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O crescimento desordenado do transporte informal nas principais cidades do País mudou a 
postura dos governantes locais frente a esse tipo de serviço, cujas posturas passaram da 
simples repressão policial para a regulamentação dessas atividades. O objetivo desta 
dissertação é analisar em que medida a inserção de uma nova modalidade de transporte, 
baseada em tecnologias usando veículos de pequeno porte – VPP -, nas redes existentes de 
transporte público, vista como uma política pública, pode vir a propiciar maior mobilidade 
para a população de baixa renda. Através de pesquisas de opinião realizadas junto aos 
usuários, busca-se conhecer os impactos ocorridos em sua mobilidade, apreendendo-se 
ainda sua avaliação sobre a qualidade dos serviços de transporte após essa regulamentação.  
 
A dissertação se desenvolveu em torno de três eixos de análise. O primeiro consistiu na 
realização de um estudo de caso da regulamentação de VPP ocorrida na cidade do Recife, 
especificamente na zona noroeste, onde foi aplicada uma pesquisa junto aos usuários. As 
análises da tipologia regulatória adotada e do grau de adesão da sociedade a essa 
intervenção pública foram os outros dois eixos de análise desenvolvidos. Os resultados 
obtidos revelaram que a intervenção do poder público na regulamentação dos VPP, além de 
necessária para enfrentar os problemas vivenciados pelo sistema de circulação, foi aprovada 
pelos usuários de transporte coletivo e pela sociedade de um modo geral. Todavia, a 
regulamentação mostra sinais de fragilidade nos seus arcabouços institucional, operacional 
e regulatório adotados, o que leva à necessidade de uma permanente reavaliação da parte 
dos poderes públicos, com vistas a se evitar que a ação desregulamentada dos VPP’s volte a 
ocorrer, levando à perda de qualidade dos serviços ofertados e à queda nos padrões de 
mobilidade.  
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The uncontrolled increase in the non-regulated transportation in the main cities in the 
country has changed the local governments’ actions before this kind of service, whose 
actions have been changed from the simple police restriction to the regulation of these 
activities. The aim of this dissertation is to analyze what it is the measurement of an 
insertion of a new mean of transportation, based on the technology using Short-Sized 
Vehicles – SSV-, in the public transportation lanes, considered as a public policy, it can 
give more movement to the low income population. It was collected the users’ opinion 
using survey, in which there is a search for knowing the possible impacts happened to their 
mobility, aiming at their evaluation about the quality of the transportation service after the 
regulation too.  
 
The dissertation was developed under three pillars of analysis. Firstly, studying a case of 
regulation of SSV happened to the city of Recife, especially in the northwest area, where a 
research was done close to the users. The analyses of the regulatory typology adopted and 
the level of participation of the society in that public intervention were the two other pillars 
of the analysis developed. The results obtained showed that the intervention of the public 
power in the regulation of the SSVs, besides the necessity to face the problems found in the 
system of circulation, which was approved by the users of the collective transportation and 
by the society in general terms. However, the regulation has shown signs of fragility in its 
institutional, operational, and regulatory framework adopted, what it leads to the necessity 
of a permanent re-evaluation from the public power, aiming at avoiding that the deregulated 
action of the SSVs can happen again, resulting in the loss of the quality of the service 
offered and to the decrease in the standards of mobility.  
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CAPÍTULO 1 
 
INTRODUÇÃO 
 
 

1. AS QUESTÕES POSTAS NA DISSERTAÇÃO 

 

No Brasil, desde a década de 90 do século XX, o sistema de transporte público urbano 

de passageiros vivencia um momento que alguns autores chamam de crise-transição 

(BRASILEIRO e SANTOS, 2000). Os elementos dessa crise se manifestam, 

principalmente, na formação de grandes e freqüentes congestionamentos nos centros 

urbanos - frutos da política de incentivos ao uso do automóvel – aliados à falta de 

prioridade para o transporte coletivo, o que provoca aumentos nos tempos de viagem dos 

deslocamentos e conseqüente desconforto aos seus usuários. Os elevados índices de 

desemprego e dos empregos informais obrigam a parcela mais pobre da população a buscar 

formas mais econômicas de deslocamentos, como a bicicleta ou marcha-a-pé, reduzindo 

com isso a procura pelo transporte público. Essa redução induz à necessidade de aumentos 

das tarifas, o que implica em mais perda de demanda, formando um ciclo vicioso de perda 

de demanda/aumento de tarifa.  

  

Outra característica deste momento aparece nas mudanças ocorridas no arcabouço 

jurídico, seja pela exigência de procedimentos licitatórios estabelecido pela Constituição 

Federal, em 1988, para a delegação de serviços públicos, seja pela lei federal das 

concessões e permissões, em 1995, que redefiniram as relações entre poderes públicos e 

iniciativa privada. 

 

Um outro elemento de crise, destacado pelos autores e nesta dissertação, considerado 

de maior relevância para os propósitos da mesma, foi o despontar de provedores artesanais 

de serviços de transporte, atuando, seja dentro do espectro regulamentar, como por 

exemplo, o transporte escolar, seja fora dele, (transporte “alternativo”, clandestino, 

lotações), utilizando tecnologia veicular de pequeno porte, organizando-se e empenhando-

se por sua aceitação no âmbito dos regulamentos dos governos locais.  
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Esse tipo de transporte informal de passageiros, fenômeno de crescimento 

desordenado, com uso de tecnologias centradas em Veículos de Pequeno Porte - VPPs, dos 

mais variados tipos, foi detectado, não somente, em âmbito nacional, mas internacional. 

Este cenário de disputa pelos usuários, nas ruas, pelos diferentes modos de transportes 

regulamentados (ônibus) e não regulamentados (VPP), quebrou a hegemonia das empresas 

tradicionais do sistema de transporte coletivo de passageiros, chamando a atenção das 

administrações públicas, das empresas privadas e dos técnicos que atuam no setor.  

 

A existência de falhas de mercado do transporte urbano e da regulação, 

possivelmente, contribuiu para o nascimento do transporte informal. Contudo, um elemento 

impulsionador deste fenômeno foi o novo padrão de deslocamento da população, 

decorrente da mudança das atividades econômicas, da economia industrial para a de 

serviços, em decorrência de novos centros de atividades urbanas e esvaziamento de outros, 

acarretando a dispersão espacial da demanda e desafiando o movimento pendular das 

viagens urbanas predominantes no passado. 

 

De acordo com o BANCO MUNDIAL (2003), duas distorções econômicas 

contribuíram para a explosão dos serviços alternativos de transporte de passageiros por 

VPP, a saber: primeiro, a existência freqüente, nas áreas urbanas, de um excesso de oferta 

de mão-de-obra, combinado com os baixos salários do mercado formal, que é atraída pela 

rápida rentabilidade do mercado informal de transportes; segundo, a falta de uma política 

reguladora do uso do espaço viário e de prioridade para a circulação do transporte público, 

oportunizando aos VPPs oferecerem um serviço mais rápido e, às vezes, mais barato do que 

aquele ofertado pelo transporte formal. 

 

Para BARBOZA (2002), entre os fatores que contribuíram para a expansão do 

transporte informal estão: a deterioração dos sistemas regulares de transporte público, as 

facilidades para aquisição de veículos importados, tipo VAN, devido à abertura econômica 

ocorrida nos anos 90 e o baixo investimento inicial deste negócio. Essa aparente alta 

rentabilidade da atividade atraiu pequenos investidores, oriundos das demissões 

voluntárias, presentes nos processos de privatização das empresas públicas.  
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Assim, o fenômeno do transporte informal nas cidades brasileiras, ocorrido 

cronologicamente na década de 1990, culminou em fortes conflitos entre os governos 

locais, empresários do setor, operadores artesanais e a Sociedade como um todo. Os 

empresários, na defesa de seu mercado, pressionaram o poder público para coibir a prática 

ilegal da atividade; os operadores de VPPs, através de organizações associativas - 

cooperativas e sindicatos – realizando fortes articulações políticas, reivindicaram a 

legalização da atividade da parte das administrações públicas. Entre as principais 

exigências, estavam a isenção de multas e a liberação dos veículos apreendidos, visto que 

eram os principais instrumentos, utilizados nas políticas de controle policial na repressão da 

atividade. A população, por sua vez, usuária de ambos serviços, apoiava a legalização dos 

VPPs, ressaltando os benefícios do setor informal: maior rapidez, menor tarifa e maior 

conforto. Já a segurança e a aceitação de gratuidades eram os pontos positivos, destacados 

para o setor formal, operado pelas empresas de ônibus. Em ambos os serviços, a 

importância da manutenção dos postos de trabalho foi ressaltada, por receio de mais 

desemprego e maior insegurança pública. 

 

Entre as alternativas de regulação dessa atividade, destacamos BALASSIANO (1996) 

quando afirma que os transportes por VPP podem ser enquadrados como intermediários em 

relação a ônibus e táxi e não como concorrentes, porque oferecem menor privacidade que o 

táxi, nível de conforto superior e maior flexibilidade que o ônibus. O autor destaca, ainda, o 

papel deste modal no atendimento de usuários de automóvel privado, principalmente, em 

viagens casa-trabalho e casa-escola e a sua utilização na substituição dos ônibus, em 

horários de menor demanda, a fim de diminuir os custos de operação e reduzir a freqüência 

de horários. 

 

Nesse momento de fortes debates, as ações dos governos locais passaram da repressão 

policial, naquela década, para a regulamentação na década seguinte. Nessa nova conjuntura, 

na qual o poder público municipal regulamenta os serviços de transporte coletivo com VPP 

nas principais capitais brasileiras, elementos de transição aparecem em torno dessa nova 

modalidade de transporte, merecendo avaliações e acompanhamentos.   
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Emergem deste cenário, em várias cidades brasileiras, regulamentações para uma 

modalidade de transporte com a utilização do VPP, apresentando, em geral, características 

relativas à quantidade de veículos, limitada a uma relação proporcional à frota de ônibus 

existente, à natureza do serviço, em geral complementar, seletivo ou suplementar ao serviço 

de transporte por ônibus e à atuação, na maioria das vezes, restrita às áreas periféricas da 

cidade. No entanto, o que de imediato desperta o interesse, na dissertação, é a análise do 

momento pós-regulamentação, ou seja, suas repercussões sobre os padrões de mobilidade 

da população usuária. Deste modo, as questões expostas na dissertação são então 

enunciadas da maneira a seguir: A regulamentação de um serviço de transporte, utilizando a 

tecnologia de VPP, integrado a uma rede de transporte público de passageiros por ônibus, 

propiciaria maior mobilidade para seus usuários? Como os usuários avaliam a qualidade do 

transporte coletivo, após uma intervenção regulatória sobre os VPPs ? 

 

Para responder a essas questões, realizou-se um estudo de caso, na cidade do Recife, 

onde, em 2003, foi regulamentado o transporte coletivo de passageiros com VPP. Essa 

decisão de regulamentar, concebeu-se, principalmente, como medida de combate ao 

transporte irregular de passageiros, visto que havia cerca de 6.000 VPPs, estabelecendo um 

cenário de disputa pelo passageiro com as linhas de ônibus existentes.  

 

Assim, para o estudo, desenvolveu-se uma pesquisa de campo com os usuários do 

sistema de transportes (VPP e ônibus) na zona noroeste da cidade, para verificar, através de 

opiniões coletadas sobre a qualidade do serviço ofertado após essa intervenção: os impactos 

sobre a mobilidade e a vulnerabilidade do sistema quanto ao possível retorno de operadores 

informais. Objetivando-se complementar o estudo, avaliou-se a tipologia regulatória 

adotada no serviço criado, respaldada pela análise das diretrizes adotadas no regulamento e 

o grau de adesão da Sociedade a essa intervenção pública, concebida pelas notícias 

veiculadas nos jornais em circulação na cidade, que reportam os conflitos entre os atores 

envolvidos.  
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2. ELEMENTOS CONCEITUAIS 

  

A resposta às questões anteriormente colocadas, necessita a compreensão das relações 

entre mobilidade, transporte e inclusão social, porque, neste estudo defende-se  a tese de 

que a adoção de uma política pública, pelos poderes públicos municipais, integrando 

tecnologias diversas – ônibus e VPP – em uma determinada região, pode-se constituir em 

fator de aumento da mobilidade e, por conseguinte, de redução de desigualdades e de 

inclusão social, uma vez que, tendo acesso ao transporte público de qualidade, a população 

pode ampliar suas possibilidades de acesso a emprego e conseqüente melhoria de renda. 

 

SILVA et al (2004) destaca que a relação entre mobilidade, transporte e inclusão 

social está além do acesso e da oferta de transporte, mas, sobretudo, na distribuição da 

localização dos serviços e oportunidades de trabalho, quando afirmam que é necessário 

considerar, como alternativa ao transporte mobilizador de excluídos, possibilidades de 

desenvolvimento urbano mais harmônico e distribuído social e espacialmente. Assim, 

afirma que, um modelo de desenvolvimento, com inclusão, baseia-se em possibilidades de 

ingresso relativamente equânime, não a restritas locações de oportunidades e serviços, mas 

aquelas de serviços e oportunidades espacialmente bem distribuídas pelo território. 

 

Assim, a equidade de acesso às diferentes funções urbanas torna-se um elemento 

decisivo para mitigar o quadro de desigualdades sociais. Esta premissa admite a mobilidade 

como um elemento indutor da democratização do espaço urbano, sobretudo, para a 

população de baixa renda, à medida que contribui para aumentar a capacidade de acsso 

desta parcela aos bens e serviços. Nessa direção, torna-se fundamento de uma política de 

transporte integrar diferentes tecnologias na construção de uma rede de serviços que 

objetive o melhor atendimento do padrão de mobilidade da população. 

 

FREITAS (2005) destaca que as políticas tradicionais têm sido utilizadas para 

reproduzirem as desigualdades, para orientarem um crescimento urbano ineficiente em 

termos ambientais e excludentes em termos sociais, pois centra-se no deslocamento dos 

veículos motorizados. A autora alerta para a necessidade da inversão dessa lógica, cujo 
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foco principal das políticas devem priorizar um transporte público e sustentável ao invés de 

prevalecer às necessidades do individual. 

 

Segundo GOMIDE (2003), os transportes públicos provocam impactos diretos e 

indiretos na pobreza urbana. Os impactos indiretos se referem às externalidades do 

transporte urbano sobre a competitividade das cidades e seus efeitos sobre a atividade 

econômica, visto que custos elevados com o mesmo limitam as escolhas de localização das 

empresas e elevam os de produção, afetando o emprego e a renda. Quanto aos impactos 

diretos, estes viabilizam o acesso aos serviços, às atividades sociais básicas e às 

oportunidades de trabalho aos pobres.  

 

Estes impactos demonstram a óbvia importância das relações entre mobilidade, 

transporte e pobreza na construção de políticas públicas mais abrangentes. A redução das 

desigualdades de acesso, notadamente para os indivíduos de baixa renda, pode ser 

amenizada através de uma maior provisão de serviço de transporte público e tarifas 

módicas; entretanto, essa medida apresenta limites econômicos, quando o custo do serviço 

de transporte público é repassado exclusivamente para os usuários pagantes e não por toda 

sociedade, como nos demais serviços públicos. O que reforça a premissa que as políticas 

públicas devem concatenar-se, de forma efetiva, visando um desenvolvimento urbano 

menos exclusivo e como exemplo tem-se, o planejamento urbano que deve propiciar uma 

distribuição espacial mais equânime entre as zonas de serviços e de residências, para, deste 

modo, promover melhorias no deslocamento da população, ou seja, na mobilidade.  

