77. Constata-se que houve melhoria de -2,39 no último triênio.

Assim, é importante ressaltar que a diferença entre expectativa e rea-
lidade em 2018 é menor que a obtida em 2015. Essa informação é de 
suma importância para os resultados desta pesquisa, carecendo de 
melhores análises à luz de outras teorias, sendo, inclusive, sugestão 
para trabalhos futuros. A figura 3 traz informações valiosas no sentido 
de fazer comparativos sobre como ocorreu a distribuição dos resulta-
dos das duas pesquisas, apresentados a seguir.

Figura 3
Análise dos gaps entre 2015 e 2018

Fonte: Elaboração própria (2018).

Obs.: Quanto mais 
próximo de 0 o 
resultado do gap
estiver, menor será o 
índice de crítica.

Ano Tangibilidade Confiabilidade Responsabilidade Segurança Empatia

2015 -4,12 -4,29 -4,28 -3,59 -4,17

2018 -1,94 -1,55 -1,96 -2,26 -1,77
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Nota-se que há maior diferença no item confiabilidade e maior conver-
gência no item segurança.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo analisar a percepção dos usuários 
sobre a qualidade da prestação de serviço de transporte coletivo por 
ônibus na cidade de Unaí, MG. Através dos resultados obtidos, apu-
rou-se que o nível de qualidade do serviço de transporte público 
apresenta resultados abaixo das expectativas dos usuários.

Os vários conceitos expostos têm sido encontrados na literatura 
especializada dentre as mais diversas utilizações e aplicações, permi-
tindo uma ampla visão de diversos aspectos que abrangem o objeto 
de estudo, de modo que a revisão de literatura realizada foi funda-
mental para comprovar estes fatos.

Ao identificar as expectativas e a percepção dos usuários em relação 
ao serviço de transporte público por ônibus na cidade de Unaí, MG 
por meio das cinco categorias analisadas, foi possível apurar que a 
expectativa dos usuários é maior que a percepção da realidade, com-
provando que a qualidade dos serviços de transporte público na 
cidade é insatisfatória para os usuários.

Desta forma, dentre os resultados obtidos, é interessante ressaltar que 
a categoria que obteve maior crítica dos usuários foi a segurança, que 
se refere ao conhecimento e atendimento demonstrados pelos colabo-
radores e habilidades para inspirar credibilidade e confiança. A segunda 
categoria foi a responsabilidade, relacionada à disposição e vontade 
para ajudar os clientes e proporcionar um serviço mais claro, diferente-
mente do resultado obtido no estudo realizado por Silva et al. (2015) em 
que a categoria que obteve maior crítica foi a confiabilidade.

A confiabilidade, ou seja, interesse em solucionar os problemas dos 
usuários, cumprindo o serviço no tempo prometido e a boa realização 
do serviço, foi a categoria que recebeu menor crítica, seguida da 
empatia que mede o atendimento individualizado que a empresa ofe-
rece ao cliente, categoria que obteve melhoria significativa, quando 
comparada ao estudo realizado em 2015.

A comparação feita com o estudo realizado na mesma cidade em 
2015 nos permite concluir que, de 2015 para 2018, o índice de crítica 
negativa sobre a qualidade do serviço prestado caiu e a qualidade do 
serviço prestado melhorou neste recorte de tempo.

Várias ações em nível estratégico podem ser tomadas para a melhoria 
da qualidade do serviço na concepção dos usuários. A segurança, 
categoria de maior crítica, pode ser melhorada através de averiguações 
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diárias no que tange às funcionalidades e presença dos cintos de segu-
rança nos assentos, assim como a obrigação de sua utilização; fácil 
acesso aos extintores no interior do veículo; acompanhamento e rastre-
amento constantes da velocidade média segura dos veículos; e a rees-
truturação de pontos seguros de embarque e desembarque dos usuá-
rios. Essas não são ações fáceis de serem implantadas, mas precisam 
ser colocadas em pauta para que haja melhorias.

A melhoria da responsabilidade, segundo requisito com índice de maior 
crítica, poderá ser realizada através de treinamentos e conduta adequa-
da dos funcionários para estarem preparados a ajudar e responder os 
usuários caso haja necessidade. No que se refere ao horário de linhas 
e informação destes horários em pontos de parada, a empresa pode 
utilizar sites da empresa, redes sociais públicas, além da fixação dessas 
informações na imprensa, nos locais públicos e em todos os pontos de 
paradas. A prestação de um bom serviço de informação, segurança, 
confiabilidade e empatia afeta positivamente diversos fatores de quali-
dade. Além disso, os pontos de parada devem ser averiguados com 
certa frequência, em busca de fornecer ao usuário um local seguro e 
protegido, com iluminação, assento e aconchego.

No que diz respeito aos programas de fidelização dos usuários, a 
prestação deste serviço de transporte público pode realizar cadastra-
mento dos usuários através de cartões magnéticos e sua fácil recarga 
em terminais eletrônicos ou em sites online, estimulando a antecipa-
ção desta recarga, trazendo como resultados positivos a diminuição 
de tumultos para compra do bilhete presencialmente e agilidade no 
momento do embarque. Com relação ao acesso de portadores de 
necessidades especiais o índice de crítica constatado foi mínimo, pois 
o serviço fornece veículos adaptados.

Também com relação à habilidade em realizar o serviço prometido de 
forma confiável e cuidadosa, foi constatado que a crítica foi mínima em 
comparação aos demais requisitos apresentados. Porém, para melho-
rar ainda mais a qualidade do transporte público por ônibus, seria inte-
ressante a contratação de profissionais capacitados que transmitam 
segurança e confiança no serviço prestado, e o cumprimento dos horá-
rios de cada linha conforme estabelecido em seu itinerário.

O Poder Público, através de suas concessões, deve exigir da empresa 
prestadora do serviço melhores índices de desempenho operacional, 
no sentido de garantir a qualidade do serviço prestado. Contudo, a 
qualidade do sistema de transporte público se torna um instrumento 
de grande relevância na organização e concepção das cidades, seja 
no escopo social ou ambiental. Não é somente a melhoria da qualida-
de no serviço prestado que comprova esta evolução e, sim, um con-
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junto de medidas que viabilizem o deslocamento seguro e de qualida-
de dos cidadãos aos seus destinos. Nessa perspectiva, como sugestão 
a pesquisas futuras, propõe-se a aplicação de ferramentas da qualidade, 
buscando proporcionar uma análise mais robusta, conclusiva e eficaz 
destas ferramentas, em busca de beneficiar e melhorar os serviços pres-
tados aos usuários.

Em busca de melhor qualidade no serviço prestado, o diagrama de 
Ishikawa pode auxiliar na melhoria da qualidade através da relação e 
classificação das várias causas que afetam o processo de prestação 
do serviço de transporte público. Um exemplo seria a classificação 
das variáveis pesquisadas, estruturando qualquer problema entre elas 
que necessite de resposta gráfica e sintética para uma melhor com-
preensão do problema e da sua causa raiz.

O PDCA pode ser utilizado na busca da melhoria contínua do processo 
por ser um método simples de quatro etapas. A ferramenta pode ser 
utilizada após a análise do diagrama de Ishikawa. Após encontrar o 
problema raiz, a administração conseguirá realizar o planejamento esta-
belecendo objetivos e metas a serem alcançadas, se preocupando com 
o momento de implantação e execução do processo, devendo mapeá-
los para analisar e avaliar os resultados. Na etapa de verificação, 
devem-se analisar os resultados obtidos e conferir possíveis diferenças, 
levantando as ocorrências de desvio de qualidade. Na quarta e última 
etapa, que se refere à ação, é necessário avaliar as causas dos desvios 
encontrados para tais problemas de qualidade evidenciados, estabele-
cendo possíveis ações corretivas e preventivas.

No gráfico de controle, os dados coletados durante um determinado 
tempo do processo podem ser utilizados para o acompanhamento e 
comprovação de eficácia no serviço. A análise composta em gráfico 
exibe estatisticamente uma faixa entre os limites inferiores e superiores 
deliberados em um parâmetro de controle além da média estabelecida. 
Portanto, seu objetivo é verificar se está havendo algum desvio da qua-
lidade. Esta análise poderá ser viável a partir das informações disponibi-
lizadas por este estudo que dão condições para verificar pontualmente a 
qualidade do serviço prestado, o nível de satisfação do usuário e, a par-
tir disso, tomar as medidas de correção cabíveis.

As ações empreendidas pelo setor público que podem explicar a 
melhoria na avalição dos usuários da presente pesquisa em compara-
ção ao estudo realizado por Silva et al. (2015) se referem a constata-
ções identificadas, sendo as principais:
a) maior profissionalismo e habilidade por parte dos servidores que 

prestam o serviço de transporte público, ficando claro que houve 
uma melhoria considerável no conhecimento e habilidades des-
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tes, principalmente no que tange à necessidade da resolução de 
problemas de forma profissional, e melhoria vertiginosa no que 
tange à educação e cortesia dos servidores, solícitos quanto às 
respostas das indagações relacionadas às dúvidas dos usuários;

b) os usuários sentiam que os servidores que executam o serviço (pes-
soal em contato direto) não só estão prontos para darem respostas, 
mas também se preocupavam com o que os usuários relatavam, 
resolvendo os problemas de forma amistosa e espontânea;

c) o fornecedor de serviços, sua localização, horário de operação, 
empregados e sistemas de operação foram projetados e operam 
de maneira tal que o acesso ao serviço é fácil e prazeroso;

d) no que tange à confiabilidade e confiança do prestador de serviço, 
os usuários têm um sentimento de plena confiança em seu forne-
cedor e pensam que não haverá diminuição na qualidade do servi-
ço prestado a curto, médio e longo prazo;

e) por fim, há um processo muito eficiente de recuperação de falhas. 
Os usuários afirmaram que sempre que alguma coisa errada ou 
algum imprevisto acontecem, o prestador do serviço imediatamen-
te atua para manter a situação sob controle e encontrar uma solu-
ção aceitável para reparar qualquer dano causado.

Resumidamente, os resultados apontam que a confiança do usuário 
voltou no transporte público de Unaí, MG, o que ajuda a explicar a melho-
ria na avalição dos mesmos quando comparado ao estudo de 2015.
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LOGÍSTICA URBANA

AN P

As cidades do mundo com suas especificidades econômicas, geográ-
ficas e culturais locais são diferentes e consequentemente suas ativi-
dades, preocupações e soluções de logística também são. Por exem-
plo: Chicago se preocupa com seu papel como centro ferroviário para 
a América do Norte; Los Angeles se preocupa principalmente com a 
poluição do ar e almeja o transporte rodoviário urbano associado às 
atividades nos portos de Long Beach e Los Angeles; e Xangai está se 
tornando o maior porto de carga do mundo.

Nas grandes cidades dos países pobres, os caminhões a diesel con-
tinuam sendo uma importante fonte de partículas e NOx6 e, naquelas 
em desenvolvimento, o congestionamento do tráfego é um problema 
operacional importante para o sistema do frete urbano. As favelas 
fazem parte da paisagem das grandes cidades e possuem necessida-
des e características específicas de abastecimento, muito difíceis de 
identificar ou quantificar. Em geral, a parcela do frete urbano depen-
dente dos setores informais é muito difícil de avaliar, assim como seus 
indicadores econômicos, ambientais e sociais (TRS, 2009).

Essa circulação nas cidades brasileiras se dá em um contexto de cres-
cimento desordenado que gera um trânsito caótico. A Constituição de 
1988 estabeleceu o princípio da função social da propriedade urbana; 
em 1997, o Código de Trânsito Brasileiro delegou competências ao 
município para gerir o sistema viário público; e a Lei federal nº 
12.587/2012 que estabeleceu a Política Nacional de Mobilidade Urbana 
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– PNMU (artigos 1, 3, 4, 6, 7, 18, 23,24) definiu mobilidade urbana
como a condição em que se realiza o transporte de pessoas e carga, 
estabelecendo como objetivo sua integração e melhoria e, como dire-
triz, a mitigação de seus custos ambientais, sociais e econômicos.

A PNMU incluiu o transporte de carga como um dos serviços de trans-
porte urbano, e o controle de seu uso e operação na infraestrutura 
viária foram definidos como um dos instrumentos de gestão pública 
municipal.

No plano internacional, há o reconhecimento de que o transporte 
motorizado produz impactos ambientais negativos – poluição sonora 
e atmosférica derivada da primazia no uso de combustíveis fósseis 
como fonte energética e outros insumos com grande quantidade de 
resíduos: pneus, óleos, graxas etc. Várias cidades na Europa, Estados 
Unidos e Japão desenvolveram soluções para consolidar as políticas 
e regulamentações da carga urbana com a criação, em alguns casos, 
de indicadores de desempenho para medir a eficiência dessas solu-
ções (Sugar, 2014).

No Brasil, isso não acontece, pois existem poucas estatísticas e infor-
mações sobre os problemas do setor e os gestores importam solu-
ções que, em grande parte, não se adaptam em função dos diferentes 
aspectos culturais, dos marcos regulatórios inexistentes, da infraes-
trutura viária disponível e das tecnologias de gestão e segurança uti-
lizadas (figura 1).

Figura 1
Logística urbana – evolução dos conceitos e práticas na Europa e no 
Brasil (Sanches et al., 2008)
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Se a PNMU (art. 3) definiu sistema de mobilidade urbana como o con-
junto organizado e coordenado de a) modos de transporte: motoriza-
do e não motorizado; b) serviços, classificados quanto a: i) objeto:
passageiros e carga; ii) característica: coletivo e individual e iii) natu-
reza: público e privada; c) infraestruturas que garantam os desloca-
mentos de pessoas e cargas no território do município, a gestão 
pública municipal deve adotar estratégias de ação que incluam em 
seus objetivos a resolução do conflito real no uso disfuncional do sis-
tema viário público que inclui a circulação da carga no município.

Com média de ocupação em torno de 6% do espaço do sistema viário 
público, a carga urbana – base das atividades econômicas da cidade – 
representa ¼ de seu trânsito total (Dablanc, 2006) e mais da metade da 
emissão de poluentes atmosféricos em comparação ao transporte de 
passageiros (figura 2). Os danos causados ao sistema viário e à qualida-
de de vida são enormes, afetando o ambiente físico e gerando deseco-
nomias sociais. Nas cidades europeias, a carga responde por 10 a 18% 
no tráfego urbano e contribui com 40% nas emissões (Foltynski, 2016).

Figura 2
Impactos do transporte de carga no sistema viário

Fonte: Adaptado pelos autores.

Algumas cidades no mundo – incluindo Londres e Paris – criaram nas 
prefeituras o “Mr. Cargo” com o objetivo de interagir com os atores do 
setor e direcionar as políticas da gestão da logística urbana no âmbito 
da cidade (São Paulo tem uma diretoria voltada à gestão da carga 
urbana, mas não há detalhamento disponível de suas atividades), pois 
o avaliam como um catalisador chave na economia, na qualidade de 
vida e em seu meio ambiente.