 

Assim, para compreender o comportamento dos usuários frente a uma 

regulamentação, é fundamental que nos debrucemos sobre as características da mobilidade 

dos cidadãos, ou seja, “Como e por que as pessoas se deslocam? Como se transforma o 

modo de deslocamentos dos usuários após a intervenção dos VPPs? Qual o nível de 

satisfação dos usuários com o serviço de transporte, após esta intervenção? Quais os 

ganhos, em termos de mobilidade, que uma intervenção deste tipo propicia, no que se refere 

a viagens realizadas por dia? Quais os conflitos que surgem de uma intervenção 

regulatória?”  
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Para responder a essas questões, adotamos os conceitos desenvolvidos por 

VASCONCELLOS (2000), dentre os quais destaca a necessária substituição do conceito de 

eficiência puramente econômica pelo de eficiência social, o que não significa negligenciar 

no uso de recursos, mas considerar quais os padrões de transporte aceitos ou propostos pela 

população como socialmente desejáveis.  

 

A afirmação de ARAGÃO e MARAR (1999) converge, também, nesta mesma 

direção, quando afirmam que a regulamentação econômica deve atender a objetivos tanto 

econômicos (por exemplo, o incentivo da eficiência produtiva) quanto sociais, através da 

maximização do bem-estar dos consumidores. No caso do transporte coletivo, entende-se 

por consumidores, o usuário do serviço e por meio da mobilidade, possivelmente, os níveis 

de bem-estar social serão maximizados. 

 

Estudos realizados pelo ITRANS (2003), como também por LEMOS, SANTOS e 

PORTUGAL (2004), mostram que existem fortes desigualdades no acesso ao serviço de 

transporte público no Brasil, relacionados com o nível de renda familiar.  O primeiro depõe 

que as precárias condições de mobilidade se colocam como obstáculos à superação da 

pobreza e da exclusão social para cerca de 45% da população urbana no País, cuja renda 

mensal familiar é inferior a três salários mínimos. Já o segundo estudo, expõe que a 

população de baixa renda detém metade ou menos da metade dos índices de mobilidade das 

classes de alta renda. Os estudos destacam, ainda, que a baixa mobilidade pode ser 

decorrente da elevação das tarifas frente à variação da renda da população, bem como pela 

inadequação da oferta de transporte às necessidades de deslocamento da camada mais 

pobres.  

 

As questões tratadas, na dissertação, revelam a necessidade da avaliação das 

regulamentações, considerando as percepções dos usuários e a articulação entre as políticas 

públicas, como principais eixos de análise. Estudos diversos sobre os efeitos do transporte 

com VPP, atuando na informalidade, foram realizados, destacando-se o desenvolvido por 

KRUGER (2004) que mostra os efeitos existentes sobre a mobilidade da população, face a 

presença do transporte informal. Detecta-se ainda na literatura, uma grande quantidade de 
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publicações: BRASILEIRO (1995), NTU (1999) e ANTP (2000), relativas ao fenômeno do 

transporte ilegal e/ou alternativo, analisando as causas de seu aparecimento e proliferação.   

 

Da mesma forma, são encontradas análises de regulamentos adotados no transporte 

urbano, cujo enfoque evidencia a eficiência produtiva, dentre os quais destacamos: 

RAMOS (1997) e ORRICO FILHO et al (1996). Já na análise das regulamentações 

internacionais, destacamos OLIVEIRA (1987), que pondera sobre a necessidade das 

administrações públicas adotarem medidas de interação entre os jitney (denominação 

americana para o VPP), e o transporte convencional, minimizando os efeitos negativos que 

possam acarretar; e RATTON NETO (1993), quando analisou as desregulamentações, 

ocorridas no Chile e Inglaterra e ressaltou a importância da presença do poder público na 

regulação do mercado, com a finalidade de induzir o aprimoramento dos sistemas de 

transporte. Todavia, as análises das conseqüências advindas de uma regulamentação, 

investigada através da opinião do usuário, objetivando-se os efeitos sobre a mobilidade e 

avaliação da qualidade do serviço, além da atuação da regulamentação como uma política 

de inclusão, ainda são relativamente escassas, portanto, tendo em vista esta explanação e 

com este direcionamento é que esta dissertação propõe-se contribuir. 

 

Assim, ao avaliar o momento pós-regulamentação de transporte de passageiros com 

VPP, considerando-se principalmente a ótica do usuário, será possível avaliar a solidez de 

uma política pública que integra tecnologias de variados portes (ônibus e VPP), sobretudo, 

porque as políticas de transporte devem adotar diretrizes referentes às dimensões 

regulatórias e tecnológicas, quanto institucionais e financeiras, capazes de proverem a 

eficiência produtiva e o bem-estar social. Neste caso, promover maior bem-estar social, 

através de maior mobilidade, deve ter relevância superior frente às outras preocupações, 

especialmente para a população de baixa renda.  

 

3. OBJETIVOS 

 

Esta dissertação objetiva, primordialmente, a análise da regulamentação dos Veículos 

de Pequeno Porte – VPPs no transporte de passageiros, segundo a ótica do usuário, para 
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conhecer os resultados da implantação do regulamento concernentes à mobilidade e à 

qualidade do transporte coletivo. Para tanto, será analisada a regulamentação vigente na 

cidade do Recife, especificamente na zona noroeste, avaliando o comportamento da 

mobilidade através das assertivas do usuário e da evolução da oferta do transporte existente 

antes e depois da regulamentação. 

 

Entre os objetivos específicos, identificaram-se: o perfil do usuário de transporte 

coletivo, (sexo, idade, estado civil, escolaridade, renda, atividade profissional), e o da 

viagem através das características de seu deslocamento; conhecer o modo de transporte 

coletivo predominante, utilizado pelos usuários, antes e depois da intervenção sobre os 

VPPs; investigar até que ponto o sistema de transporte está vulnerável à entrada de novos 

operadores informais; analisar a tipologia de regulação sobre o transporte alternativo na 

área escolhida para o estudo de caso; e, finalmente, conhecer os conflitos existentes à 

implementação da regulamentação a fim de verificar a adesão da Sociedade. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Na observância de atingir os objetivos desta dissertação, realizou-se uma pesquisa 

com os usuários da região noroeste da cidade do Recife. O questionário, aplicado na 

pesquisa, permitiu conhecer o perfil do usuário e de seu deslocamento, a sua avaliação 

sobre qualidade do serviço ofertado, o modo de transporte mais predominantemente, 

utilizado antes e após a intervenção, o impacto sobre a mobilidade e a aceitação do usuário 

sobre o retorno do transporte informal. Através dos resultados obtidos, foi possível 

averiguar em que proporção uma regulamentação de um serviço de transporte coletivo com 

VPP, integrado a uma rede de transporte público, apresenta elementos que sinalizam 

positivamente no que se refere a aumento da mobilidade e da qualidade dos serviços de 

transportes públicos ofertados à população. 

 

Complementando o estudo da análise da regulamentação do transporte de passageiros 

por VPP, foi trabalhado o modelo regulatório, adotado no Recife, mediante às diretrizes 

apontadas na literatura para uma boa prática de regulação, como também foi analisado o 
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processo de regulamentação, centrado nas notícias publicadas nos jornais em circulação na 

cidade,  a fim de verificar as diferentes  respostas da sociedade à intervenção regulatória, 

bem como os conflitos existentes para a implantação da nova modalidade de transporte. 

 

4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação compõe-se de sete capítulos, ao longo dos quais desenvolve-se este 

estudo, bem como da bibliografia. A presente introdução constitui o primeiro capítulo.  

 

As diversas maneiras como são vistos os conceitos de mobilidade, transporte e 

inclusão social, elementos conceituais deste estudo, inclusive a necessária relação entre eles 

na articulação das políticas públicas, contemplando a minimização das condições de 

exclusão social constitui o segundo capítulo.  

 

No terceiro capítulo, desenvolve-se uma breve apresentação do surgimento do 

transporte informal no Brasil e na América Latina, inclusive das experiências internacionais 

e nacionais de regulamentação de transporte com VPP.  

 

O quarto capítulo caracteriza a área de estudo escolhida para o desenvolvimento da 

pesquisa, inclusive o sistema de transporte público coletivo de passageiros, estabelecendo 

como referência para os dados operacionais o período referente a março/2005.  

 

O quinto capítulo é dedicado às análises complementares desta dissertação: a 

tipologia regulatória, sob o prisma do regulamento adotado e o comportamento dos 

diferentes segmentos da sociedade a essa intervenção pública. Este capítulo se inicia com a 

apresentação dos elementos nominados de boa tipologia regulatória para, em seguida, 

analisar-se a regulamentação concreta posta em prática para os Veículos de Pequeno Porte 

– VPPs em Recife. E, por fim, avalia-se o comportamento da sociedade e os conflitos 

existentes através de uma pesquisa do tipo documental, baseada na leitura de reportagens 

publicadas nos jornais. Para tanto, escolheu-se o período de janeiro a dezembro de 2003 
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para a realização desta pesquisa, quando ocorreram as fases de concepção, combate ao 

transporte alternativo e implantação do VPP regulamentado.  

 

No sexto capítulo, delineia-se a estrutura metodológica que norteou o 

desenvolvimento da dissertação, ou seja, a aplicação de uma pesquisa de campo com os 

usuários do sistema de transportes (VPP e ônibus), na zona noroeste da cidade. 

Inicialmente, expõe-se o detalhamento da pesquisa de campo, inclusive definindo-se a 

amostra representativa da população estudada. Esta pesquisa revelou o perfil do usuário, da 

viagem; a repercussão sobre a mobilidade e a avaliação sobre a qualidade do transporte 

pós-regulamentação de VPP. Finalmente, apresenta-se a análise dos resultados, obtidos 

nesta pesquisa, dividida em cinco grupos: perfil do usuário, perfil da viagem, modo de 

deslocamento anterior e posterior à regulamentação de VPP, bem como seu impacto sobre a 

mobilidade; avaliação do usuário sobre a qualidade do transporte coletivo; e 

vulnerabilidade da regulamentação. 

 

O sétimo capítulo contém as conclusões e recomendações que compõem a 

dissertação, enumerando-se ainda os limites e indicações de pesquisas futuras.  
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CAPÍTULO 2 

 

MOBILIDADE, TRANSPORTE E INCLUSÃO SOCIAL: ELEMENTOS 

CONCEITUAIS 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo, realizar-se-ão algumas considerações acerca dos conceitos e 

indicadores relativos às relações entre mobilidade, transporte e pobreza, à luz do 

entendimento de diversos autores acerca da importância de cada conceito. Esta análise é 

importante, sob dois ângulos: primeiro, alguns dos indicadores de mobilidade serão 

utilizados por nós na elaboração do questionário sobre a opinião dos usuários acerca da 

regulamentação dos VPPs; segundo, a análise das relações entre mobilidade, transporte e 

pobreza fornecerá subsídios que justifiquem a regulamentação de VPPs de forma integrada 

com o transporte por ônibus, como importante instrumento de inclusão social, pelo fato de 

que o aumento da mobilidade da população de baixa renda poderá contribuir para aumentar 

o seu acesso às atividades econômicas.  

 

2. MOBILIDADE – CONCEITOS BÁSICOS 

 

Neste tópico, serão apresentados os conceitos e definições que retratam a 

mobilidade urbana e alguns aspectos que condicionam a mobilidade dos indivíduos, como 

também, será, ainda, traçado um panorama da mobilidade atual dos usuários do transporte 

público por ônibus no Brasil. 

 

2.1 Considerações sobre a Mobilidade  

 

A mobilidade apresenta conceitos, definições e aplicação em diferentes áreas 

científicas, tais como na geografia, na física e na sociologia, tornando-a multidisciplinar. 

Neste estudo, enfocaremos as definições tratadas no âmbito da engenharia de transportes. 

Segundo TAGORE e SKIDAR (1995), o conceito de mobilidade é interpretado como a 
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capacidade dos indivíduos de se moverem de um lugar para outro, dependendo ainda da 

performance do sistema de transporte, (da hora do dia e para qual direção o indivíduo 

pretende viajar) e de suas características individuais (renda, sexo, idade, propriedade de 

veículo, recursos que se pode gastar na viagem etc). 

 

Para RAIA JÚNIOR (2000), a mobilidade é descrita como a capacidade de se 

deslocar associada com um dado grupo ou pessoa, medida por indicadores tais como: 

propriedade de veículos e sua disponibilidade, poder usar e pagar ônibus ou táxi, dentre 

outros. Este conceito define a mobilidade como a capacidade da pessoa usar vários modos 

sem considerar as oportunidades a serem atingidas, ao contrário da acessibilidade, que 

descreve as localizações que poderiam ser atingidas por um respectivo modo, sem 

considerar a real capacidade da pessoa usar este modo. 

 

Para VASCONCELLOS (1996), a mobilidade é um atributo associado às pessoas e 

aos bens; corresponde às diferentes respostas dadas por indivíduos e agentes econômicos às 

suas necessidades de deslocamento, considerando-se as dimensões do espaço urbano e a 

complexidade das atividades desenvolvidas. Os indivíduos podem ser pedestres, ciclistas, 

usuários de transporte coletivos ou motoristas, bem como podem utilizar-se de seu esforço 

próprio, isto é, deslocar-se a pé ou recorrer a meios motorizados, (coletivos e individuais), e 

não motorizados (bicicleta, carroças, cavalos). 

 

De acordo com AKINYEMI e ZUIDGEEST (1998), a mobilidade é mais uma 

variável de oferta do que uma variável de demanda, porque ao invés de significar viagens 

atuais ou realizadas, geralmente medidas através de: quilômetro por viagem, feita por uma 

pessoa, ou número de viagens realizadas, por dia ou por ano, por pessoa, poderia ser 

definida como um termo qualitativo e assim representar a capacidade que um grupo de 

pessoas tem para viajar de uma zona por diversos modos de transporte. Desta forma, 

mobilidade se torna uma função da disponibilidade dos meios de transporte para o grupo de 

pessoas, em termos de facilidade com a qual os membros do grupo encontram para viajar 

pelos modos de transportes disponíveis. 
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A mobilidade pode ser, ainda, apreendida sob diferentes aspectos: oportunidades de 

deslocamentos; comportamento de viagens; comportamento do homem na sociedade. A 

idéia de oportunidades de deslocamentos está associada ao conceito de acessibilidade, ou 

seja, de avaliar as facilidades de interação de uma zona, por exemplo, residencial, com as 

atividades urbanas desejadas; já o comportamento das viagens retrata a mobilidade, através 

da quantidade de viagens, realizadas por um indivíduo ou um grupo, seu propósito, a 

origem e destino e o modo de transporte utilizado; enquanto o que está relacionado ao 

comportamento do homem, na sociedade, considera fundamental o reconhecimento das 

necessidades e aspirações do sujeito urbano, assim como as especificidades e 

peculiaridades de sua inserção urbana para, daí então, conhecer sua mobilidade. 

 

Nesta pesquisa, enfocaremos a mobilidade através da capacidade do indivíduo de se 

deslocar, envolvendo dois fatores, que são: os internos, aos quais se referem às 

características do indivíduo e suas necessidades, concernentes ao seu deslocamento; já os 

externos estão relacionados à performance do sistema de transporte, (oferta de transporte). 

Deste modo, mobilidade será, aqui, interpretada como a capacidade que um grupo tem para 

se deslocar de uma determinada zona por diferentes modos de transporte, em função da 

disponibilidade destes e de sua capacidade de acesso aos mesmos. 

 

2.2. Fatores Relacionados à Mobilidade 

 

Neste tópico, destacaremos os diferentes fatores que podem influenciar o 

comportamento do indivíduo e conseqüentemente o seu padrão de mobilidade. 

VASCONCELLOS (2005a) cita fatores que interferem na organização do deslocamento de 

um indivíduo ou grupo, e entre eles destaca: fatores pessoais, fatores familiares e fatores 

externos. 

 

Fatores Pessoais – Idade - as pessoas, em idade “produtiva”, ou seja, que possuem 

atividade de trabalho e escolar, são as que mais saem de casa. Para efetuar o deslocamento 

a pé à escola, são os jovens que mais se movimentam: em cidades grandes, 60% deles 

chegam à escola a pé. Esse padrão de deslocamento é influenciado, sobremaneira, pela 
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distribuição física da rede de ensino, ao passo que, o deslocamento para o trabalho é feito 

predominantemente pelas pessoas situadas na faixa que varia entre 18 e 50 anos, que 

corresponde à faixa de idade com grande envolvimento em atividades fora de casa. Os mais 

idosos, ao contrário, tendem a sair menos, embora esta tendência esteja mudando no País. 

 

Fatores Pessoais – Renda - interferem no padrão de viagem, principalmente no que diz 

respeito aos recursos disponíveis para arcar com os custos de transporte, as famílias de 

baixa renda utilizam os poucos recursos para o transporte coletivo e geralmente, realizam 

menos viagens do que os de uma família de classe menos pobre.  

 

Fatores Pessoais – Gênero – no Brasil, uma família padrão, ou seja, com filhos, o adulto 

do sexo masculino ainda é, predominantemente, quem trabalha para o sustento da família e 

o feminino permanece em casa, cuidando das crianças, todavia este quadro demonstra a 

existência de fortes mudanças ao longo dos anos, com uma participação, cada vez mais 

evidente, da mulher no mercado de trabalho. Todavia, em uma pesquisa, realizada em São 

Paulo, no ano de 2002, o sexo masculino ainda apresentou maior mobilidade nos modos 

coletivos e individuais, a exceção do modo a pé, onde o sexo feminino apresentou maior 

número de viagens, realizadas por dia. 

 

Fatores Pessoais – Escolaridade – influenciam a mobilidade à medida que as pessoas 

detentoras de maior nível de escolaridade, normalmente desempenham atividades fora de 

casa. No geral, a mobilidade cresce acentuadamente, conforme o grau de escolaridade das 

pessoas. 

 

Fatores Familiares – Estágio do ciclo de vida - o ciclo de vida familiar interfere na 

mobilidade em função da existência ou inexistência de filhos e da idade das pessoas. Uma 

pessoa solteira tem necessidades de deslocamentos diferentes das casadas. Da mesma 

forma, um casal sem filhos tem necessidades de deslocamentos diferentes dos casais com 

filhos. 
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Fatores Familiares – A posse do automóvel – influenciam fortemente no aumento da 

mobilidade das pessoas, sendo um reflexo do aumento de renda. Segundo 

VASCONCELLOS (2005), quando uma família adquire um automóvel cerca de 40% de 

seus deslocamentos passam a ser realizados por meio dele.  

 

Fatores Externos – Oferta de transporte público – uma rede de transporte público 

influencia tanto na morfologia de uma cidade quanto no padrão de deslocamentos de sua 

população. Quanto maior sua oferta, acessibilidade física e econômica, maior será sua 

utilização, contribuindo indubitavelmente para um desenvolvimento sustentável. 

 

Fatores Externos – o custo do transporte privado – uma política incentivadora do uso do 

automóvel poderá gerar implicações negativas no sistema de circulação e no meio ambiente 

de uma cidade, o que certamente representará um custo social. Por outro lado, existe ainda 

o custo individual composto pelo custo de aquisição do veículo, de sua manutenção e para o 

estacionamento. Uma política de estacionamento, que adota preços elevados em uma área 

saturada, torna-se uma alternativa para estimular o uso do transporte público.   

 

Fatores Externos – Localização e horários de funcionamento dos destinos desejados – 

o desenho das cidades deve favorecer o aparecimento de bairros mais completos, 

reduzindo-se a segregação territorial das funções urbanas, em virtude da ampliação do 

número de subcentros multifuncionais, ou seja, mistos de residências, comércio e serviços, 

a fim de evitar deslocamentos de longas distâncias, que, por vezes, inviabilizam a eqüidade 

da oferta de transporte, procurando assim atingir o equilíbrio entre a oferta de infra-

estrutura de habitação e serviços urbanos. 

 

Neste estudo, analisamos a influência dos fatores pessoais sobre a mobilidade, no 

decurso da identificação do perfil do usuário do sistema de transporte (ônibus e VPP), bem 

como pelas características de seu deslocamento, por meio do perfil de sua viagem. A 

disponibilidade de oferta será verificada, observando-se o modo de deslocamento, 

predominantemente, utilizado pelos usuários e pela produção do serviço, frota e viagens 

ofertadas antes e depois da ocorrência da intervenção regulatória sobre os VPPs. 
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2.3. Panorama da Mobilidade no Brasil 

 

O Brasil é um País com fortes desigualdades e diversidades sócio-espaciais. Essas 

marcas podem ser evidenciadas em todas as dimensões, entre as diversas regiões, os 

Estados de cada região e os municípios de cada Estado. Sua população é 82% urbana, 

embora 70% dessas concentradas em 10% do território. Nas regiões metropolitanas, estão 

concentradas 30% da população urbana e a grande parcela da população mais pobre. Essas 

desigualdades também refletem-se na mobilidade da população, principalmente, as usuárias 

do transporte coletivo de passageiros.  

 

Segundo o IPEA (2004), a dinâmica do crescimento urbano, no País, 

paulatinamente se determina pelo acentuado aumento da população residente nas áreas 

periféricas das cidades. Nestas áreas, a oferta de transporte é mais deficiente devido às 

longas distâncias e a baixa densidade populacional, concorrendo para a deterioração das 

condições de mobilidade da população mais pobre. 

 

No que concerne à mobilidade dos usuários do transporte público no Brasil, 

caracterizados pelos estudos da SEDU/PR (2002) e IBGE/PNAD (2001), como aqueles 

pertencentes às classes sociais B, C, D e E, é influenciada não só pelas características das 

redes de transportes e dos serviços ofertados, como também pela disponibilidade, 

freqüência, conforto e confiabilidade no serviço e, especialmente, pelas condições 

sócioeconômicas deste grupo e seu estilo de vida. Desta forma, como mostra a Figura 1, os 

usuários do transporte público, no País, situam-se nas classes B e C, estando os das classes 

D e E , atualmente em desvantagem em relação à sua capacidade de realizar viagens. Para 

GOMIDE (2003), esta diferença justifica-se não apenas pela inadequação da oferta dos 

serviços, como também pelo impacto do crescimento das tarifas em relação à renda 

familiar. Corrobora com esta afirmativa, a pesquisa realizada pelo ITRANS (2003), quando 

demonstra que: o segmento das classes D e E é o grupo mais vulnerável da população 

urbana, porque dispõe de menos alternativas de transporte motorizado e, certamente, é o 

mais afetado negativamente na sua condição de vida pelos problemas de acesso ao 

emprego, aos serviços públicos essenciais e às oportunidades de lazer e integração social. 
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Figura 1 - Distribuição da população comparada com a distribuição dos usuários de ônibus 

por classes sociais em 2002 – Metrópoles Nacionais 

 

Fonte: Itrans, 2003 

 

Segundo VASCONCELLOS (2000), os sistemas de transporte urbano passaram a 

refletir com mais transparência, as grandes disparidades sociais, tendendo a separar a 

sociedade entre duas categorias distintas: aqueles com acesso ao transporte particular e os 

dependentes do transporte público. 

 

Deste modo, é importante que as ações no que tange ao transporte urbano, seja na 

dimensão regulatória, tecnológica ou institucional, tenham seus princípios e diretrizes 

fortalecidas na priorização do desenvolvimento da mobilidade urbana. E, ainda, conscientes 

de que, quando associadas a outras políticas públicas de geração de emprego e renda e de 

educação, por exemplo, seus benefícios poderão ser potencializados positivamente na 

dinâmica do crescimento urbano e nas oportunidades de acesso, sobretudo, para os 

segmentos sociais mais vulneráveis da população. 

 

 

 

 

 



 

 

19 

3. TRANSPORTE URBANO, FATOR DE INCLUSÃO SOCIAL 

 

Aqui, serão apresentadas algumas considerações sobre o transporte coletivo e seus 

elementos propulsores do desenvolvimento urbano e da inclusão social. Em seguida, serão 

relacionados os atributos que retratam sua qualidade, que foram objeto de avaliação dos 

usuários nesta dissertação. A avaliação da qualidade de um serviço de transporte é 

fundamental para balizar os benefícios, oriundos de uma política de regulação do mercado, 

visto que retrata o nível de satisfação do usuário. 

3.1 Transporte e Desenvolvimento Urbano 

Grande parte das atividades sociais, profissionais e comerciais envolve o recurso ao 

sistema de transporte, sobretudo, porque requerem previsibilidade de oferta. Consagrando-

se o transporte coletivo urbano um elemento indispensável à realização das atividades 

econômicas e sociais de uma cidade. Segundo VIEGAS (2003), realizar modificações, no 

sistema de transporte, no intuito de reduzir tempos ou custos, ou aumentar opções é sempre 

bem vindo, caso contrário, recomenda-se não fazê-lo. 

A Constituição brasileira, em sua concepção de transporte coletivo, define-o como 

um serviço público de interesse local, destacando o seu caráter essencial, que obviamente, 

acarreta no reconhecimento de sua influência direta na qualidade de vida da população 

urbana, colocando-o no mesmo patamar de importância dos demais serviços públicos, 

constituindo-se assim um fator de inclusão social, porquanto o transporte coletivo torna-se 

inclusivo no cotidiano da maioria das pessoas que se deslocam para trabalhar, estudar, 

realizar atividades de lazer, compras etc, participando intensamente da dinâmica de 

desenvolvimento da cidade, interferindo concretamente em sua organização sócio-espacial.  

À medida que a cidade cresce, os pólos geradores de tráfego - locais ou instalações 

de distintas naturezas que desenvolvem atividades de porte e escalas capazes de produzir 

um contingente significativo de viagens – (PORTUGAL e GOLDNER, 2003), inclusive de 

transporte coletivo, deixam de ser restritivas ao centro, devido à expansão do território 

ocupado. Essas mudanças nos padrões de uso do solo oportunizam novas necessidades de 

transporte. Deste modo, os usuários tornam-se mais exigentes no que diz respeito às 
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possibilidades de deslocamentos não somente dos bairros para o centro, mas entre um 

bairro e outro.  

Todavia, o transporte pode atuar inversamente no desenvolvimento de uma cidade, 

isto é, o planejamento de transporte servindo como instrumento de uma ocupação urbana 

mais ordenada; então, a mobilidade, neste caso, deixa de ser uma conseqüência e passa a 

ser um princípio. Nesta direção, as políticas de transporte devem estar articuladas às 

políticas de desenvolvimento urbano, objetivando contemplar uma sociedade com uma 

maior equidade sócio-espacial, possibilitando aos diferentes segmentos sociais as mesmas 

oportunidades de interação com os diferentes agentes econômicos ou sociais de uma 

cidade.  

 

3.2 Qualidade do Transporte e seus Atributos 

 

Toda a regulação de um serviço público deve buscar a maximização da eficácia do 

produto e o bem estar social do consumidor. Na regulação do transporte coletivo, a eficácia 

pode ser avaliada através de indicadores que retratam um padrão de qualidade do serviço. 

Esse padrão deve, necessariamente, basear-se na opinião de seus usuários habituais do 

serviço, a fim de atender da melhor maneira as suas necessidades de deslocamento. É 

importante salientar que os padrões de qualidade variam de país a país e até mesmo em 

função do porte da cidade, sendo assim é fundamental a validação do usuário.  

 

Considerando que, neste trabalho, a opinião do usuário será considerada para a 

análise dos benefícios propiciados por uma regulamentação de VPP, que esteja integrado ao 

sistema de transporte por ônibus, é necessário, então, descrever quais são estes atributos e 

como foram julgados pelos usuários. Assim, para FERRAZ E TORRES (2001), diversos 

fatores devem ser considerados pelos usuários na avaliação da qualidade dos sistemas de 

transporte público urbano. A percepção individual e conjunta desses fatores varia bastante 

em função do perfil social e econômico do indivíduo, além das características de gênero e 

idade. 
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A qualidade de um sistema de transporte urbano por ônibus pode ser obtida 

mediante o julgamento de determinados atributos, tais como: acessibilidade, tempo de 

viagem, confiabilidade, conforto, segurança, comportamento dos operadores e custo do 

serviço ofertado e que refletem a qualidade do transporte coletivo e influenciam na 

mobilidade dos usuários.  

 

Considerando a importância destes atributos, delineiam-se, a seguir, os conceitos e 

as medidas de cada um: 

 

- Acessibilidade – está relacionada com as distâncias que os usuários caminham, 

quando utilizam o transporte coletivo, desde a origem da viagem até o ponto de 

embarque e do ponto de desembarque até o destino final. Quanto menos o 

passageiro caminha, melhor é a acessibilidade do sistema de transporte público.  

 

Para SANCHES (1996), a acessibilidade, no transporte público, está associada não 

só à disponibilidade do serviço e à estrutura da rede, mas também às questões 

operacionais do sistema. Consideram-se como fatores influenciadores do nível de 

acessibilidade à rede de transporte público não apenas pela freqüência do serviço, 

representativa da acessibilidade temporal, mas também pela proximidade dos 

terminais e pontos de embarque e desembarque, representativa da acessibilidade 

locacional, à distribuição das linhas na rede (cobertura espacial), ao tipo de veículo 

utilizado e à integração física do serviço. 

 

- Tempo de viagem - é função da velocidade comercial dos ônibus e do traçado das 

linhas. A velocidade comercial depende do grau de separação do transporte público 

em relação ao tráfego geral, da distância média entre os pontos de parada, da 

condição de rolamento proporcionada pelo pavimento das vias e das condições do 

trânsito. A geometria das linhas dos ônibus também influi no tempo de viagem, 

visto que rotas diretas ou sem sinuosidades propiciam viagens mais rápidas, pois os 

percursos são menores, assim como a existência de vias em faixas segregadas ou 

exclusivas para a circulação dos ônibus.  
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  Este atributo ainda está relacionado à produtividade dos serviços e repercute 

nos custos operacionais de uma linha, visto que é fator determinante da alocação de 

frota para uma determinada freqüência, ou seja, quanto maior o tempo de viagem, 

maior será a necessidade de veículos, em operação, a fim de manter um mesmo 

intervalo entre horários, elevando assim o custo do serviço. 

 

- Confiabilidade - no serviço de transporte público está vinculada ao grau de 

certeza dos usuários quanto à realização das suas viagens, sendo percebida pela 

pontualidade e regularidade dos serviços prestados. A pontualidade do serviço se 

traduz pelo cumprimento dos horários previstos, especialmente, no caso de linhas 

com freqüência baixa; a regularidade é representada pelos intervalos entre as linhas 

de maior freqüência, que também pode ser avaliada pela quantidade de veículos por 

hora (EBTU, 1988).  

 

- Conforto – este atributo é influenciado por aspectos qualitativos, tais como o 

comportamento dos motoristas e cobradores, a temperatura interna do veículo, as 

condições de ventilação e de limpeza dos veículos, terminais e paradas, o ruído, a 

aceleração/desaceleração e o layout do veículo.  

 

- Segurança – de um modo geral, os fatores relacionados à segurança dos usuários, 

nos sistemas de transporte público, referem-se tanto à segurança interna (no interior 

dos veículos integrantes do sistema), quanto à existente nos pontos de embarque e 

desembarque e terminais, relacionadas a atos de violência (agressões, roubos), como 

também relativo aos acidentes envolvendo veículos de transporte público (FERRAZ 

E TORRES, 2001).  

 

- Comportamento dos operadores – é uma dimensão da qualidade que representa 

aspectos importantes, relacionados ao comportamento dos operadores, durante a 

prestação dos serviços, tais como: conduzir o veículo com habilidade e cuidado, 

tratar os passageiros com respeito, esperar que os usuários completem as operações 
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de embarque e desembarque, efetuar o atendimento às solicitações de paradas, 

responder com urbanidade às perguntas dos usuários (FERRAZ E TORRES, 2001). 