Na Europa, foi elaborado o projeto Enclose (Foltynski, 2016) que apoiou 
o desenvolvimento de planos logísticos urbanos sustentáveis – Sulp em 
cidades de pequeno e médio porte (SMHT), envolvendo 16 parceiros de 
13 países da UE (Áustria, Bulgária, Grécia, Irlanda, Itália, Noruega, Polô-
nia, Portugal, Romênia, Espanha, Suécia, Países Baixos e Reino Unido) 
com a promoção e difusão de multiplicadores necessários.

O projeto iniciou-se em um plano piloto para três cidades, ampliadas 
para nove, onde foram avaliadas as questões políticas que definiram 
as estratégicas adequadas para sustentabilidade em longo prazo. 
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Houve estímulo nos níveis institucionais (regional, nacional, UE) que 
possibilitassem o enquadramento necessário às condições (legisla-
ção, normativa, incentivo etc.) de adoção e implantação dos Sulp nas 
demais cidades. O objetivo foi permitir aos gestores de logística nas 
SMHTs e aos demais atores a compreensão das oportunidades e a 
criação de soluções voltadas a cidades energeticamente eficientes e 
sustentáveis economicamente. Foram identificados objetivo, alvo, 
cenário, prioridades da mobilidade urbana, contexto e processos 
logísticos locais, as medidas e serviços em função dos requisitos, o 
modelo de negócio, o papel e responsabilidade de cada ator, a ava-
liação dos impactos, os roteiros de implantação para adoção do Sulp,
as responsabilidades correspondentes e a definição dos planos de 
monitoramento, promoção e comunicação.

LACUNA

A falta de compreensão, nos municípios, da importância da gestão 
sistêmica da carga urbana os faz considerar o transporte de carga no 
âmbito do trânsito e não do planejamento. Isso gera uma atuação 
limitada a estabelecer restrições horárias e operacionais, sendo a cir-
culação da carga urbana nos municípios ainda resultado exclusivo 
dos critérios definidos pelos operadores logísticos individuais ou 
associados, sua distribuição ocorrendo ponto-a-ponto e não no âmbi-
to centro-radial1 como nos países em que ela já é planejada e moni-
torada (figura 3). Isso causa a sobreposição da ocupação no viário de 
muitos veículos para um volume de carga que poderia ser conduzida 
por veículos menores ou em menor número. Mesmo nos congressos 
nacionais brasileiros de transporte e trânsito, a logística urbana – 
quando considerada – ainda não é inserida no planejamento, mas no 
tema do trânsito (21º Congresso ANTP, 2017).

Figura 3
Esquema de distribuição da carga urbana nas cidades

1. Centro-radial ou hub-and-spoke: Rede de transportes que conecta origens a destinos em um 
processo que flui por um conjunto de caminhos denominados spokes que se conectam a locais 
centrais chamados de hubs ao atravessar ou retornar ao seu destino final.
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Em uma pesquisa realizada em 2012 nos sites dos dez maiores municípios 
(> 100 mil hab.) dos vinte e seis estados brasileiros (Gonçalves, 2013) foi 
identificado que as atribuições, competências, missão e visão das instân-
cias municipais de gestão de trânsito e transporte (secretarias, autarquias, 
empresas, institutos, companhia) eram as definidas no artigo 24 do Código 
de Trânsito Brasileiro e, às vezes, com algumas atribuições adicionais, em 
uma parcela mínima, estava incluído o tema carga (figura 4).

Figura 4
Missão e visão da gestão municipal de trânsito e transporte – amostra de 
156 municípios

Dos 260 municípios pesquisados, apenas 156 atingiram a população mínima 
definida na amostra e, destes, 72 não tinham essa informação disponibilizada.

PROPÓSITO

Este estudo apresenta a importância da gestão pública sistêmica da 
logística urbana como um dos instrumentos de planejamento da mobili-
dade urbana e sua contribuição direta para as soluções voltadas a cida-
des energeticamente eficientes e sustentáveis economicamente. A rede 
municipal de distribuição de carga urbana a ser estruturada conjunta-
mente pelos atores envolvidos no setor (figura 5), com a indução do 

Figura 5
Atores diretamente envolvidos na logística urbana
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Poder Público, será operacionalizada seguindo um plano municipal da 
logística urbana que contribuirá para a transformação dessa importantís-
sima base da economia urbana – atualmente desorganizada sistemica-
mente – em uma cadeia de distribuição planejada, monitorada e eficiente.

Essa forma de gestão sistêmica canaliza os esforços conjuntos dos 
setores privado, com suas melhores soluções logísticas, e público, 
que disponibilizará a infraestrutura necessária e suas regulamenta-
ções (Lima Júnior, 2004).

Discorre-se também sobre a complexidade da logística urbana que é com-
posta de infraestrutura viária, infraestrutura de transporte e serviços de 
transporte que incluem a infraestrutura associada (armazenagem), os ser-
viços associados (estufagem, consolidação de cargas), a distribuição 
espacial (regiões urbanas), a infraestrutura relativa à tecnologia da informa-
ção, a segurança (patrimonial e humana), o sistema tributário, a articulação 
intermodal (física, operacional, e institucional), a caracterização das regiões 
urbanas, suas demandas específicas e as possibilidades de distribuição 
dos produtos, consideradas as limitações físicas e operacionais existentes. 
Neste aspecto, as políticas do setor impactam diferentemente em várias 
áreas indiretamente relacionadas (Browne et al., 2007) (figura 6).

Figura 6
Classificação de soluções a serem aplicadas: áreas de influência, 
atributos utilizados e tipo de solução
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MÉTODO

Para estruturar a gestão pública sistêmica da logística urbana deverá 
ser promovido o trabalho conjunto entre os atores envolvidos que 
terão como meta a conscientização dos conflitos e necessidades 
enfrentados por cada um e a real possiblidade de construção de 
caminhos para sua resolução de maneira a focar no planejamento de 
uma cidade voltada para a qualidade de vida das pessoas e do meio 
ambiente (figura 7).

Figura 7
Conscientização e construção conjunta de um novo olhar para os 
conflitos existentes

A gestão pública sistêmica da logística urbana pode ser organizada 
em três níveis de abordagem – cidade, mobilidade e logística – tendo 
como principais atores: 1º nível da cidade (prefeito e sociedade civil); 
2º nível da mobilidade urbana (secretários e empresas públicas de 
transporte e trânsito, sindicatos etc.) e 3º nível da logística (operado-
res logísticos e varejistas).

A gestão deve considerar os espaços sobrepostos de cada ator 
envolvido em cada um dos níveis (executivo e legislativo municipal, 
operadores logísticos, sindicatos dos motoristas, varejistas, morado-
res), seus conflitos, seu poder de ação, seus interesses e as possibi-
lidades múltiplas de negociação entre as partes. Deve estabelecer 
procedimento para análise do poder, força e importância de cada um 
dos atores frente à solução de problemas, de maneira a capacitar o 
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gestor público na identificação dos mesmos e na estruturação de 
suas estratégias de ação em cada caso.

Deve-se utilizar o planejamento estratégico situacional – PES (Matus, 
1993) em contrapartida ao planejamento estratégico tradicional – PET.
No entanto, este também pode ser recomendado, já que é um ferra-
mental de planejamento em que o conjunto de diversos atores envol-
vidos é articulado, considerando-se, além dos aspectos técnicos, a 
questão política envolvida no planejamento de circulação de uma 
cidade. Objetivando a estruturação da rede municipal de distribuição 
de carga urbana, deve ser elaborado um plano municipal de carga 
urbana – PMCU como ferramental de ações e monitoramentos, com-
posto essencialmente de:

A. Elaboração do diagnóstico (figura 8)

Figura 8
Detalhamento do item A - Plano municipal de carga urbana

Fonte: Adaptado de Tedesco e Yahashita, 2008. Leise Kelli de  Oliveira, p. 178-209.