 

- Custo do serviço ofertado – considera-se o atributo de maior importância para os 

usuários do transporte coletivo urbano. Ele é representado pela tarifa do serviço que 

deve ser regulada pelo poder público. A tarifa é uma conseqüência do serviço 

ofertado, calculada em consonância com a variação dos insumos que compõem o 

custo do serviço de transporte (NTU, 2005). 

 

 Para HENRIQUE (2004), quando se considera a relação entre qualidade do serviço 

ofertado e o custo desse serviço para os usuários, é necessário avaliar se esse vale o preço 

cobrado e se o usuário encontra dificuldades para pagá-lo. Essas duas questões refletem o 

grau de percepção dos usuários em relação ao serviço prestado, observando-se, inclusive, se 

há compatibilidade entre o rendimento dos usuários e o percentual gasto por eles com seu 

transporte. 

 

Assim, considerando os atributos explicitados, apresentaremos resumidamente no 

quadro 1 aqueles escolhidos para a elaboração do questionário aplicado, na pesquisa, com 

os usuários da área de estudo, região noroeste da cidade do Recife. Os resultados, obtidos 

na pesquisa, foram ainda comparados com a evolução dos indicadores operacionais do 

sistema de transporte público de passageiros na referida área, no período entre 2002 e 2005, 

ou seja, antes e depois da intervenção sobre o VPP. Esta análise comparativa teve como 

objetivo a verificação da proximidade entre o julgamento dos usuários sobre os atributos e a 

evolução quantitativa dos mesmos, retratada pelos indicadores operacionais.  

 

Todavia, o atributo segurança não foi investigado junto aos usuários devido à 

ausência de dados estratificados sobre sinistros, ocorridos com usuários nos veículos, nos 

terminais e pontos de paradas. As informações disponíveis retratavam apenas os acidentes 

de trânsito, envolvendo veículos do sistema de transporte. 
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Quadro 1 – Atributos e dados operacionais do sistema de transporte coletivo do Recife 

 

Atributo Pesquisa Dados operacionais do sistema de Transporte 

Coletivo do Recife 

Segurança Não foi analisado 

neste estudo 

 

- 

Acessibilidade Frota e Linhas em 

operação 

Frota em operação nas linhas – Quantidade de 

veículos em operação, entre 2002 a 2005. 

Linhas – Quantidade e tipo de linhas existentes 

entre 2002 a 2005 

Tempo de Viagem Tempo de Viagem Velocidade comercial antes e depois da 

regulamentação de VPP 

Tempo de Espera Tempo de Espera Intervalo programado nas linhas em operação 

no período de 2002-2005 

Conforto Limpeza dos 

veículos 

Comportamento dos 

Operadores 

Renovação da Frota 

Atendimento dos operadores 

Custo do Serviço Tarifa cobrada Reajuste da tarifa x variação do IPC (2003-

2005) 

 

4. POBREZA URBANA E EXCLUSÃO SOCIAL 

 

Neste terceiro tópico, discorreremos sobre as definições de pobreza urbana, 

compreendida por diferentes autores, e sua vinculação à exclusão social. Em seguida, 

observaremos como ela se encontra relacionada ao transporte urbano, por meio da 

mobilidade alcançada, cuja pretensão é de minimização de seus impactos e promoção da 

eqüidade urbana desejada. 
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4.1 Pobreza e Exclusão Social - Definições 

 

Costuma-se vincular a pobreza urbana à baixa  renda e qualidade de vida, embora, 

seu conceito seja multidimensional, porque envolve a falta de meios econômicos, culturais 

e sociais imprescindíveis à participação do indivíduo no cotidiano da sociedade e na 

reprodução econômica e social.  

 

Para MARTINEZ (1998), a pobreza é uma situação vivenciada pelo sujeito na qual 

ele não está em condições de satisfazer suas necessidades em termos de sobrevivência 

física e, também, de seu desenvolvimento enquanto pessoa e cidadão. Nesse sentido, 

SATTERWAITE (2002) alerta que as mensurações tradicionais de pobreza, com base na 

renda per capita, podem gerar uma compreensão parcial do fenômeno, pois ela não detecta 

muito dos aspectos das privações e carências.  

 

Já para TORQUATO e SANTOS (2004), exclusão social é um conceito superior ao 

de pobreza, porque permite que políticas públicas abrangentes possam ser engendradas com 

o objetivo de superá-la de maneira operacional. Adicionalmente, ainda afirma que o 

conceito de pobreza pode ser tratado com relatividade, em outras palavras, pobreza absoluta 

que difere de pobreza relativa que difere de miséria, enquanto que exclusão é simplesmente 

não estar incluso. E cita, ainda, SPOSATI (1988), quando esta autora afirma que pobreza 

trata tão somente da impossibilidade de aquisição de bens e serviços, ao passo que exclusão 

social estende essa impossibilidade de obtenção a outros elementos de natureza atitudinal, 

comportamental, social etc. Ainda, consoante esta autora, a exclusão social inclui, além da 

insuficiência de renda, a discriminação social, a segregação espacial, a não-eqüidade e a 

negação dos direitos sociais. 

 

Portanto, a pobreza urbana é uma condição da exclusão social, mas não estar incluso 

não significa obrigatoriamente ser pobre, todavia, representa uma condição de segregação, 

a medida que não seja permitido ao indivíduo sua interação com as atividades urbanas. 

Nesta direção, o transporte coletivo, como provedor de mobilidade, principalmente, para 

aquela parcela da população menos favorecida financeiramente, deve permitir uma maior 
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abrangência de seus deslocamentos no meio urbano, a fim de promover o acesso às 

diferentes oportunidades que lhes forem ofertadas.  

 

4.2 Transporte e Exclusão Social 

 

O sistema de transporte coletivo urbano sobrepõe-se pela capacidade de ampliar o 

espaço econômico, favorecendo o desenvolvimento urbano, sobretudo, para as economias 

em desenvolvimento, onde a desigualdade social se faz fortemente presente. Sendo assim, 

pretende-se, neste tópico, analisar a relação existente entre o transporte e a exclusão social, 

a partir da compreensão de que a maior mobilidade reduz as desigualdades de acesso às 

funções urbanas. 

 

Para MURRAY (1998), a pobreza é, muitas vezes, relacionada ao “que se tem e não 

se tem”, mas, ampliando sua dimensão para a exclusão social, deve ser referida em relação 

ao “que se pode e não pode” e a restrição da mobilidade encontra-se nesta dimensão. A 

falta de acessibilidade às atividades urbanas é certamente uma forma de exclusão social. 

Destarte, o transporte coletivo, através de suas políticas, é um elemento que poderá adotar 

medidas mitigadoras das condições que levam ou mesmo agravam a exclusão social. 

 

No Brasil, a estabilização econômica e o crescimento contribuem significativamente 

para a redução da pobreza e devem continuar tendo esse impacto positivo. Apesar disso, há 

um número expressivo de pessoas em extrema condição de pobreza, que permanecem no 

limite inferior da distribuição de renda, que praticamente não têm sido alcançadas pelo 

desenvolvimento econômico. Esses pobres, entre 10% e 15% da população com a menor 

renda no Brasil, com freqüência não conseguem auferir qualquer benefício das 

oportunidades econômicas, (BANCO MUNDIAL, 2001). 

 

O problema de exclusão social também pode ser observado pelos baixos índices de 

mobilidade da população mais pobre (ITRANS, 2003), nas regiões metropolitanas, onde há 

uma grande concentração da pobreza urbana do País. A maioria deles não trabalha no 

mercado formal, uma grande parcela são trabalhadores do setor informal, (22% são 
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empregados informais e 37% são autônomos) ou, então, inativos (15%). No setor formal, 

(privado ou público), estão apenas 15% dos pobres e 5% são desempregados, (BANCO 

MUNDIAL, 2001).  

 

Esses dados permitem-nos concluir que as políticas voltadas para o setor de 

transporte devem estar ligadas a outras políticas, caso contrário, corre-se o risco de um 

impacto limitado sobre os pobres. É o caso do vale-transporte que, segundo GOMIDE 

(2003), precisa de uma reformulação e ampliação de seu benefício, com a finalidade de 

atingir os trabalhadores do mercado informal de trabalho onde se encontra a maior parcela 

da pobreza urbana do País e, assim, acentuar sua participação nos sistemas de transporte 

coletivo de passageiros. 

 

O planejamento e os estudos sobre transportes, a princípio, foram inteiramente 

direcionados para simples organização dos aglomerados urbanos. Contudo, essa realidade 

de distribuição de renda indicava a necessidade de políticas de transporte mais abrangentes 

e concatenadas a outras políticas públicas, porque, segundo VASCONCELLOS (2000), o 

planejamento de transporte precisa substituir a primazia da análise de custo-benefício pela 

de acessibilidade e equidade, da mesma forma, os critérios de avaliação de investimentos 

devem incluir aspectos voltados para as questões sociais e ambientais. 

 

O processo de urbanização, especialmente nos países em desenvolvimento, 

demonstra um modelo excludente de cidade. O planejamento dos transportes é uma 

importante ferramenta indutora do desenvolvimento urbano, porém, este, por si só, não 

garante a redução das desigualdades. Nos países em desenvolvimento, as diferenças entre 

preços de terrenos geralmente refletem variações na acessibilidade ao centro ou a outros 

pólos de empregos. O transporte de boa qualidade, ao contribuir para a acessibilidade, tende 

a elevar os preços dos aluguéis e a deslocar para a periferia os moradores de baixa condição 

econômica, onde a infra-estrutura é mais deficiente provocando, por isso, um custo inferior 

de moradia, BANCO MUNDIAL (2003). 
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Segundo, ainda, o BANCO MUNDIAL (2003), os padrões de mobilidade dos mais 

carentes apresentam uma relação complexa entre local de moradia, distância e modo de 

transporte. Esta relação pode relacionar distintas dimensões de pobreza a um tipo de 

exclusão. 

 

Assim, entre as dimensões de pobreza, citadas pelo BANCO MUNDIAL, estão: Os 

“pobres de renda” que fazem menos viagens e a maioria delas é feita a pé. Na maioria das 

vezes, seus motivos de viagem restringem-se à obtenção dos serviços (geralmente de má 

qualidade), que só podem ser acessados a uma distância compatível com o deslocamento a 

pé, o que os caracteriza como “pobres de acessibilidade”. O percurso para o trabalho pode 

ser relativamente longo, mas mesmo quando não o é, os modos, utilizados para a viagem, 

são lentos, podendo consumir muito tempo, portanto eles são também “pobres de tempo”. 

Para os menos favorecidos, em especial, as mulheres, crianças e idosos, as viagens são 

desencorajadoras, dado o grau de vulnerabilidade desses grupos – como pedestres –, 

expostos a acidentes e à violência, o que os torna “pobres de segurança”. Por fim, existem 

evidências de que longas caminhadas tornam as pessoas cansadas e entediadas, reduzindo 

sua produtividade e acrescentando mais uma dimensão de “pobreza energética” à sua 

privação. 

 

Essas dimensões permitem concluir que não há uma única ou simples solução para o 

problema da pobreza urbana, porque os diferentes obstáculos à sua redução devem ser 

enfrentados por medidas e reformas das políticas públicas nas mais diversas áreas. Há uma 

questão social, política e econômica bem mais ampla que compõe o quadro de 

desigualdades sociais, o que não invalida a necessidade das políticas de transporte estarem 

cada vez, direcionadas para contribuir na minimização desses problemas sociais e para a 

inclusão social. 

 

5. RELAÇÕES ENTRE MOBILIDADE, TRANSPORTE E INCLUSÃO SOCIAL 

 

Expostos os conceitos e indicadores de cada uma das categorias analisadas acima, 

cabe, agora, analisar as suas inter-relações, necessárias à compreensão da importância que a 
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regulação do sistema de transporte público de passageiros assegurará ao propiciar um maior 

acesso da população às atividades econômicas e sociais, contribuindo, por conseguinte, 

para a inclusão social. 

 

Aos objetos de estudo dessa análise, assume particular interesse a concepção de 

mobilidade exposta por ORFEUIL (2004). Para o autor, a mobilidade urbana aparece, cada 

vez mais, associada às possibilidades de acesso a emprego e à renda. A maior (ou menor) 

mobilidade, isto é, os níveis ou graus de participação na vida da sociedade dependem do 

capital humano de cada um e este é desigualmente distribuído. Para o autor, um projeto de 

mobilidade depende da disponibilidade de: i) capacidades, ii) competências, iii) ligações 

sociais; iv)inexistência de restrições físicas; v) familiares; vi) de pertencimento territorial. 

Colocando o foco na dimensão relativa à capacidade de mobilidade, o autor afirma que 

capacidade de mobilidade consiste na existência de possibilidades de escolha residencial, 

de se posicionar no mercado do trabalho, da selecionar as escolas dos filhos, da escolha dos 

lugares de férias e da sociabilidade; do conhecimento dos lugares onde determinados 

desejos podem ser satisfeitos; da possibilidade de estar em diferentes tipos de espaços, 

muitas vezes, distantes do local de residência, por isso, finalizamos que a mobilidade não é 

mais somente uma escolha, ela tornou-se uma necessidade. Assim, não possuir capacidade 

de mobilidade, significa estar excluído, levando, portanto, a riscos de isolamento, pobreza 

econômica e relacional, marginalização e exclusão.  

 

Essa concepção do autor nos leva a refletir que a mobilidade se traduz num conceito 

amplo, que se relaciona com um conjunto de fatores, tais como: ter acesso a emprego e 

renda, habitação, formação profissional e a transporte. Nessa direção, um outro autor, ERIC 

LE BRETON (2002) expõe a relação entre mobilidade e exclusão, quando afirma que os 

quatro pilares da exclusão são: não ter acesso ao trabalho, à habitação, à saúde e à 

mobilidade.  

 

Portanto, utilizamo-nos dessas referências para defender uma concepção mais ampla 

de que a mobilidade é mais do que o acesso ao transporte em si, abrangendo o acesso ao 

trabalho, à saúde, à educação, à habitação e à formação, tornando-se mister, da parte do 
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governo, a aplicabilidade de formulação e implementação de políticas de transportes 

articuladas às políticas públicas econômicas (de geração de emprego e renda) e sociais 

(educação, saúde, habitação e cultura). 

 

Mas, sem o transporte, nenhum desses direitos do cidadão pode ser obtidos. Logo, 

maior mobilidade, obtida através de uma rede de transporte integrada ônibus – VPP – trem 

– constitui-se em importante vetor de inclusão social e de redução de desigualdades sociais. 

Assim, especificamente, para essa dissertação, analisamos a mobilidade através da 

capacidade do indivíduo de se deslocar, envolvendo tanto os fatores internos - 

características do indivíduo e suas necessidades, relacionados aos seus deslocamentos – 

quanto os externos - performance do sistema de transporte (oferta de transporte). Deste 

modo, mobilidade será, aqui, compreendida como a capacidade que um grupo tem para se 

deslocar de uma determinada zona por diferentes modos de transporte, em função da 

disponibilidade desses modos e de sua capacidade de acesso a esses modos. 

 

De que forma a regulamentação do VPP, integrada ao sistema de transporte público 

de passageiros existente, pode-se constituir em uma política de aumento da mobilidade e, 

portanto, de inclusão social, vista, necessariamente, pela ótica dos usuários. Esse foi o 

questionamento que nos propusemos a responder na dissertação, mas, para isso, precisamos 

caracterizar, brevemente, o aparecimento e expansão do transporte informal, operado por 

VPPs,  o que realizaremos no capítulo seguinte.   
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CAPÍTULO 3 

 

REGULAMENTAÇÃO DE TRANSPORTE COM VPP – EXPERIÊNCIAS 

INTERNACIONAIS E NACIONAIS 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Neste capítulo, discorreremos sobre um breve histórico do transporte informal em 

diferentes cidades e um panorama da implementação das políticas de transporte, no âmbito 

da regulação, quando, notadamente, adota-se a tecnologia de Veículo de Pequeno Porte – 

VPP. Esta regulação, considerada um viés da política regulatória de transporte urbano, deve 

promover maior mobilidade urbana, sobretudo, quando concebida numa rede de transporte 

com diferentes modos.  

 

Segundo GUTIÉRREZ (2005), o transporte de passageiros tem um desafio a 

cumprir, sendo necessário, para isto, um modelo de desenvolvimento em que o transporte 

urbano esteja capacitado a descrever uma nova mobilidade para uma nova cidade e 

sociedade. Destaca, ainda, que um transporte deve ser sustentável, não apenas ambiental, 

mas também econômico e socialmente. Assim, a utilização de diferentes tecnologias de 

transporte, integrados em uma rede de serviços, quando induz a uma organização espacial 

de uma cidade mais equânime em termos de acessibilidade, promoverá maior qualidade de 

vida da população e conseqüentemente um desenvolvimento sustentável. 

 

A análise, posta neste capítulo, terá a finalidade de avaliar, não apenas as 

características praticadas em cada regulação, como também analisar a solidez das 

regulações praticadas sob o prisma da inclusão social, do transporte e da mobilidade. Nesta 

relação, parte-se da premissa de que houve um aumento de mobilidade da população, após 

o transporte por VPP ser regulamentado.  

 

Inicialmente, neste capítulo, apresentaremos um breve histórico do início e da 

expansão do transporte informal e posteriormente, as experiências internacionais e 
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nacionais de regulamentação de transporte de passageiros com VPP, destacando os pontos 

que contribuíram para promover maior mobilidade à população de baixa renda, bem como 

os objetivos de cada modelo. 

 

2. TRANSPORTE INFORMAL - BREVE HISTÓRICO 

 

Qualquer análise sobre este assunto deve partir de uma rápida digressão sobre a 

noção de transporte informal de passageiros e/ou transporte clandestino, transporte 

alternativo, perueiros, topiqueiros, dentre as tantas semânticas que o vocábulo assume para 

este serviço.  

Independentemente da nomenclatura adotada, todas estas denominações qualificam 

e se referem a um serviço de transporte coletivo de passageiros, em áreas urbanas, realizado 

sem autorização ou concessão dos poderes concedentes locais. Portanto, ao contrário do 

que se define para o transporte público, serviço prestado em condições de continuidade, 

regularidade, generalidade, obrigatoriedade e uniformidade, e devendo, por isso, ser 

ofertado em iguais condições para todos os usuários; o transporte informal é aquele 

exercido fora dessas normas estabelecidas pelo poder público para reger a atividade. 

  
Nas últimas décadas, notadamente nos países em desenvolvimento, o setor de 

transporte público enfrenta um problema comum, representado pelo surgimento e 

proliferação de serviços informais de transporte de passageiros, que instalam um ambiente 

de concorrência, fora do ambiente legal, com os sistemas tradicionais de transporte, 

utilizando, em muitos casos, veículos de custo mais baixos e adaptados para o transporte de 

passageiros.  

Entre as principais características da atuação do transporte informal estão: i) a falta 

de uma freqüência definida, atuando, geralmente, em rotas em função da demanda 

existente, muitas vezes, sobrepostas às rotas dos sistemas de transporte por ônibus urbano; 

ii) os veículos usados, de um modo geral, são velhos e de baixa capacidade, entre 8 e 16 

passageiros, infringindo toda e qualquer norma de segurança, inclusive com o uso de 

motocicletas iii) por fim, seus operadores, que podem ser proprietários e/ou simples 
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condutores dos veículos, são comumente de baixa escolaridade e realizam longas jornadas 

de operação, normalmente entre 16 e 18h por dia (BANCO MUNDIAL, 2003). 

Na década de 1980, ficou conhecida essa situação nas cidades latinas de Lima, 

Santiago, Caracas e Cidade do México. Segundo BRASILEIRO (1999), na cidade de Lima, 

o transporte informal dividia-se em duas categorias: “Colectivos” automóveis e camionetas 

com capacidade de 5 e 9 lugares, respectivamente e, “microbuses”, veículos cuja 

capacidade variava de 8 (Kombi)  a 90 lugares (ônibus). Já em Caracas, são denominados 

de “por puesto” aqueles movidos à gasolina e os “minibuses” veículos movidos a diesel. 

Na década seguinte, as metrópoles brasileiras viram surgir e se expandir, com 

rapidez, na circulação diária, no transporte de passageiros o uso de kombis e vans e, assim, 

foi estabelecido o fenômeno do transporte informal ou alternativo, como era chamado. Esta 

situação se tornou motivo de amplo e prolongado debate sobre os transportes e o futuro das 

metrópoles entre empresários, representantes de órgãos de governo e pesquisadores.  

 

Segundo VASCONCELLOS (2000), os debates a respeito do transporte iniciaram-

se, de acordo com duas visões. De um lado, o transporte sob enfoque de um problema de 

mercado, motivou os defensores da desregulamentação do setor, argumentando que o 

próprio é que deve decidir a forma de organização da oferta, mesmo sob o risco de não 

atender aqueles que não pudessem pagar pelo serviço. A outra visão consiste no transporte 

como um assunto público e neste contexto, a regulamentação é necessária, requerendo para 

isto que todos os agentes econômicos, envolvidos na oferta do transporte, aceitassem a 

prevalência do controle público. 

 

O BANCO MUNDIAL (2003) indica duas distorções econômicas contribuintes da 

explosão do transporte informal. Primeira, o excesso de oferta de mão-de-obra existente nas 

áreas urbanas, combinado a um serviço ineficiente do transporte convencional; segunda, a 

falta de uma política de preços para o uso do sistema viário e de uma prioridade adequada 

ao transporte coletivo, ocasionando congestionamentos e viabilizando aos VPPs, que 

operam no transporte informal, maior rapidez e, às vezes, menores preços, quando 

comparados ao transporte convencional. 
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Para SILVA et al (2004), a emergência dos transportes alternativos revela uma 

tentativa socialmente válida de uma organização informal para questionar e contestar os 

limites da estrutura formal inepta com que os gestores da sociedade - elites políticas, 

técnicas e empresariais – pretendem prover serviços de transporte para os excluídos. Ainda, 

neste debate, também, foram analisadas as mudanças nas estruturas urbanas das cidades e 

um exemplo desta foi a diversificação das atividades que formaram diferentes centros de 

atividades econômicas, assim como a revalorização dos centros históricos com instalação 

de atividades terciárias e centros financeiros. Esse novo arranjo espacial provocou 

mudanças no padrão de deslocamento das massas populacionais. 

 

Para GUTIÉRREZ (2005), a ampliação da desigualdade social pode estar associada 

a uma mobilidade que se fragmenta, ou seja, mais complexa e menos homogênea, que não é 

alcançada pelo transporte tradicional de passageiros, porque é concebida, baseando-se num 

modelo de ocupação territorial centrado numa economia terciária. 

 

Deste modo, a matriz de oferta, presente no transporte público, não acompanhou a 

mudança do padrão de deslocamento da população e, da necessidade de novas ligações 

territoriais, surgiram lacunas de demanda por transporte, que foram percebidas por 

operadores informais e trataram de atender essas carências dos usuários, até então, cativos 

do transporte ofertados por ônibus, consolidando assim uma nova modalidade de transporte 

junto à população. 

 

Numa conjuntura em que há ineficiências do transporte público, no atendimento ao 

padrão de deslocamento, excesso de mão-de-obra e omissão do poder público para coibir a 

prática irregular do transporte remunerado, surge um ambiente propício para a proliferação 

do transporte informal e este modo, cada vez mais, passa a ser utilizado pelos usuários para 

suprir suas necessidades de deslocamento. 

 

Inicialmente, o poder público adotou uma postura de proibição da prática da 

atividade, mas os insucessos e as fragilidades das ações não foram capazes de resolver com 

eficácia os problemas. Posteriormente, o poder público adotou intervenções prestativas, ou 
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seja, regulamentar a atividade e assim corrigir as distorções do mercado. Esta ação do poder 

público respalda-se na afirmativa de que a regulamentação da atividade representa uma 

ferramenta de intervenção do mesmo na prestação de um serviço, devido à existência de 

falhas no mercado, no sentido de estabelecer limites para o produtor e consumidor, em 

busca de benefícios sociais equivalentes a um mercado de concorrência perfeita.  

 

Todavia, faz-se mister que a regulação esteja atrelada a uma análise econômica do 

problema, sob pena de inviabilizar os benefícios sociais a que se propõe. Do ponto de vista 

dos operadores, há sempre uma relação intrínseca entre tarifa e volume de passageiros 

transportados que, apesar de não ser inversamente proporcional, há sempre uma perda de 

demanda, verificada a cada aumento de tarifa. Do ponto de vista do gestor, a relação refere-

se à tarifa e ao salário médio da população; esta relação revela um problema social que 

afeta diretamente a mobilidade dos usuários, podendo agravar a exclusão social. 

 

Vários são os estudos realizados sobre o transporte com Veículos de Pequeno Porte 

(VPPs) e a análise da eficiência produtiva das regulamentações: BARBOZA (2002) avaliou 

as regulamentações de diferentes cidades brasileiras mediante um quadro de diretrizes, 

construído em torno de uma análise teórica conceitual de regulação de serviços públicos; 

GUERRA (2002) avaliou possíveis estratégias operacionais para veículos de baixa 

capacidade, observado o tipo de demanda e dos custos de produção e KRÜGER (2004) 

avaliou o comportamento da mobilidade de uma população, após a entrada dos transportes 

alternativos ou informais no mercado de transporte.  

 

Nesta dissertação, avaliamos em que dimensão a regulamentação dos VPPs, 

integrada ao sistema de transporte público de passageiros existente, constitui-se uma 

política de aumento da mobilidade e, portanto, de inclusão social. Para tal, apresentaremos 

inicialmente, as experiências internacionais e nacionais de regulamentação, delineando 

sucintamente as diretrizes de cada modelo e suas repercussões do ponto de vista da 

mobilidade e inclusão social. 
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3. SUCINTO PANORAMA DAS EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS E 

NACIONAIS DE REGULAMENTAÇÃO DO VPP 

 

Nas mais diferentes nações, existe uma operação de transporte de passageiros com 

VPPs, geralmente ilegal e dominada pelo setor privado, atuando nos vazios criados pelas 

ineficiências do transporte convencional. Não é crível que essa condição é privilégio dos 

países do terceiro mundo, uma vez que nos Estados Unidos, por exemplo, há operadores 

ilegais, notadamente em Miami e Nova York, que realizam sem nenhuma legitimidade o 

transporte de passageiros. OLIVEIRA (1987) evidencia que nos diferentes continentes 

existem formas idênticas de transporte de passageiros, configurando-se uma situação, cujo 

combate ao transporte informal é motivo de preocupação e de amplos debates. Portanto, as 

políticas públicas, adotadas para enfrentar suas causas e efeitos, despertam o interesse de 

dirigentes das mais diferentes nações. 

 

A regulamentação de transporte coletivo no mundo, utilizando Veículos de Pequeno 

Porte – VPP, é utilizada em diferentes serviços que proporciona benefícios à população, 

seja como alternativa para a população usuária de automóvel, através de atributos como 

maior rapidez e conforto, seja como alternativa da população de baixa renda, devido a sua 

maior capilaridade em áreas de difícil acesso. Entre as experiências internacionais, 

citaremos os exemplos da cidade de: Bangkok - Tailândia; Manila - Filipinas, Lima - Peru e 

Buenos Aires - Argentina; enquanto as experiências nacionais serão exemplificadas com as 

cidades de Belo Horizonte, Goiânia e Porto Alegre. 

 

3.1 O Transporte com VPP em Bangkok, Tailândia 

 

A cidade de Bangkok, cuja população se aproxima de 6 milhões de habitantes, 

apresenta-se no ranking mundial como uma das cidades detentora de elevados índices de 

congestionamento. A baixa qualidade e a limitada conexão entre as estradas da região têm 

contribuído intensamente para torná-la um lugar ideal para o desenvolvimento do transporte 

informal. 
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Nesta metrópole, existem diferentes modos de transporte regulados: os tuk-tuks, 

veículos de três rodas, motorizados com capacidade para três passageiros, (Figura 2); os 

silor-leks, microônibus com capacidade para sete passageiros e os song taeos, que são 

caminhões cobertos, composto por duas fileiras de bancos de madeira, cuja capacidade de 

transporte é de catorze passageiros. Há, ainda, modos não regulamentados que empregam 

motocicletas e vans. 

 

Estes modos de transporte regulamentados ou não, representam o ingresso no 

mercado de trabalho, de uma parcela da população com níveis baixíssimos de educação, 

contribuindo para o aumento da empregabilidade da população. Sua maior capilaridade 

permite seu acesso a diferentes lugares da cidade, o que potencializa a acessibilidade da 

população. Segundo o BANCO MUNDIAL (2003), a mobilidade de 15% da população, 

nos continentes asiáticos depende direta ou indiretamente deste tipo de transporte. 

 

Figura 2 – Tuk-Tuks modo de transporte regulamentado em Bangkok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

www.chiangmail.com\chiang_mai\transport 

 

3.2 O Transporte com VPP Manila, Filipinas 
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A região metropolitana de Manila é composta por 27 cidades e uma população de 

11,5 milhões de habitantes. Assim como as grandes cidades da Ásia, Manila, também, 

convive no seu cotidiano com grandes congestionamentos, porque o transporte público é 

operado pelo setor privado e os serviços controlados mediante concessão no entanto, o 

controle dos Veículos de Pequeno Porte que atuam em rotas flexíveis é realizado pela 

autoridade local; já os veículos de maior porte, como ônibus, minivans, jeepneys, recebem 

uma certificação que está vinculada à prévia comprovação de sua capacidade financeira, de 

habilitação e propriedade e seguro obrigatório do veículo. Para estes serviços a autoridade 

local define níveis tarifários.  

 

Funcionalmente, o jeepney é o modo mais representativo de transporte na cidade 

correspondente a 45% das viagens totais realizadas, tanto assume a postura de 

competitividade quanto complementa os sistemas de ônibus de Manila; enquanto os ônibus 

respondem por 34% da demanda, o jeepney atende a 63% da demanda, possui maior 

flexibilidade operacional para embarque e desembarque, inclusive de rotas e horários; com 

preços barateados pelos baixos custos e capacidade entre 12 a 26 passageiros. Já as 

minivans representam o modo mais recente, em 1994, cuja capacidade corresponde a 10 

passageiros, mais rápidas e mais confortáveis, atuam em áreas previamente designadas, 

respondendo uma parcela de 12% do mercado, (BARBOZA, 2002). 

 

Manila tem 9.000 ônibus e 89.000 jeepneys, que em sua maioria são dirigidos pelos 

seus proprietários, enquanto a maioria é operada sob regime de franquia, na qual o 

motorista paga uma quantia fixa - diária ou semanal - ou então proporcional à receita. O 

congestionamento é a principal externalidade enfrentada pelo transporte coletivo, gerando 

insegurança no trânsito e tornando precárias as condições de operação dos veículos. 

 

3.3 O Transporte com VPP em Lima, Peru 

 

A população da cidade de Lima se desloca cerca de 11 milhões de viagens por dia. 

Apesar de sua rede viária dispor de uma boa estrutura, os congestionamentos, nas avenidas, 



 

 

39 

estão presentes na maior parte do dia, o que compromete o tempo e custo das viagens e o 

índice de poluição atmosférica. 

 

No processo de desregulamentação da economia, presente no período de 1990-2000, 

a Região Metropolitana de Lima duplicou seu parque automotivo e reduziu a quantidade de 

viagens por transporte público em aproximadamente 80%. No mesmo período, constatou-se 

também um aumento da quantidade de empresas de transporte coletivo, passando de 150 

para 411, os veículos alocados na oferta do serviço, passaram de 10.500 para 47.000, como 

também a expansão de táxis de 10.000 para 191.000 veículos e mais 45.000 mototáxi, 

corroborando para um sistema caótico de mobilidade, com uma elevada oferta, (BID, 

2003). 