B. Definição da distribuição urbana de mercadorias (figura 9)

C. Definição das áreas de carga e descarga

D. Criação de rotas urbanas de circulação de cargas

E. Criação do monitoramento e georreferenciamento com: i) diretri-
zes (rotas ou corredores de caminhões, vias expressas, polos 
geradores de tráfego, áreas de silêncio e áreas internas de circu-
lação de pedestres, saídas de rodovias etc.) e ii) itens considera-
dos (veículo, tipo de carga, restrições operacionais, vagas de 
carga e descarga etc.)

F. Regulamentação da distribuição da carga urbana
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Figura 10
Caracterização de uma área comercial (exemplo de Lisboa)

Fonte: TIS (tratamento próprio).

Figura 11
Distribuição dos acessos viários (área de Lisboa)

Fonte: TIS (tratamento próprio).

Este PCMU identificará as várias regiões na cidade, suas características 
comerciais, físicas e operacionais, sua demanda de produtos com 
especificações de periodicidade, seus fornecedores etc. e a distribui-
ção espacial (figuras 10 e 11). Substituirá a distribuição ponto a ponto 
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pela hub-and-spoke, com a criação do roteiro de distribuição em rede 
para cada uma dessas áreas e maximizará as possibilidades do uso do 
sistema viário público com um número reduzido de veículos (figura 12). 
O monitoramento centralizado de todas as micrologísticas de cada uma 
das regiões estabelecidas será feito pelo gestor público (figura 13).

Figura 12
Distribuição ponto-a-ponto (do distribuidor diretamente ao cliente) e centro-
radial (veículos menores a partir de centrais urbanas de distribuição)

Fonte: Rodrigue, 2006.

Figura 13
Centro de Gestão de Tráfego de Carga – Berlim

Fonte: BESTUFS.

A utilização da mobilidade ativa nas entregas rápidas está impactando 
cada vez mais positivamente as soluções adotadas em países desen-
volvidos (IFFSTAR, 2017).
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RESULTADOS

A gestão pública sistêmica da logística urbana que inclui seu planeja-
mento e monitoramento conjunto com os setores envolvidos contri-
buirá para a utilização racional dos veículos do setor no sistema viário 
público. A sobreposição de veículos no sistema atual ponto-a-ponto 
que atende os interesses e necessidades de cada distribuidor indivi-
dual e de seu cliente – por meio da implantação do sistema centro-
radial, que objetiva a distribuição total dos produtos na região pré-
estabelecida com a identificação de todos os seus clientes por tipo e 
local – não ocorrerá mais. Ou seja, ao invés de inúmeros caminhões 
de refrigerantes, por exemplo, precisarem ir a uma mesma região, 
cada um entregando seu produto determinado, a distribuição em rede 
será realizada por um único veículo abastecido por diversos produto-
res de refrigerantes, e o atendimento será regionalizado.

Guardadas as devidas proporções, seria semelhante ao processo 
inverso que ocorre na coleta de resíduos sólidos: não temos um cami-
nhão para cada tipo de produto em uma região, mas existe uma cole-
ta única para resíduos e, em algumas cidades, uma específica para 
materiais recicláveis. A distribuição teria como diferencial a maior 
variedade de veículos em decorrência das características qualitativas 
e quantitativas dos produtos, de sua ocorrência na região, assim 
como das características viárias específicas.

O monitoramento do sistema como um todo por parte do gestor 
público contribuiria para o atendimento mais eficiente nos casos de 
acidentes e de congestionamento, pois seria possível reposicionar as 
linhas conforme o dinamismo que as cidades assim necessitassem.

Dessa forma, o atendimento do estabelecido no art. 6º, item IV, da 
PNMU – mitigação dos custos ambientais: “... para a contenção do 
crescimento da poluição local e do efeito estufa produzido por veícu-
los, bem como uma política ambiental concernente à circulação de 
carga urbana” – estaria sendo atendido.

Os planos de mobilidade de outros países, como os europeus, adicio-
nam temas transversais prioritários como o impacto ambiental e social, 
e a segurança viária, tendo como um dos itens apontados a regulamen-
tação da logística urbana – especialmente a questão de transporte de 
cargas (Affonso, p. 107). A gestão pública sistêmica da logística urbana 
criará uma regulamentação que tenha uma estruturação em rede, a 
exemplo do que acontece na circulação do transporte público quando 
este é estruturado em um sistema de transporte tronco-alimentador.

O aperfeiçoamento na gestão pública sistêmica da logística urbana
propiciará um incremento na sustentabilidade e habitabilidade das 
cidades com a redução dos congestionamentos, a mitigação das 
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emissões de CO2 e os impactos da poluição sonora; exemplos disso 
foram avaliados nas cidades gregas (Nathanail et al., 2016).

CONCLUSÕES

Conforme foi apontado anteriormente, o transporte de carga utiliza 
menos de 10% do espaço do sistema viário público, no entanto, seu 
impacto ambiental é maior do que 50% do total gerado por todos os 
demais veículos e impacta 25% do total de congestionamentos urba-
nos. Dessa forma, avançar sobre a gestão pública sistêmica da logísti-
ca urbana nas cidades é imprescindível se realmente queremos trans-
formá-las em um ambiente saudável para as pessoas e com viabilidade 
econômica aprimorada com a diminuição dos congestionamentos.

Muito pouco é feito no Brasil quanto à construção de caminhos de um 
planejamento e monitoramento sistêmico por parte das prefeituras. 
Dessa forma, sensibilizar os atores envolvidos no setor quanto a esta 
proposta de um trabalho interativo entre todos para estabelecer solu-
ções alinhadas aos interesses da construção de uma cidade mais 
humana e com qualidade de vida respeitável é imprescindível. Cabe
aos gestores públicos o fomento dessa questão, a viabilização das 
discussões iniciais e a implantação de ações. Nossa proposta é apre-
sentar a importância desse instrumento de planejamento para que tais 
ações comecem o quanto antes para a construção de uma rede muni-
cipal de distribuição de cargas.
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CONDIÇÕES DE TRABALHO NO TRANSPORTE PÚBLICO

AN P

PREMISSAS

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2001) trata a dor como 
uma das razões mais comuns e um determinante para o constran-
gimento musculoesquelético em trabalhadores. Posturas inade-
quadas, esforços repetitivos e tarefas que exigem esforços inten-
sos podem provocar doenças de caráter ocupacional como as 
lesões por esforços repetitivos – LER e os distúrbios osteomuscu-
lares relacionados ao trabalho – Dort (Iida, 2005). O Ministério do 
Trabalho e do Emprego do Brasil ressalta a importância de garantir 
condições de trabalho seguras e saudáveis, tendo como finalidade 
a preservação da saúde e da vida do trabalhador, prevenindo aci-
dentes e doenças ocupacionais.

O ato de dirigir, o campo de visão e a acessibilidade aos controles 
fazem com que o motorista efetue ajustes posturais e, por conse-
quência, a coluna realiza movimentos secundários, gerando redu-
ção da segurança e da estabilidade da operação, além de aumen-
tar as chamadas sobrecargas musculares e articulares nesse 
indivíduo. No caso dos motoristas de ônibus, a atividade de dirigir 
é desgastante e sua eficácia está relacionada, principalmente, a 
fatores ambientais do local de trabalho. Para que os mesmos pos-
sam realizar suas atividades em condições favoráveis de conforto 
e segurança, é necessário que os veículos apresentem condições 
adequadas (ABNT, 2008).
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Portanto, a relação entre a postura corporal e o arranjo dos itens de 
design (equipamentos) no posto de trabalho dos motoristas de ônibus 
se constitui em objeto de investigação no desenvolvimento de equi-
pamentos mais adequados ergonomicamente, minimizando os pro-
blemas de saúde. A relação do posto de trabalho com os agravos 
desses problemas foi o tema explorado neste artigo, em um estudo 
de caso de caráter exploratório-descritivo em motoristas de ônibus 
com esforços significativos da estrutura locomotora.

REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico tem foco em fatores ergonômicos e aspectos 
gerais do posto de trabalho. Há diversas definições de ergonomia 
(Grandjean, 2005): de maneira geral, pode ser definida como o 
estudo das interações das pessoas com a tecnologia, a organiza-
ção e o ambiente para que haja intervenções e projetos no sentido 
de melhorar de forma integrada a segurança, o conforto, o bem-
estar e a eficácia das atividades humanas. A ergonomia encontra 
três níveis de desafios (Gonçalves e Xavier, 2005): o nível das con-
dições de trabalho, tendo como foco principal a segurança e a 
saúde, abordando estas condições no contexto da atividade; o 
nível dos sistemas técnicos, que leva em consideração a eficiência 
e a confiabilidade; e, por fim, o nível dos sistemas de produção, 
que considera a eficiência e, principalmente, a qualidade dos sis-
temas de produção.

As duas abordagens em estudos ergonômicos que se destacam são 
(Lancman, 2004): a primeira conhecida como human factors e a 
segunda como ergonomia da atividade humana. Neste trabalho, o 
método empregado pautou-se primordialmente na segunda aborda-
gem, ressaltando a análise ergonômica do trabalho – AET (Leal, 2015). 
Esta análise prioriza a análise da atividade em que o trabalhador é o 
ator no processo de trabalho.

A AET é um modelo metodológico que possibilita, por meio do 
ponto de vista da atividade, compreender e correlacionar os deter-
minantes das situações de trabalho com as suas consequências 
para os trabalhadores e para o sistema de produção (Jackson Filho 
e Lima, 2015). Uma das etapas da análise ergonômica do posto de 
trabalho lida com uma questão fundamental que é a de avaliar os 
fatores de risco nos postos de trabalho que são potencialmente 
danosos ao sistema musculoesquelético. Em se tratando de fato-
res de risco, seja qual for a posição que o trabalhador assuma no 
trabalho, os prejuízos que uma postura inadequada acarreta, con-
siderando a exposição às agressões de diferentes origens e carac-
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terísticas sofridas diariamente, se constituem em fatores de agres-
são ao corpo, gerando sobrecargas mecânicas em suas estruturas 
ósteoneuromusculares (Abreu, Cardoso e Ceccato, 2017). O sim-
ples ato de sentar coloca a coluna vertebral numa posição anormal, 
pois quando se adota a postura sentada, a região da coluna lombar 
se curva, sofrendo uma diminuição ou eliminação de sua curvatura 
fisiológica.

A metodologia para a avaliação das posturas de trabalho pode ser 
classificada, de acordo com a forma de abordagem, em métodos 
observacionais, medições diretas ou indiretas e métodos subjeti-
vos de coleta de informações, principalmente sobre os efeitos 
sistêmicos tardios das posturas assumidas (Chung e Williamson, 
2018), sendo através destas observações que se avaliam as postu-
ras adotadas.

Estudos sobre motoristas de ônibus que foram avaliados em seu 
posto de trabalho apresentaram sinais de dor, fraqueza nos membros 
superiores e coluna vertebral, dores de cabeça, irritação, além de 
fadiga (Nascimento, 2003). O trabalho do motorista de ônibus deveria 
ser qualificado como penoso, pois são muitas as pressões, desgastes 
físicos e mentais, que desencadeiam o cansaço, gerando riscos à sua 
saúde (Sato, 1991). De maneira geral, os motoristas apresentam quei-
xas relacionadas à Dort em consequência do uso inadequado ou 
negligência de elementos determinantes da ergonomia, como a inade-
quação do ambiente de trabalho – posicionamento dentro do veículo, 
operação dos equipamentos, além dos movimentos repetitivos e fato-
res estressante inerentes à profissão (Almeida et al., 2008). Existe uma 
série de doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo 
que podem estar relacionadas ao trabalho e que especificamente 
podem ser LER e Dort (Brasil, 2002). Os distúrbios musculoesqueléti-
cos se manifestam por alterações em nível de tendões, músculos, 
nervos, ligamentos e cartilagens.

Os fatores desencadeadores se distribuem em: ruídos do motor; 
vibração excessiva resultando em microlesões articulares mecâni-
cas; buzina; iluminação; temperaturas elevadas; exposição a 
poluentes atmosféricos. O posto de trabalho do motorista de ôni-
bus é a menor unidade produtiva, possuindo design diversificado 
com elementos comuns tais como assentos, volante, painel de 
controle, retrovisor, marcha. O arranjo dos instrumentos de infor-
mação e controle existentes no posto de trabalho atende a dois 
critérios (Santos et al., 2009): localização ótima dos componentes 
físicos e adequação antropométrica. No intuito de diminuir o des-
gaste do trabalhador, as empresas têm realizado várias ações com 
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base nas análises ergonômicas da NR 17 e, para o posto de traba-
lho, a norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 
a NBR 15570, complementada esta última pela NBR 15646 (ABNT, 
2009). Há estudos de ocorrência de dores em profissionais de 
diversas categorias como os motoristas de ônibus (Cardoso et al.,
2009; Matsudaira et al., 2011; Sharan et al., 2001) e carreteiros 
(Saporiti et al., 2010).

MÉTODO

O estudo é de abordagem qualitativa, exploratório-descritivo com 
delineamento transversal, observação e análise das alterações postu-
rais e quadros álgicos de origem muscular em motoristas de ônibus, 
além da avaliação do padrão ergonômico dos veículos e de entrevis-
tas junto aos motoristas de ônibus. A pesquisa foi aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade da Amazônia sob 
o registro nº 17595113.5.0000.5173. A pesquisa de campo em si obe-
dece aos princípios éticos da Resolução CNS 196/1996 (Brasil, 1996) 
no que se refere à pesquisa com seres humanos.

O caso se dá pela seleção de uma empresa de transporte coletivo, 
com uma respectiva amostra de motoristas de ônibus. O estudo 
teve duas frentes de ação: i) o levantamento das características 
sociais, de rotina de trabalho dos motoristas e de queixas de pro-
blemas de saúde; e ii) a observação dos elementos do posto de 
trabalho, à luz das normas técnicas e das posturas assumidas 
pelos motoristas nas suas atividades laborais. Na primeira frente 
de ação, tem-se a aplicação de questionários aos motoristas e na 
segunda frente de ação, tem-se a investigação sobre o posto de 
trabalho em que se observa o posto de trabalho das carrocerias 
dos veículos utilizados e registram-se imagens de posturas dos 
motoristas em serviço, na atividade laboral em si. Há observação 
direta e o levantamento das características físicas presentes nes-
ses postos de trabalho dos ônibus.

Na avaliação de desconforto corporal, foi escolhido o diagrama de 
Corlett, amplamente utilizado na respectiva área (Corlett, Wilson e 
Manenica, 1986), sendo uma técnica de avaliação de desconforto 
postural por meio do mapa de regiões corporais e que permite as 
sensações subjetivas de desconforto e dor em cada um dos segmen-
tos corporais.

O diagrama de Corlett apresenta uma figura humana, com vista dorsal 
(de costas), dividida entre os segmentos corporais (região cervical, 
ombros, coluna torácica, cotovelos, antebraço, punho/mãos, quadril/
coxas, joelhos e tornozelos). 
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Figura 1
Mapeamento de desconforto/dor corporal para o hemicorpo direito/esquerdo

Fonte: adaptado de Corllet, Wilson e Manenica, 1986.

Na imagem da figura 1, gradua-se o nível de desconforto/dor mani-
festado em cada parte do corpo, numa escala representada por 
cinco níveis de intensidade: 1 - Nenhum desconforto/dor; 2 - 
Algum desconforto/dor; 3 - Moderado desconforto/dor; 4 - Bastan-
te desconforto/dor; 5 - Intenso desconforto/dor. O diagrama corpo-
ral é dividido em 27 áreas específicas e três segmentos corporais 
(tronco, lado direito e esquerdo), sendo cada região corporal ava-
liada em cada área. Para a avaliação em questão, as principais 
características físicas dos postos de trabalho dos ônibus foram: i) 
características do assento – altura e suas variações, largura e pro-
fundidade do assento, altura e largura do encosto, distância entre 
o encosto e o centro do volante, base superior e inferior do assen-
to, tipo de borda do assento; ii) características do painel – velocí-
metro, luzes do pisca alerta, luzes indicadoras da pressão do óleo, 
indicadores (de temperatura, bateria, iluminação interna, campai-
nha de parada) e vários botões de acionadores de luzes; iii) carac-
terísticas dos itens de segurança – cinto de segurança do tipo três 
pontos e a presença de cortinas na janela lateral ao motorista. O 
registro fotográfico de posturas assumidas foi analisado pela NR 
17 e a NBR 15570.
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O estudo de caso ocorreu numa empresa de ônibus de Belém do Pará 
que terá a sua identificação preservada. A empresa possui veículos 
com diversos tipos de carroceria, tem 65 motoristas e uma frota de 38 
ônibus para o transporte de passageiros. O regime de trabalho para 
todos é o celetista, com folgas semanais.

Em dias úteis, são realizadas aproximadamente quatro viagens, che-
gando a cinco viagens nos feriados e domingos. As pausas ocorrem 
entre as viagens, com tempo em média de cinco a vinte minutos. O 
período de pesquisa, envolvendo observação e pesquisa, foi de qua-
tro meses. A amostra foi de 52 motoristas profissionais (80% dos 
motoristas da empresa) que aceitaram participar da pesquisa respon-
dendo ao questionário e se submetendo a um período de observação 
em suas atividades laborais. As respostas foram de livre interpretação 
dos motoristas, cada um avaliando a frequência com que as dores/
desconfortos os acometiam. O questionário foi composto de quatro 
conjuntos de informações: i) aspectos sociais e ocupacionais; ii) hábi-
tos e comportamentos; iii) problemas de saúde e iv) percepção sobre 
aspectos ergonômicos dos postos de trabalho.

Foram disponibilizados pela empresa dois veículos de carrocerias 
e modelos diferentes, sendo identificadas como carrocerias do tipo 
T1 e do tipo T2, efetuando-se medidas do assento dos dois veícu-
los e, também, observações sistemáticas das atividades laborais 
desses profissionais em situação real, além de registros fotográfi-
cos. Para o registro das imagens realizado na cabine dos veículos, 
a máquina fotográfica foi posicionada lateralmente e superiormente 
ao posto de trabalho dos motoristas, visando obter uma melhor 
captura dos itens dispostos neste ambiente, tais como: cadeira do 
motorista, disposição dos pedais (revestido com borracha), design 
do painel, tipo de marcha, itens de segurança (cinto e cortinas) e 
localização do motor do veículo.

Os resultados da pesquisa dividem-se de acordo com as frentes de 
ação da investigação: características sociais, ocupacionais, mapea-
mento dos desconfortos corporais e aspectos do posto de trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Características dos indivíduos, ocupacionais e de queixas de 
problemas de saúde dos motoristas

A maioria dos motoristas é do sexo masculino (92%) e de baixa 
escolaridade (50% no ensino fundamental). A faixa etária média é de 
50 anos, o que já denota um declínio progressivo das funções do 
sistema musculoesquelético, órgãos do sentido e da função cere-
bral. A metade dos motoristas é de funcionários com mais de seis 
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anos de empresa (46,2%), com jornada intensa de trabalho – entre 
seis e oito horas (92,3%). A Convenção Coletiva de Trabalho estabe-
lece uma jornada de sete horas e 20 minutos. Quando perguntados 
se faziam hora-extra, 61,5% responderam positivamente, ou seja, 
um longo tempo de serviço, expondo-se aos riscos oriundos de 
vibrações físicas do veículo, à manutenção prolongada da postura 
sentada e aos sintomas de fadiga muscular, potencializando a ocor-
rência de desordens da coluna vertebral. 

Durante a jornada de trabalho, todos afirmaram que realizavam pau-
sas entre viagens de uma hora ao dia. Porém, relataram que o tempo 
para as pausas era considerado pouco, com duração de 5 a 15 
minutos por viagem, apesar de já estarem acostumados ao ritmo de 
trabalho (76,9%). O hábito com o ritmo de trabalho também é verifi-
cado na percepção do cansaço: 57,7% dos motoristas responderam 
que, ao final da jornada de trabalho, se sentiam um pouco cansados, 
e os demais sentiam-se muito cansados. Em relação à prática de 
atividade física, 76,9% dos motoristas responderam que não reali-
zam nenhum tipo de atividade física, e 53,8% nunca receberam 
nenhum tipo de treinamento e/ou orientação postural para o desem-
penho de suas atividades.

No relato dos hábitos e comportamentos, perceberam-se tarefas 
realizadas às vezes de modo inadequado e desconfortável, a 
manutenção da postura sentada na maior parte do dia, carga 
excessiva de trabalho e pausas insuficientes ou mal programadas, 
originando condições de trabalho desfavoráveis em detrimento da 
saúde desses motoristas de ônibus. Apesar de a percepção geral 
dos motoristas sobre a saúde ser boa (75%), os problemas de 
saúde de maior frequência estão relacionados a dores na coluna 
(15,4%), reumáticas (11,5%) e, em proporção menor, ligados ao 
controle de diabetes e hipertensão arterial, visão e audição 
(15,4%). Dentre as dores mais observadas, após a jornada de tra-
balho destacaram-se: 15,4% relataram sentir câimbras e 9,6% 
relataram sentir dores articulares.

No que tange aos ajustes de algum acessório em seu posto, todos 
responderam que efetuavam ajustes, sendo que 63,5% regulavam o 
assento, usando, por exemplo, capa de bolinhas de madeira para o 
assento e encosto da cadeira como um acessório para melhor aco-
modação (19,2%), como forma de minimizar o desconforto gerado 
pela postura sentada prolongada. No mapeamento do desconforto 
corporal, observou-se que o hemicorpo esquerdo dos motoristas 
apresentou índices de grau de intensidade moderado de desconforto 
em duas das cinco regiões avaliadas. Ou seja, 17,3% da população 
estudada apresentaram desconforto/dor na região inferior das costas 

Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 41 - 2018 - 3º quadrimestre

116

e da bacia e 7,7% referiram sentir bastante desconforto/dor também 
na região da coluna lombar.

Este resultado pode estar relacionado com as características da 
posição sentada que o motorista de ônibus assume durante a exe-
cução de suas tarefas e, também, devido ao fato de ser o lado do 
corpo aonde o motorista desliza as mãos sobre o volante para efe-
tuar as manobras à esquerda (muito mais difíceis) e se esquiva para 
acompanhar o trânsito no retrovisor lateral e fazer ultrapassagens. 
No lado do hemicorpo direito das regiões do ombro, braço, cotovelo, 
antebraço, punho, mão, coxa e perna, foi constatado que 7,7% dos 
motoristas apresentaram nível moderado de desconforto/dor para a 
região da perna direita, podendo associar este resultado a função 
que o motorista realiza ao usar o pedal do acelerador do veículo, 
como também nas mãos e ombro ao efetuar as movimentações de 
marcha dos ônibus, além de se esquivar para observar subida e 
descida de passageiros.