 

A conseqüência desta superoferta reflete negativamente tanto na produtividade do 

sistema de transporte, com baixos índices de passageiros transportados por veículo, quanto 

na qualidade, verificada pelo envelhecimento da frota. A maioria destas linhas outorgadas 

são as operadas por comissionistas, ou seja, concessionários detentores de outorgas, que se 

associam a proprietários de veículos e cobram uma comissão para o uso da linha. Das 

empresas registradas, apenas 2,4% mantêm vínculo empregatício com seus cobradores e 

motoristas que recebem um salário equivalente a uma porcentagem da receita arrecadada 

relativa aos passageiros transportados, por isso havia uma disputa agressiva nos períodos de 

maior demanda. 

 

Assim, a conformação do serviço de transporte, em Lima, propicia sérias 

conseqüências e problemas na operação e na qualidade do serviço, tais como: ausência de 

controles operacionais sobre a oferta do serviço, difícil relação com usuários, 

principalmente, para averiguação das reclamações por eles realizadas e uma competição 

predatória pelo passageiro. 

 

3.4 O Transporte com VPP em Buenos Aires, Argentina 
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A Região Metropolitana de Buenos Aires tem uma população de aproximadamente 

14 milhões de habitantes, numa superfície de 800 km². É composta por uma cidade central 

(CBA) e um aglomerado de 43 municípios da província de Buenos Aires; a cidade central é 

considerada o principal pólo de geração e atração de viagens e os 22 milhões de 

deslocamentos diários realizados, mais da metade ocorre mediante transporte público, 

(GUTIÉRREZ, 2005 a). 

 

Na década de 1980, o transporte público na Região Metropolitana de Buenos Aires 

configurava-se um sistema de baixa qualidade que em termos de freqüência, exigiu dos 

usuários longas caminhadas até os pontos de embarque e desembarque, como também 

espera nos pontos pelo transporte. Devido à localização das indústrias nas zonas periféricas, 

surgiu um serviço de transporte denominado “charter” contratado pelas indústrias para o 

translado de seus funcionários. No inicio da década seguinte, estes serviços foram ofertados 

à população por entidades particulares, e com itinerários paralelos àqueles realizados pelo 

transporte público, com preços elevados, porém compensados por viagens mais rápidas. Em 

1994, estes serviços foram regularizados, através de um conjunto de serviços denominados 

de oferta-livre. 

 

Segundo GUTIÉRREZ (2005), esta regularização, através do decreto 656, autoriza 

diferentes serviços públicos: os regulados por franquia (SP) e os de oferta livre (SOL) e 

para operacionalizá-los foram estabelecidas condições pelo poder público, tais como: 

constituição de uma empresa, comprovação de capacidade financeira, habilitação de 

veículos e condutores. 

 

Os serviços de charter estão no grupo de serviço de oferta-livre. Suas principais 

características são viagens diretas com poucas paradas para embarque e desembarque, 

ligam a periferia à cidade central, os passageiros são transportados apenas sentados e seus 

veículos em operação dispõem de uma capacidade que varia de 10 a 24 lugares. Seus 

operadores, na maioria, são pessoas físicas com um ou dois veículos, organizados através 

de associações, seja como subcontratistas de empresas maiores, ou seja, operam via um 
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pagamento para uso dos veículos de propriedades de empresas, sejs um conjunto de 

pequenos operadores.  

 

Os passageiros deste serviço, em geral, pertencem às classes sociais mais 

economicamente favorecidas e utilizam-no para viagens a trabalho. Segundo GUTIÉRREZ 

(2005a), os passageiros se dividem em dois tipos: aqueles que elegem o serviço por ser o 

melhor em relação aos demais ofertados e aqueles que utilizam-no por ser a única 

alternativa para uma viagem direta e assim mais rápida. 

 

3.5 O Transporte com VPP em Belo Horizonte, Minas Gerais 

 

A cidade de Belo Horizonte, com uma área de 331 km² e uma população 

correspondente a 2.238.526 habitantes (IBGE, 2000), vivenciou a proliferação do transporte 

informal entre os anos 2000 e 2001, com cerca de 3.000 veículos, cuja rota principal incluía 

a avenida de mais importante acesso à área central e por isso de maior concentração de 

usuários de transporte coletivo.  

 

Em 2001, a prefeitura criou o serviço de transporte suplementar, cuja principal 

característica era não ser concorrente das linhas de ônibus, estabelecendo o limite máximo 

de 300 permissões para esse novo serviço. A entrada desses operadores, no mercado, 

ocorreu mediante processo licitatório e os não contemplados na seleção, foram submetidos 

a fortes penalidades, caso insistissem em operar na ilegalidade. 

 

A facilidade de financiamento de veículos para os novos operadores proporcionou 

melhoria de qualidade para o serviço, como também elevou a capacidade financeira dos 

mesmos. Sua atuação, em linhas antes operadas por ônibus, impulsionou a qualidade de 

transporte para população das áreas periféricas, apesar da restrição de circulação no centro 

de Belo Horizonte. 

 

3.6 O Transporte com VPP em Goiânia, Goiás 
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Com uma população de 1.639.516 habitantes e uma área de 3.990 km², a Região 

Metropolitana de Goiânia vivenciou sérios conflitos de repressão policial contra os 

operadores informais e embate políticos até a legalização deste serviço. Em 2000, foram 

concedidas, pelo poder público, 740 autorizações provisórias aos filiados do Sindicato dos 

Permissionários de Transporte Alternativo de Goiás – SINTRAGO que responsabilizou-se 

pelo planejamento do serviço. Também, ainda, foram criados serviços específicos – 

Corujão – linhas noturnas e Conduzir – veículos adaptados para pessoas portadoras de 

necessidades especiais.  

 

Segundo RIBEIRO & ORRICO FILHO (2005), posteriormente a essa concessão, 

inicia-se uma nova etapa, no conturbado mercado de transporte coletivo da cidade, 

conhecida como: A GUERRA DOS CENTAVOS. Os operadores autônomos e as empresas 

operadoras iniciaram uma disputa pela receita do sistema, ou seja, pelo passageiro pagante, 

que ocorreu tanto no planejamento do sistema, quanto no ponto de ônibus, agravando a 

situação do já caótico trânsito do centro da cidade. 

 

Recentemente, reformulou-se o sistema de transporte da Região Metropolitana de 

Goiânia e seu sistema de transporte de veículos de baixa capacidade passou a atuar como 

linhas alimentadoras, inseridas em um sistema integrado de transporte. Essa reformulação 

visou propiciar uma maior integração entre os serviços, contribuindo para maior mobilidade 

da população, notadamente, aquelas que residem nas periferias. Estas linhas alimentadoras, 

além de integrarem um sistema tronco-alimentador, exercem a função de distribuidor local 

em áreas de difícil acesso e, no período em que eram operadas por ônibus, apresentavam 

baixa freqüência, o que foi minimizado com a substituição do equipamento por VPP. 

 

3.7 O Transporte com VPP em Porto Alegre, Rio Grande do Sul 

 

Com uma população acima de 1.300.000 habitantes, esta cidade representa um 

referencial em termos de pioneirismo no transporte coletivo com Veículos de Pequeno 

Porte. O sistema de lotação, denominação adotada nesta cidade, é composto por 403 

veículos e 258 permissionários, entre pessoas físicas e jurídicas. A frota, distribuída em 28 
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linhas, opera das 6 às 20h nos dias úteis, e das 7 às 14h, nos sábados. Os veículos, com 

capacidade para 21 lugares, são dotados de contador eletrônico para o controle da 

quantidade de passageiros transportados, (Figura 3). 

 

Figura 3 – VPP Regulamentado em Porto Alegre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fonte:www.eptc.com.br 

 

As tarifas, definidas através de uma planilha própria de custo, estão agrupadas em 

duas faixas em função da extensão da linha: linhas que percorrem até 17 km e acima deste 

limite. Seus valores, em geral, são em torno de 70% e 90% além dos praticados pelo 

sistema de ônibus na cidade (COSTA et al, 1999). Embora o objetivo inicial deste tipo de 

transporte fosse de atrair os usuários do automóvel, atualmente se constitui uma alternativa 

para os passageiros de ônibus, interessados por uma melhor qualidade do serviço de 

transporte coletivo (COSTA et al, 1999). 

 

4. Tópicos Conclusivos 

 

As experiências apresentadas, tanto no âmbito internacional quanto nacional, em 

diferentes culturas, mostraram a importância da regulação do transporte urbano. Todavia, a 

definição de regras, a imposição de restrições e controle da prestação do serviço, pelo poder 

público deve centrar-se em uma ampla e permanente negociação com os operadores, 



 

 

44 

considerando-se os ambientes econômico e cultural de cada cidade, conforme visto nos 

casos relatados. As políticas de transportes devem consolidar um modelo regulatório, que 

se sustenta na busca da competitividade, da produtividade e da redução de custos para os 

usuários.  

 

As experiências revelaram, ainda, que o transporte de Veículo de Pequeno Porte - 

VPP quando concebidos numa rede de deslocamentos urbanos, seja atendendo áreas 

periféricas, com a devida integração aos sistemas de maior capacidade, seja como 

alternativa de um transporte diferenciado, com melhores níveis de serviço, fortalecem a 

importância de uma rede com multimodais e assim poderá propiciar maior mobilidade à 

população.  

 

Já as experiências internacionais mostraram que a presença dos Veículos de 

Pequeno Porte - VPPs responde por uma importante parcela de empregabilidade da 

população populacional, além do que a maior capilaridade do VPP pode resultar em maior 

acessibilidade, contudo, se faz mister a implantação de medidas que  minimizem às 

externalidades negativas relativas ao excesso de congestionamentos, à direção perigosa e à 

busca desenfreada de passageiros.  

 

Enquanto que as experiências nacionais revelaram a importância de um serviço 

diferenciado, com mais conforto e rapidez, uma alternativa capaz de atrair o usuário do 

automóvel para o transporte coletivo, a exemplo de Porto Alegre ou, ainda, como um 

serviço integrado a outros modos de maior capacidade.   

 

Assim, a regulamentação do transporte informal é considerada um significante vetor 

da política pública de transporte, principalmente, quando concebida de forma integrada a 

uma rede de transporte público, promovendo maior mobilidade urbana, o que lhe permite 

desempenhar um papel de indutor da inclusão social, possibilitando a redução das 

desigualdades de acesso pela população.  
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Para tal, convém que esteja aliada a outras políticas públicas, como por exemplo, a 

de uso e ocupação do solo, referente à melhoria da infra-estrutura nas áreas periféricas, e a 

de geração de emprego e renda, relativo ao crescimento da população economicamente 

ativa. Desta forma, poderá propiciar um bom atendimento ao segmento da população de 

baixa renda e dependente do transporte público. 

CAPÍTULO 4 
 
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 
 
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Neste capítulo, apresenta-se as características da área noroeste da cidade do Recife, 

onde foi realizado o estudo de caso desta dissertação, com o objetivo principal de investigar 

em que dimensão a regulamentação da modalidade de transporte, centrada em Veículo de 

Pequeno Porte - VPP, integrada ao sistema de transporte público por ônibus existente na 

área, contribuiu para propiciar maior mobilidade aos usuários.  

 

O Recife e mais treze municípios compõem a Região Metropolitana do Recife e o 

crescimento do transporte informal, neste âmbito, obteve um crescimento de 200 em 1995 

para mais de 6.000 VPPs em 2003. Estes veículos estabeleceram uma concorrência danosa 

com o sistema de transporte por ônibus e foi um dos fatores que contribuiu para a redução 

da demanda e da velocidade comercial do sistema e diante deste cenário e de uma decisão 

política, assumida conjuntamente entre o Governo do Estado e Município do Recife, em 

2003, iniciaram-se ações articuladas entre estes dois níveis de governo para a implantação 

das seguintes medidas: i) regulamentação do serviço de transporte de passageiros com 

Veículos de Pequeno Porte - VPP; ii) combate efetivo à operação do transporte alternativo, 

ou seja, transporte irregular; iii) implantação de medidas que visavam à inclusão de parte 

dos operadores egressos do transporte alternativo no mercado formal de trabalho. 

 

A nova modalidade de transporte, denominada Serviço de Transporte 

Complementar de Passageiros do Município do Recife - STCP/Recife, foi regulamentada 

em abril/2003 e sua implantação teve características importantes, a saber: primeiro, a 

articulação institucional entre diferentes esferas de governo, estadual e municipal, 
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objetivando à erradicação do chamado “transporte alternativo”, terminologia predominante 

para o transporte informal no Recife, cuja frota circulante era superior a 6.000 VPPs na 

RMR; segundo, a realização de licitações públicas para a seleção dos operadores para a 

nova modalidade de transporte de passageiros; terceiro, a adoção de medidas que 

contribuíssem para a criação de novos postos de trabalho no mercado formal, inclusive em 

empresas operadoras de transporte público, a fim de absorver parte da mão-de-obra 

excedente.  

 
No intuito de atingir o objetivo desta dissertação, escolheu-se a zona noroeste da 

cidade do Recife, para averiguar mais profundamente a opinião do usuário sobre a 

qualidade do transporte ofertado, após regulamentação do VPP, a fim de apreender sua 

opinião sobre a regulamentação em tela. Todavia, antes de detalhar a citada área de estudo 

é importante situá-la no contexto da Região Metropolitana. Assim, descreveremos, 

inicialmente, as características da Região Metropolitana do Recife e seu sistema de 

transporte, em seguida a de sua capital, para, então detalhar a área supracitada. 

Posteriormente, apresentaremos um panorama do sistema de transporte público de 

passageiros da referida área, tendo como referência a situação do sistema em março/2005, 

bem como a evolução de parâmetros operacionais do período compreendido entre 2002 e 

2005, cujo intento é o de conhecer a situação dos mesmos antes e depois da regulamentação 

dos VPPs. 

 

2. A REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE 

 

2.1 Dinâmica Econômica e Demográfica 

 

A Região Metropolitana do Recife – RMR é um aglomerado de catorze municípios, 

integrados e articulados pela mancha urbana, que são: Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de 

Santo Agostinho, Camaragibe, Igarassu, Ipojuca, Itamaracá, Itapissuma, Jaboatão dos 

Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Recife e São Lourenço da Mata. A RMR ocupa 

2,82% do território pernambucano e este conjunto espacial corresponde a uma faixa 

alongada no sentido norte-sul, abrangendo uma superfície de 2.761 km² e uma população 
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de aproximadamente 3.340.000 habitantes (IBGE -2000), o que corresponde a uma 

densidade demográfica de 1.206 habitantes por quilômetro quadrado.  

 

Sua economia é diversificada, com forte presença da indústria e principalmente do 

setor terciário, além do comércio. A presença da atividade agropecuária é quase 

insignificante na região, apesar da existência de vários espaços rurais, representam, apenas, 

1% do PIB da RMR, embora este setor ocupe cerca de 3,7% da população economicamente 

ativa - PEA regional; a indústria de transformação ocupa cerca de 10% da PEA; e a 

construção civil, pouco menos de 7%, restando 1,1% da ocupação da mão-de-obra para 

outras atividades industriais. Isto nos leva à conclusão de que quase 78% da população 

economicamente ativa está nos segmentos do comércio e serviços, precisamente nos setores 

em que é mais forte a atividade informal, o que leva a uma posição desfavorável em termos 

de competitividade da economia regional. Existem, ainda, graves e intensos problemas que 

são comuns a todas as metrópoles brasileiras: pobreza e desigualdades sociais, 

concentração populacional nas favelas, degradação dos recursos naturais e do ambiente 

construído (METRÓPOLE ESTRATÉGICA, 2002). 

 

2.2 Transporte Coletivo de Passageiros na Região Metropolitana do Recife 

 
A população da Região Metropolitana do Recife - RMR devido à intensa 

conurbação entre seus municípios se desloca numa espacialidade metropolitana, onde os 

transportes intramunicipais e intermunicipais estão no mesmo nível de importância. Desta 

forma, o sistema de transporte é planejado e operado neste âmbito, permitindo que os 

usuários realizem seus deslocamentos entre os municípios, utilizando a mesma rede.  

 

A pesquisa domiciliar, realizada em 1997, revelou que dos 5.194.864 deslocamentos 

motorizados, 51,2 % são realizados através de transporte coletivo e 25,9% por automóvel e 

22,9% a pé. O índice de mobilidade da RMR equivale a 1,68 deslocamentos por habitante, 

(EMTU,1997) 

 

O Sistema de Transporte Público de Passageiros na RMR é operado por quatro 

modos: ônibus diesel, Veículo de Pequeno Porte, metrô e trem e o que predomina em 
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termos de passageiros transportados é o ônibus, especialmente, nas linhas integrantes do 

sistema sob a gestão da EMTU/Recife. Este organismo de tutela é vinculado ao governo 

estadual e responsável pela gestão do serviço, atuando como reguladora das linhas de 

ônibus intermunicipais, das linhas de ônibus do município do Recife e uma parcela das 

linhas do município de Jaboatão dos Guararapes, cuja operação das mesmas é realizada por 

empresas privadas sob o regime de permissão. 

O STPP/RMR é operado por 18 empresas, dentre as quais 17 são privadas e uma 

pública, responsável pelo metrô. As 306 linhas, excetuando-se as noturnas, realizam, em 

média, 24.000 viagens, utilizando-se 2.465 ônibus que percorrem aproximadamente 

730.000 km e transportam 1,6 milhões de passageiros (dados relativos à média do dia útil, 

em março/2005 - Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Dados operacionais do STPP/RMR – Março/2005 
 

 Dados Convencional % SEI % Total 

Quantidade de Linhas 237 77,0 69 23,0 306 

Demanda Total 1.070.622 64,0 612.654 36,0 1.683.276 

Passageiro Equivalente 973.570 80,0 241.789 20,0 1.215.359 

Frota 1.873 76,0 592 24,0 2.465 

Viagens 16.952,5 70,0 7.189,0 30,0 24.142 

Km Total 568.160,47 78,0 161.139,22 22,0 729.299,7 
Fonte: EMTU/2005 

 

O STPP/RMR constituí-se de três sub-sistemas: o Sistema Estrutural Integrado – 

SEI, o Sistema Convencional por Ônibus e o Sistema Complementar de Pequeno Porte 

sobre os quais explanamos a seguir. 

 

 O SEI, implantado desde 1994, representa uma rede do tipo tronco-alimentador, 

com linhas integradas em terminais fechados, que estão situados no cruzamento dos 

corredores radiais com perimetrais, (Figura 4), assegurando uma multiplicidade de ligações 

através de viagens modais (ônibus-ônibus) ou multi-modais (ônibus-metrô), sem o 
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pagamento de outra tarifa. O SEI corresponde, em março/2005, a 23% do total de linhas do 

STPP/RMR e transporta 36% da demanda total deste sistema. 

 
O Sistema Convencional por Ônibus possui uma estrutura operacional composta por 

linhas radiais, transversais e complementares que permitem a ligação direta da origem ao 

destino. Sua estrutura tarifária foi concebida em função da distância ao centro do Recife, 

configurando assim os anéis tarifários, entre os quais 70% da demanda do STPP/RMR está 

concentrada nas linhas com tarifa do 1º anel, importando, em março/2005, R$ 1,50. Este 

sub-sistema corresponde a 73% do total de linhas do STPP/RMR e transporta 64% da 

demanda total deste sistema. 

 

Figura 4 – Desenho esquemático do SEI 

Fonte: EMTU 

 

O Sistema Complementar de Pequeno Porte – SCPP é uma modalidade que objetiva 

à complementação do serviço convencional por ônibus e realiza ligações entre municípios 

integrantes da RMR, exceto a ligação desses para o município do Recife, que são realizadas 

por ônibus. Este sistema foi criado em 2003 em decorrência das ações de combate ao 

transporte informal no âmbito metropolitano.  
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3. GEOGRAFIA E ECONOMIA DO RECIFE 

 

3.1 Dinâmica Econômica e Demográfica 

 

A cidade do Recife possui uma população de 1.449.135 habitantes, (IBGE, 2002) e 

ocupa uma área de 218 km2 que corresponde a uma densidade demográfica de 6.647,4 

hab/km²; sua taxa anual de crescimento demográfico equivale a 1,02, limitando-se ao Norte 

com o município de Paulista, ao Sul com Jaboatão dos Guararapes, a Leste com Olinda e a 

Oeste com os municípios de Camaragibe e São Lourenço do Mata. Compõe com outros 

treze municípios a Região Metropolitana do Recife – RMR (Figura 5).  

 

Figura 5 – Região Metropolitana com destaque para o Recife 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ATLAS Recife,2000 
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Apesar de sua pequena área, em torno de 8% da RMR, representa a maior 

concentração populacional, que equivale a 42% da RMR. No contexto metropolitano, a 

cidade é considerada o principal pólo atrativo e gerador de viagens. O Recife tem vocação 

terciária, originalmente comercial, e hoje agregando as atividades de serviços, 

principalmente os modernos, ligados às áreas de saúde, considerada o segundo pólo médico 

do País, de informática, de instituições financeiras e de ensino, com universidades situadas 

no ranking das melhores do País, além dos serviços ligados às atividades culturais e 

turísticas, sendo o turismo reconhecidamente como uma de suas principais fontes geradoras 

de emprego e renda, (ATLAS, 2000). 

 

3.2 Sistema Viário da Cidade      

 

O sistema viário da cidade nasceu da ligação dos antigos engenhos com a região 

portuária. Estes caminhos estabeleceram uma conformação rádio-concêntrica, com 

corredores radiais, convergindo para o centro. Existem também as vias perimetrais, 

semicirculares que se articulam com a malha radial, possibilitando o fluxo entre os 

corredores sem o necessário tráfego até a zona central da cidade. Esta estrutura viária é 

ainda condicionada pelos rios e canais e, conseqüentemente, pelas pontes, por onde 

convergem os principais fluxos de tráfego, o que provoca constantes congestionamentos 

nos segmentos viários.  

 

A malha viária do Município, regulamentada pela Lei de Uso e Ocupação do Solo 

(Lei no 16.176/96), tem seu uso definido em função das necessidades de deslocamentos 

cotidianos da população. Desta forma, existe uma classificação para os corredores de 

transporte rodoviário divididos em três categorias: 

 

- Corredores de Transporte Metropolitano: compreendem basicamente as vias que 

integram o Sistema Arterial Principal e tem por função primordial atender ao 

tráfego de âmbito regional e metropolitano; 
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- Corredores de Transporte Urbano Principal: compreendem a Avenida Norte e 

parte das vias que integram o Sistema Arterial Secundário e tem por função 

específica ligar áreas ou bairros da cidade; 

 

- Corredores de Transporte Urbano Secundário: compreendem as demais vias do 

Sistema Arterial Secundário e algumas Vias Coletoras do Município, tendo por 

função primordial articular duas ou mais vias Arteriais Principais ou coletar o 

tráfego de uma determinada área ou quadra, canalizando-o para as vias Arteriais 

Principais ou Secundárias. 

 
3.3. Regiões Políticas Administrativas – RPA’s 

 

Em 1993, o Plano Diretor de Circulação da Cidade do Recife – PDCR dividiu o 

município em 29 unidades, com características urbanas e padrões socioeconômicos 

semelhantes, resultando numa nova agregação das Regiões Políticas Administrativas – 

RPA’s. A partir de 1997, estas regiões foram reduzidas de 10 para 6 RPA’s: RPA 01-

Centro Expandido Recife; RPA 02- Região Norte; RPA 03-Região Noroeste; RPA 04 – 

Região Oeste; RPA 05 – Região Sudoeste; RPA 06 - Região Sul, (Figura 6). 

 
Figura 6 - Regiões Políticas Administrativas do Recife 
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Fonte: ATLAS (2000) 

 

O estudo de caso, realizado nesta dissertação, localiza-se na RPA 3, área que 

corresponde à região noroeste do Município, uma das áreas mais extensas, com 7.781ha, 

representando 35% da área total da cidade e uma população de 283.525 habitantes (IBGE 

2000), que corresponde à segunda RPA mais populosa, com 20% da população da cidade. 

 

3.4 Sistema Municipal de Transporte 

 

Até o final da década de 1970, a Prefeitura do Recife através da Companhia de 

Transporte Urbano/CTU, era integralmente responsável pelo sistema de transporte público 

de passageiros e, além de gestora, era empresa operadora do sistema de transporte por 

ônibus de tração elétrica. Naquela época, o Estado gerenciava as linhas intermunicipais e o 

trânsito através do DETRAN. Existiam várias linhas com itinerários superpostos e várias 

empresas privadas operando os serviços de forma desordenada. 

 

A partir da década de 1980, quando foram criados os organismos metropolitanos, 

objetivando a organização, o planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum, 

fruto de uma política centralizadora do Governo federal, o município do Recife delegou ao 

governo do Estado a gestão do serviço de transporte municipal e a CTU ficou restrita à 

condição de operadora. Para BRASILEIRO e SANTOS, (1999), Recife foi, talvez, a cidade 

que empregou, de maneira mais legítima, o modelo nacional de planejamento de transportes 

urbanos, preconizado na concepção dos organismos metropolitanos, na década de 1970.  

 

O processo de modernização do sistema de transporte público de passageiros 

consistiu na reformulação das linhas de ônibus e numa reorganização do setor empresarial, 

em que as empresas passaram a operar em áreas físicas pré-definidas (zoneamento). Para 

isso, a RMR foi dividida em 16 áreas de operação, provocando a redução da quantidade de 

empresas operadoras de 32 para 16 em sua totalidade. Estabeleceu-se, neste período, uma 

política tarifária e criado um sistema de informações gerenciais, contendo todas as 

informações operacionais e financeiras do Sistema; posteriormente, implantou-se a Câmara 
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de Compensação Tarifária, instrumento de remuneração das empresas operadoras que 

garantia igual rentabilidade com base nos custos operacionais.  

 

Em 1985, criou-se o Sistema Estrutural Integrado – SEI com o objetivo de planejar 

o STPP/RMR, mediante uma rede de serviços intermodais (ônibus, metrô, ônibus elétrico e 

trens) com integrações, estimulando os deslocamentos transversais, cuja implantação 

ocorreu em 1994. Em 1992, concebeu-se um sistema de avaliação das operadoras que 

vinculava o seu desempenho à renovação das permissões concedidas para operação das 

linhas. Em 1995, iniciou-se a implantação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica – SABE 

objetivando a efetivação de um maior controle financeiro do sistema e a ampliação de 

integrações sem a necessidade de construir novos terminais fechados. Esse sistema ainda 

possibilitou o aperfeiçoamento do modelo de remuneração que não atua mais sobre os 

custos operacionais, mas, na produtividade de cada empresa para definir a remuneração.  

 
Atualmente, desenvolve-se uma proposta de mudança na dimensão institucional, 

que consiste na instituição do Consórcio Metropolitano de Transportes, cuja estrutura deve 

garantir a governabilidade corporativa através da separação das esferas política e técnica, 

podendo ainda contemplar a participação dos demais municípios da RMR. Entre os 

objetivos da compatibilização das ações do Estado e dos Municípios, está a otimização dos 

recursos técnicos e financeiros disponíveis, aumentando assim o porte das intervenções e 

oferecendo melhores resultados à população. 

 

Essa tendência à mudança institucional foi impulsionada pelo processo de 

regulamentação dos VPPs, realizada em 2003, objeto de análise da dissertação, ocorrida, 

sobretudo, devido ao envolvimento político e técnico do Governo do Estado e do 

Município do Recife. Essa ação conjunta procurou preservar a concepção de planejamento 

dos serviços de transporte urbano, no âmbito metropolitano, sem, contudo, ignorar, por um 

lado, as peculiaridades inerentes à população de cada município e, por outro, os conflitos 

existentes em torno da repartição de competências e de poderes entre municípios.  

 
4. A ÁREA NOROESTE – RPA 3 

 
4.1 Dinâmica Econômica e Demográfica 
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Esta RPA limita-se, ao norte, com a RPA 2 e com os municípios de Olinda e 

Paulista; ao oeste com o município de Camaragibe; ao sul/sudoeste com o rio Capibaribe e 

a RPA 4. Compõe-se de 29 bairros: Aflitos, Alto do Mandu, Alto José Bonifácio, Alto José 

do Pinho, Apipucos, Brejo da Guabiraba, Brejo de Beberibe, Casa Amarela, Casa Forte, 

Córrego do Jenipapo, Derby, Dois Irmãos, Espinheiro, Graças, Guabiraba, Jaqueira, 

Macaxeira, Mangabeira, Monteiro, Morro da Conceição, Nova Descoberta, Parnamirim, 

Passarinho, Pau Ferro, Poço, Santana, Sítio dos Pintos, Tamarineira e Vasco da Gama.  

 

A RPA 3 é uma das áreas mais extensas do Recife, com 7.781ha, representando 

35% da área total da cidade, possuindo, ainda, a segunda RPA maior população de 283.525 

habitantes (IBGE 2000) por RPA, equivalente a 20% da população da cidade. Esta área é 

cortada por importantes corredores de transporte, tais como: avenida Conselheiro Rosa e 

Silva, av. 17 de Agosto, av. Rui Barbosa, Estrada do Arraial e do Encanamento, avenida 

Norte e av. Agamenon Magalhães (no limite leste), além da BR 101.   

Os bairros do Derby e Tamarineira foram ocupados, até o final do século XVIII, por 

sítios e por engenhos canavieiros de Santana ao Monteiro. Durante o século XIX, os 

engenhos da margem norte do Capibaribe se transformaram em localidades de residências 

temporárias, que se tornaram, cada vez mais, permanentes dando origem aos arrabaldes 

residenciais de Casa Forte, Poço da Panela e Arraial.  

A ocupação das áreas de morro ocorreu por volta da década de 1940, no século XX, 

formando, nos altos e córregos, o maior assentamento popular contínuo da cidade. Seus 

moradores, oriundos das áreas centrais do Recife, foram expulsos pela erradicação dos 

mocambos e do interior, em uma fase de intenso êxodo rural, (décadas de 1940 a 1970). 

Nos fins dos anos 70 e 80, parte dos morros recebeu investimentos públicos, visando dotá-

los de infra-estrutura básica e equipamentos sociais.  

 

Segundo ATLAS (2000), a RPA 3 apresenta uma ocupação predominantemente 

residencial em todos os bairros. Contudo, observa-se, nos últimos anos, o crescimento do 

uso representado por atividades comerciais e de serviços, nos bairros do Derby, Espinheiro 
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e Parnamirim. Estes bairros têm em torno de 25% dos seus imóveis com uso não 

residencial. Neles, destacam-se galerias, shoppings, escritórios, consultórios, bancos, etc. 

 

Entre os bairros desta RPA, destaca-se o bairro de Casa Amarela, importante, 

sobretudo, pelo seu centro comercial, devido à presença do mercado público, de instituições 

comerciais e financeiras, tornando-se um centro econômico de múltiplas atividades que se 

potencializa como um pólo de geração e atração de viagens, sobretudo, de transporte 

coletivo, (Figura 7). 