As queixas foram maiores, após um determinado tempo de trabalho 
na posição sentada, em que começa a se desenvolver no pé direito 
(usado no acelerador do veículo) uma posição de semi-inversão na 
articulação médio tárcica (virada do pé para dentro), acrescido do 
esforço repetitivo de passagem de marcha na direção do ônibus.

ANÁLISE DO POSTO DE TRABALHO DOS VEÍCULOS

Os fatores ergonômicos básicos do assento dos motoristas de ônibus, 
as características do painel e os itens do equipamento de segurança 
obrigatório com base nas normas foram avaliados. O posto de trabalho 
na cabine das carrocerias é composto de: assento, volante, alavanca 
de marchas, alavanca do freio de mão, alavanca do controle do pisca-
pisca, dois acionadores para abertura e fechamento das portas, pedal 
do freio, pedal do acelerador, pedal de embreagem, acionador da buzi-
na, painel, motor dianteiro, cortinas na janela lateral ao motorista.

Após identificação da disposição dos equipamentos do layout interno 
dos veículos, foram analisadas as características dos assentos das 
cabines dos motoristas. Os valores apresentados nos dois tipos de 
veículos foram confrontados com aqueles estabelecidos pela NBR 
15570 no que concerne a segurança, conforto e eficiência no trabalho 
destes profissionais.

Os assentos das cabines dos ônibus estudados apresentaram influên-
cia no resultado para os itens altura do encosto, base superior do 
encosto e base inferior do encosto do veículo com carroceria tipo 1 e 
para os itens altura do encosto e base inferior do encosto referente ao 
veículo com carroceria tipo 2. As alterações referem-se à altura do 
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encosto, base superior do encosto e distância do encosto até ao cen-
tro do volante. Em relação aos outros itens referentes ao assento, os 
valores encontrados atenderam o que estabelecem as normas brasi-
leiras NBR 15570 e NR 17.

As características do encosto da cadeira do motorista estavam abaixo 
dos requisitos mínimos estabelecidos pela legislação, comprometen-
do a segurança e a estabilidade corporal. A disposição dos botões no 
painel de controle estava de acordo com que estabelece a NBR 
15570. O posto de trabalho tem, ainda, janela lateral do motorista com 
cortina para proteção solar, sem obstrução do campo de visão ao 
espelho retrovisor externo esquerdo. O cinto de segurança estava 
presente no posto de trabalho, porém, observou-se durante as via-
gens realizadas que os motoristas não faziam uso deste equipamento, 
reforçando a necessidade de cursos de orientações e qualificação. O 
assento não obedeceu às recomendações previstas nas normas, com 
alterações para a altura do encosto, base superior do encosto e dis-
tância do encosto ao centro do volante, podendo afetar o desempe-
nho das funções dos motoristas e a sua saúde, desencadeando pro-
blemas musculoesqueléticos nos trabalhadores.

O encosto adequado e a distância deste até o volante favorece uma 
melhor estabilidade postural, não sobrecarrega a coluna lombar e o 
condutor não precisa se inclinar para frente com a necessidade de 
acesso aos controladores dispostos no painel. Ao longo da jornada de 
trabalho dos motoristas, foram observadas mudanças posturais repe-
titivas e forçadas, realizadas em uma posição quase fixa na postura 
sentada. Essas atividades exigem que o trabalhador assuma frequen-
temente as mesmas posições corporais, ou seja, o mesmo modo de 
sentar, de apoiar os membros, de acionar os elementos presentes no 
posto de trabalho ou esforços significativos da estrutura locomotora, 
criando hábitos posturais que podem acarretar distúrbios musculoes-
queléticos permanentes. As alterações posturais podem, ainda, estar 
associadas a outros fatores como hereditariedade, insuficiência liga-
mentar, sedentarismo, entre outros. Na figura 2 têm-se registros dos 
motoristas com posturas em atividade laboral tais como acionamento 
dos instrumentos do painel e a ação de giro do volante, com esforço 
no ombro, punho e mãos ao passar a marchar.

CONCLUSÕES

O estudo atendeu aos objetivos e às questões de investigação, embo-
ra a pesquisa não tenha aferido índices muito significativos para os 
agravos musculoesqueléticos. Para a maioria nos motoristas de ôni-
bus ficou evidente que a região da coluna lombar é o segmento cor-
poral com maior prevalência para o nível de desconforto.
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Figura 2
Posturas assumidas pelos motoristas em atividade laboral

Posturas inadequadas, esforços repetitivos e tarefas que exigem 
esforços intensos podem provocar doenças ocupacionais. A falta de 
exercícios físicos e de orientação postural foi um agravante em que a 
prática de atividade física pode ser considerada um componente 
importante para prevenir as doenças hipocinéticas (limitação dos 
movimentos corporais) por meio da promoção da saúde. Porém, é 
certo que as queixas quanto a fadiga, excesso de trabalho e condi-
ções do trânsito, ambiente no qual se insere a sua atividade laboral, 
contribuíram sobremaneira para os sintomas observados e respecti-
vas doenças.

Os painéis das cabines dos veículos analisados obedeceram às 
especificações das normas e, talvez, os ajustes nos acessórios 
do posto de trabalho sejam uma questão de incompatibilidade 
entre os fatores ergonômicos do posto de trabalho e as dimen-
sões corporais dos motoristas investigados. Constatou-se que os 
fatores desencadeantes apresentaram relação com a postura sentada 
estática de maneira prolongada ao longo da jornada de trabalho, 
podendo também estar associados com as alterações encontradas 
no assento, necessitando assim do uso de ajuste ou acessórios. No 
entanto, esta análise sinalizou a necessidade de um estudo mais 
aprofundado das doenças do sistema osteomuscular e do tecido con-
juntivo no trabalho para os motoristas, uma vez que apenas a indica-
ção de dores não é suficiente para se ter diagnóstico preciso de 
causalidade e prognóstico das mesmas, implicando em sugestão 
para estudos posteriores.
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Arcadis Logos S.A
Associação Brasileira da Industria Ferroviária - Abifer
Associação das Concessionárias de Serviço de Transporte Público 

de Passageiros por Ônibus Urbanos de Salvador
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô - Aeamesp
Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos - NTU
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
BB Transporte e Turismo Ltda.
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
Companhia de Engenharia de Tráfego - São Paulo - CET
Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô - Sede
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM
Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba Ltda.
Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - Emdec
Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte S/A - BHTrans
Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A - 

EMTU
Empresa Pública de Transporte e Circulação - RS
Fabus - Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus
Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado 

do Rio Janeiro - Fetranspor
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Federação das Empresas de Transportes de Passageiros por 
Fretamento do Estado de São Paulo - Fresp

GPO Sistran Engenharia Ltda.
Instituto de Energia e Meio Ambiente
Instituto de Mobilidade Sustentável - Ruaviva
Joalina Transportes Ltda.
Kapsch Trafficom Controle de Tráfego e de Transportes do Brasil Ltda.
Logit Engenharia Consultiva Ltda.
Marcopolo S/A
Mercedes-Benz do Brasil Ltda.
Metra - Sistema Metropolitano de Transporte Ltda.
Oficina Consultores Associados S/c Ltda.
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Prefeitura Municipal de Valinhos
Prime Engenharia e Comércio Ltda.
Prodata Mobility Brasil Ltda.
Programa Pós-Graduação - Engenharia Urbana - Universidade 

Federal de São Carlos
RedeMob Consórcio
São Paulo Transportes S.A.
Secretaria de Transportes e Trânsito de Guarulhos
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de Piracicaba
Secretaria Municipal de Transportes - Maringá
Secretaria Municipal de Transportes - São Paulo
Secretaria Municipal de Transportes de Jundiai
Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro - 

Rio Ônibus
Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de 

Passageiros de São Paulo - Urbanuss
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de 

São Paulo
Sindicato das Empresas de Transporte Urbano e Metropolitano de 

Passageiros de Curitiba e Região Metropolitana
Sindicato dos Permissionários Autônomos do Transporte Suplementar 

de Passageiros de Belo Horizonte e Região Metropolitana
Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos 

Ferroviários e Rodoviários - Simefre
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Entidades associadas

Sinergia Estudos e Projetos Ltda.
Socicam Administração, Projetos e Representação - SP
Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - SMTT - Aracaju
Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU - Manaus
TACOM - Engenharia Projetos Ltda.
TTC - Engenharia de Tráfego e de Transportes S/c Ltda.
Universidade Federal do Pará
Urbanização de Curitiba S/A
VB Serviços Comércio e Administração Ltda.
Volvo do Brasil Veículos Ltda.
WRI Brasil
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Lançamento 
ARENA ANTP 2019 -  

Congresso Brasileiro de Mobilidade Urbana

 
 
 
 

Na abertura do evento Maiores e Melhores do Transporte 
da OTM Editora, realizada em 27 de novembro de 2018  

no Transamérica Expo Center em São Paulo,  
na presença de 570 convidados de todo o  

setor de transporte de passageiros, carga e logística do Brasil, 
Marcelo Fontana, Diretor da OTM, anunciou o lançamento da 

ARENA ANTP 2019 - Congresso Brasileiro de Mobilidade Urbana, 
o maior evento de mobilidade urbana do país, evento bianual da 

ANTP agora realizado em parceria com a OTM Editora. 
Participaram do lançamento Ailton Brasiliense Pires,  

Presidente da ANTP, e Luiz Carlos Mantovani Néspoli (Branco), 
Superintendente da ANTP.

Reserve esta data

24, 25 e 26 de setembro de 2019 
Local: Transamérica Expo Center 

Cidade: São Paulo

PW EDITORES
Carimbo ANTP



Conselho Diretor
(biênio 2018/2019)

Ailton Brasiliense Pires - 
presidente

Antonio Luiz Mourão Santana -
vice-presidente
Claudio de Senna Frederico -
vice-presidente
Francisco Christovam -
vice-presidente
José Antonio Fernandes Martins 
- vice-presidente
Maria Beatriz Setti Braga -
vice-presidente
Otavio Vieira da Cunha Filho -
vice-presidente
Plinio Oswaldo Assmann -
vice-presidente
Regina Rocha de Souza Pinto -
vice-presidente
Richele Cabral Gonçalves -
vice-presidente
Vicente Abate - 
vice-presidente

Ogeny Pedro Maia Neto 
(URBS); Antonio Luiz Mourão 
Santana (Oficina); Celio Freitas 
Bouzada (BHTrans); Claudio de 
Senna Frederico (membro 
individual); Edson Carlos 
Brandão (Mercedes-Benz); 
Francisco Christovam 
(SPUrbanuss); Joaquim Lopes 
da Silva Junior (EMTU/SP); José 
Antonio Fernandes Martins 
(Simefre); Joubert Fortes Flores 
Filho (Metro-rio); Leonardo 
Ceragioli (Prodata); Marco 
Tonussi (Tacom); Marcos 
Bicalho dos Santos (Setrabh); 
Maria Beatriz Setti Braga 
(Metra); Otavio Vieira da Cunha 
Filho (NTU); Paulo de 
Magalhães Bento Gonçalvez 
(CPTM); Paulo Meneses 
Figueiredo (Metrô/SP); Pedro 
Armante Carneiro Machado 

(Aeamesp); Plinio Oswaldo 
Assmann (membro individual); 
Regina Rocha de Souza Pinto 
(Fresp); Richele Cabral 
Gonçalves (Fetranspor); Rodolfo 
Torres (BNDES); Rogerio Belda 
(membro individual); Sergio 
Henrique Passos Avelleda 
(SMT/SP); Vicente Abate 
(Abifer); Willian Alberto de 
Aquino Pereira (Sinergia)

Suplentes
(biênio 2018/2019)

Carlos José Barreiro (Emdec); 
Cesar A. Gabriel (Socicam); 
Eduardo Germani (TTC); 
Giuliano Vincenzo Locanto (STT/
Guarulhos); João Octaviano 
Machado Neto (CET/SP); 
José Carlos Nunes Martinelli 
(SPTrans); Nazareno Stanislau 
Affonso (Instituto de Mobilidade 
Sustentável – Ruaviva); Patrícia 
Bittencourt Tavares das Neves 
(Universidade Federal do 
Pará); Ricardo Souza Hessel 
(Trensurb); Wagner Colombini 
Martins (Logit)

Conselho Fiscal

Titulares
Carlos Alberto Batinga Chaves 

(SETPS/BA)
João Carlos Camilo de Souza 

(SETPESP)
Roberto Renato Scheliga 

(membro individual)

Suplentes
Alexandre Rocha Resende 
(membro individual)
Arnaldo Luis Santos Pereira 
(membro individual)
Paulo Afonso Lopes da Silva 
(membro individual)

Membro nato (ex-presidente)

Ailton Brasiliense Pires

ANTP/São Paulo
Rua Marconi, 34, 2º andar,

conjs. 21 e 22, República, 
01047-000, São Paulo, SP

Tel.: (11) 3371.2299
Fax: (11) 3253.8095
E-mail: antpsp@antp.org.br
Site: www.antp.org.br

Equipe ANTP
Luiz Carlos Mantovani Néspoli 

(Branco) - superintendente
Eduardo Alcântara Vasconcellos 

- assessor técnico
Cassia Maria Terence Guimarães 

- administração/finanças

Sistema de Informações da 
Mobilidade Urbana
Eduardo Alcântara Vasconcellos; 
Adolfo Mendonça

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS - ANTP

Escritório Brasília (ANTP/BSB)
Fabio Antinoro
E-mail: adv.antinoro@hotmail.com

Coordenadores Regionais

Regional Centro Oeste (ANTP/CO)
Diretoria Regional
Paulo Souza
E-mail: psouzan@uol.com.br

Espírito Santo (ANTP/ES)
Denise de Moura Cadete 

Gazzinelli Cruz
Av. Hugo Viola, 1.001, Bl. A, 

Sala 215, Mata da Praia
29060-420, Vitória, ES,
E-mail: denise@antp.org.br

Minas Gerais (ANTP/MG)
Ricardo Mendanha Ladeira
Rua Januária, 181 - Floresta
31110-060, Belo Horizonte, MG
E-mail: antpmg@antp.org.br

Norte (ANTP/N)
Patrícia Bittencourt Tavares das 

Neves
Av. Duque de Caxias, 863, 

apto. 301, Marco
66093-400, Belém, PA
E-mail: pbneves@ufpa.br

Nordeste (ANTP/NE)
César Cavalcanti de Oliveira
GR/CTM
Cais de Santa Rita, 600 - 

Santo Antonio
50020-360, Recife, PE
E-mail: cesar.antp@gmail.com

Paraná (ANTP/PR)
Rosangela Maria Battistella
Av Pres. Affonso Camargo, 330 
80060-090, Curitiba, PR
E-mail: rbattistella@hotmail.com

rosangela@antp.org.br
Rio de Janeiro (ANTP/RJ)
Willian Alberto de Aquino Pereira
Praia do Flamengo, 278, cj. 52
22210-030, Rio de Janeiro, RJ
E-mail: willian@sinergiaestudos.com.br

AN P

PW EDITORES
Carimbo ANTP