 Figura 7 - Bairros da área Noroeste da Cidade do Recife 
 

 
 

Fonte: ATLAS (2000) 

 

Os bairros desta RPA apresentam diferenças acentuadas nos seus padrões de 

moradia e em seu sistema viário. Nas zonas de planície, compostas pelos bairros 

Parnamirim, Graças, Jaqueira, Aflitos, Espinheiro, Casa Forte, Tamarineira, há um bom 

padrão de infra-estrutura, que abriga altos padrões de renda e construtivo, cujo valor do 

metro quadrado é elevado e sua malha viária tem boas condições de mobilidade, apesar de 
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vias já saturadas. As zonas de morro, compostas pelos bairros: Alto José do Pinho, Morro 

da Conceição, Bomba do Hemetério, Vasco da Gama, Aldo Mandú, Nova Descoberta e 

Brejo da Guabiraba são ocupadas, em sua maioria, por assentamentos populares, cujos 

acessos são precários e a população residente predominantemente de baixa renda. Sua 

malha viária desempenha papel primordial para o transporte local, com grande quantidade 

de acessos residenciais, através de escadarias e de caminhos paralelos às curvas de nível, 

que são, na maioria, de barro batido.  

 

4.2 SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO 
 

Os serviços de transporte coletivo, na área noroeste, são compostos pelas 

modalidades ônibus urbano e VPP. Os deslocamentos da população são realizados, 

predominantemente, no modo ônibus, tendo em vista que o serviço por VPP tem função 

complementar ao modo ônibus, evitando assim qualquer concorrência. 

 
• Sistema de transporte coletivo por ônibus 

 

O sistema de transporte por ônibus, nesta área, é composto por 48 linhas, integrantes 

do STPP/RMR, correspondente a 13,6% do total da RMR. Há uma predominância de linhas 

radiais, (Tabela 2), e o principal corredor de transporte é a avenida norte, corredor de 

transporte metropolitano e principal ligação ao centro expandido do Recife.  

 

Tabela 2 – Características das linhas de ônibus da área de estudo 
 

TIPO DE LINHAS QUANT. % 
RADIAL 42 87,50% 
TRANSVERSAL 2 4,16% 
INTEGRADA 2 4,16% 
TRONCAL 1 2,08% 
COMPLEMENTAR POR ÔNIBUS 1 2,08% 

                                                              Fonte: EMTU/2005 

 

Este corredor, inclusive, está contemplado com uma linha tronco-alimentador e 

integrante do Sistema Estrutural Integrado – SEI. As 48 (quarenta e oito) linhas municipais 
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desta área são operadas por 376 ônibus, que realizam 3.600 viagens e transportam 200.600 

passageiros (dados referentes à média de dia útil do março/2005, EMTU) e tarifa praticada 

é equivalente a R$ 1,50, do primeiro anel, tipo “A”, relativo ao período de março/2005. 

 

Na Tabela 3, verificamos que a maior participação de demanda e de oferta reside, 

certamente, nas linhas radiais, como era óbvio, visto que representa a maioria existente. No 

entanto, a linha troncal tem uma boa representatividade com 12,43% da demanda 

transportada, principalmente, por sua participação no Sistema Estrutural Integrado. 

Destacamos, ainda, a existência de uma linha complementar por ônibus, que foi uma 

iniciativa para combater a concorrência com o transporte alternativo, antes de sua 

regulamentação. Esta iniciativa consistia em criar uma linha, com veículos menores, 

sobreposta à linha convencional mais atingida pela concorrência com os VPPs e o principal 

atrativo era o conforto, sobretudo por transportar apenas os passageiros sentados. Todavia, 

após a regulamentação do VPP, essa iniciativa que já não era bem sucedida, se tornou 

desnecessária e a maioria das linhas foi extinta, restando apenas uma nesta área. 

 

Tabela 3 – Distribuição da demanda e oferta por tipo de linha – período: dia útil 

 

Tipo de Linhas Demanda Frota Viagem Intervalo Médio 
RADIAL 157.897 301 2.911 15’ 
TRANSVERSAL 5.230 10 93 21’ 
INTEGRADA 11.259 24 182 10’ 
TRONCAL 24.936 33 369 2’ 
COMPLEMENTAR POR ÔNIBUS 1.314 7 46 10’ 

                                                                                          Fonte: EMTU, 2005 

• Sistema de Transporte coletivo por VPP 

Em 2001, segundo diagnóstico do governo municipal do Recife, de um total de 

6.700 veículos que circulavam na RMR, existiam aproximadamente 1.200 VPPs 

circulando, com exclusividade em rotas intramunicipais, cujo destino principal era o centro 

expandido da cidade – RPA 1 área limitada pela Av. Agamenon Magalhães - 1ª perimetral 

que corresponde ao centro do Recife. Deste universo, constatou-se, ainda, que 37% 

operavam na zona norte da cidade, numa estimativa de 440 Veículos de Pequeno Porte. 
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Suas rotas eram, em sua totalidade, sobrepostas às linhas de ônibus e uma massiva atuação 

no corredor de transporte (Figura 8), com uma tarifa menor que a praticada nas linhas e 

ônibus, estabelecendo uma concorrência com o sistema convencional por ônibus (Figura 9). 

 
Figura 8: Transporte Alternativo nos corredores de transporte. 

 

 

Fonte: CTTU,2001 

Figura 9 – Transporte Alternativo em Concorrência com as linhas de ônibus 

 

Fonte: CTTU, 2001 
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Em 2003, foi promulgada a Lei Municipal n. º 16.856/2003, que determinava a 

criação do Serviço de Transporte Complementar de Passageiros – STCP/Recife, com as 

características seguintes: a) função de complementaridade ao transporte por ônibus; b) 

limitação do equipamento veicular, com capacidade entre 12 a 20 lugares; c) composto por 

linhas alimentadoras e interbairros, objetivando fazer ligações entre localidades não 

atendidas pelo sistema de transporte convencional por ônibus; d) não promover 

concorrência, tanto em termos de itinerários quanto em termos de tarifa com os ônibus 

regulamentados; e) proibição de circulação no centro expandido do Recife – RPA 1; e f) 

limitação de apenas um veículo por permissionário. 

 

As alimentadoras são linhas que atendem áreas não acessíveis por ônibus e 

transportam os usuários gratuitamente até os pontos de ônibus, pontos pré-determinados 

para, então, dos mesmos acessarem a rede de serviços por ônibus. A remuneração dos 

operadores destas linhas é mensurada pelo custo do serviço e a receita provém do 

STPP/RMR.  Elas cumprem um importante papel social, uma vez que atuam em áreas não 

acessíveis aos ônibus, devido às condições topográficas e antes da implantação do 

STCP/Recife a população caminhava cerca de 3 km para acessar uma linha de ônibus. 

 

Já, as linhas interbairros fazem a interligação dos bairros que não são atendidos por 

ônibus e no caso da zona noroeste, predomina a ligação de diferentes bairros até o bairro de 

Casa Amarela. A legislação estabelece que essas linhas circulem preferencialmente em vias 

por onde não circulam ônibus, no entanto, na área de estudo, existem trechos comuns na 

circulação dos dois modos, como por exemplo: Av. Nova Descoberta e Vasco da Gama, 

porém os destinos das linhas dos modos não são coincidentes, visto que as linhas de ônibus 

são preponderantemente radiais. 

 

Uma característica, verificada nas rotas das linhas interbairros, é o atendimento 

preponderante nas zonas de morro, nas quais há os assentamentos populares. Na região de 

planície, habitada por uma população de maior poder aquisitivo praticamente não há 

atendimento dessa modalidade. Os pontos de parada, nessas linhas, são livres, ou seja, 

desde que não haja impedimentos no sistema de circulação, é permitido o embarque e 
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desembarque em qualquer lugar, ao longo da via. Esta situação, para os usuários, é positiva 

no que tange a uma maior acessibilidade, entretanto reflete negativamente no tempo de 

viagem da linha porque induz a paradas indevidas ao longo da via pelos operadores do 

transporte complementar, o que provoca transtornos no fluxo das vias.  

 

Desde abril de 2006, os veículos dessas linhas foram equipados com a bilhetagem 

eletrônica, o que permitiu um melhor acompanhamento da oferta do serviço e da demanda 

transportada. Esta tecnologia ainda possibilitou aos usuários o mesmo tipo de acesso 

utilizado em ônibus, uma vez que a utilização do vale-transporte, em bilhete, está sendo 

substituída pelo vale eletrônico.  

 

Da implantação do serviço, em novembro/2003 até agosto/2006, existem apenas 12 

linhas em operação, sendo 6 interbairros e 6 alimentadoras e um total de 89 veículos em 

operação. Deste total, 65% operam na zona Noroeste, correspondendo a 58 veículos, 

operando em 9 linhas, que transportavam, em média, 300 passageiros por veículo em dia 

útil, (CTTU/2006), (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Linhas do STCP/Recife atuando na área Noroeste 

 

 Linhas Tipo Frota 

Campo Grande/Afogados Interbairro 16 

Dois Unidos/Torre Interbairro 12 

Comissário/Casa Amarela Interbairro 10 

Córrego do Bolero/Vasco da Gama Interbairro 5 

Alto N S de Fátima/Casa Amarela Alimentadora 3 

Alto do Rosário/ Curió Alimentadora 3 

Alto do Rosário/Alto da Esperança Alimentadora 3 

Sítio dos Macacos/Guabiraba Alimentadora 3 

Alto Santa Tereza/Nova Descoberta Alimentadora 3 

Fonte: CTTU/2006 
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As cinco linhas alimentadoras apresentam uma extensão média de viagem em torno 

de 6 km. Do total de passageiros transportados, nessas linhas, 40% se deslocam até o final 

da rota para integrar com as linhas de ônibus e 35% são estudantes que freqüentam a escola 

localizada na própria comunidade e que anteriormente faziam este percurso a pé. Os 15% 

restantes utilizam o serviço, mas não realizam a integração, (CTTU/2006). 

Na Figura 10, pode ser observado o traçado das linhas, tanto do transporte 

complementar quanto das linhas que operam com ônibus, o que permite observar trechos 

coincidentes entre os modos, entretanto seus destinos não são coincidentes. Destaca-se, 

ainda, as linhas alimentadoras, cuja localização periférica das comunidades não permitiam 

o acesso à rede de transporte antes da implantação do STCP/Recife. 

 
Figura 10 – Traçado das linhas do STCP/Recife e das linhas de ônibus na área de estudo 
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CAPÍTULO 5 

 

METODOLOGIA E RESULTADOS DA PESQUISA COM USUÁRIO 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
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Para o desenvolvimento desta pesquisa, utilizou-se uma metodologia que permite o 

uso da interrogativa direta aos usuários, visto que se pretende, através da ótica dos mesmos, 

avaliar a regulamentação do transporte com VPP. Para tal, aplicou-se um questionário com 

os usuários do sistema de transportes (VPP e ônibus) na zona noroeste da cidade do Recife.  

 

Neste capítulo, inicialmente, serão apresentados os objetivos específicos que 

fundamentaram a realização desta pesquisa, em seguida a metodologia da pesquisa e a 

definição da amostra da população pesquisada e por último, os resultados obtidos na 

mesma, inclusive uma análise comparativa entre a opinião expressa pelos usuários e a 

evolução dos dados operacionais do sistema relativo a cada atributo de qualidade de 

transporte. 

 

Na pesquisa, além da avaliação dos atributos de qualidade do transporte coletivo, 

foram identificados: o perfil do usuário, da viagem, o modo de transporte predominante 

antes e depois da regulamentação do transporte alternativo, a repercussão do combate ao 

transporte alternativo sobre a mobilidade dos usuários e a aceitação do retorno do 

transporte alternativo pelos mesmos.  

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A metodologia empregada foi desenvolvida com base nos seguintes objetivos 

específicos, apresentados a seguir: 

a) Verificar a qualidade do transporte coletivo, através da opinião do usuário, referente 

aos atributos de confiabilidade, conforto, custo do serviço, tempo de espera e de 

viagem, após a intervenção regulatória sobre o transporte alternativo; 

b) Identificar o perfil do usuário de transporte coletivo (sexo, idade, estado civil, 

escolaridade, renda, atividade profissional) e as características de seu deslocamento, 

a fim de averiguar o comportamento de sua mobilidade condicionada a estes fatores; 

c) Conhecer o modo predominantemente utilizado na realização das viagens de 

transporte coletivo, antes e depois da intervenção sobre os VPPs; 
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c) Investigar, à luz da ótica do usuário, em que medida o sistema de transporte regular 

está vulnerável à entrada de novos operadores informais; 

d) Conhecer a repercussão desta intervenção sobre a mobilidade da população usuária 

de transporte coletivo, considerando-se a declaração do próprio usuário; 

e) Analisar a tipologia de regulação sobre o transporte alternativo na área escolhida 

para o estudo de caso; 

f) Conhecer conflitos existentes quando da implementação da regulamentação.  

 

Os dois últimos objetivos não foram verificados através de pesquisa de campo, mas 

mediante uma pesquisa bibliográfica na literatura especializada que possibilitou avaliar a 

tipologia regulatória adotada e a leitura de jornais que permitiu a identificação dos marcos 

da regulamentação e os conflitos existentes, cujos resultados serão apresentados no capítulo 

seguinte. 

  

3. PESQUISA DE CAMPO 

 

Uma pesquisa de campo, segundo VERGARA (2000, p.47), “é a investigação 

empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de 

elementos para explicá-lo”. O investigador, na pesquisa de campo, assume o papel de 

observador e explorador, coletando diretamente os dados nos locais em que ocorreram os 

fenômenos.  

 

Destaque das principais vantagens obtidas pelo levantamento de dados: 

 

- Conhecimento direto da realidade: as próprias pessoas informaram acerca de seu 

perfil, o que diminuiu a subjetividade do pesquisador; 

- Rapidez: principal agente no levantamento de dados possibilitou em função da 

disponibilidade de tempo e do acesso direto às pessoas que utilizavam o transporte 

coletivo na área de estudo, obter, em curto espaço de tempo, os dados relativos à 

população; 
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- Quantificação: os dados obtidos, mediante levantamento, foram agrupados em 

tabelas, o que possibilitou a aplicação de procedimentos estatísticos para a sua 

análise. 

 

   3.1 Metodologia da pesquisa de campo 

 

Neste tópico, serão detalhados: a estrutura dos questionários aplicados na pesquisa, 

a estimativa da amostra da população pesquisada, a validação do questionário aplicado e as 

premissas para a realização da pesquisa. 

  

3.1.1 Estruturação do questionário 

 

As entrevistas foram realizadas individualmente, através de um questionário, 

estruturado com perguntas fechadas simples e perguntas de avaliação por escala semântica, 

a fim de atingir os objetivos específicos, conforme está relacionado no quadro 2. As 

perguntas fechadas apresentavam alternativas de respostas já definidas que visavam 

identificar o perfil do usuário, as características de sua viagem, o modo de deslocamento 

predominante antes e depois da intervenção do transporte ilegal. 

 

Dentre as informações utilizadas na composição do perfil do usuário, foi 

pesquisado: sexo, idade, renda, estado civil, atividade profissional e escolaridade. Já para 

caracterizar o perfil da viagem, indagamos o motivo, origem e destino, modo utilizado, 

freqüência e a disponibilidade de outro modo para realizar a viagem. Quanto ao modo de 

deslocamento, perguntamos sobre o meio de transporte coletivo utilizado, VPP e Ônibus, 

com maior freqüência, antes e depois da regulamentação do transporte alternativo. 

 

As perguntas de avaliação, por escala semântica, permitiram obter a opinião do 

entrevistado sobre a qualidade dos atributos do transporte coletivo, com o uso de vocábulos 

que adjetivavam positiva ou negativamente a sua opinião, tais como: “Muito Melhor”, 

“Melhor”, “Pior”, “Muito Pior”, “Não Houve Alteração” ou ainda podia expressar uma 

condição de “Sem Opinião”. Esta técnica proporcionou aos usuários uma análise 
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comparativa da qualidade do serviço. A opinião dos usuários sobre os atributos foi, ainda, 

comparada com a evolução dos dados operacionais do transporte coletivo por ônibus e, no 

caso do VPP, essa avaliação não foi possível devido à ausência de dados desta modalidade, 

no período anterior a sua regulamentação. Deste modo, a metodologia escolhida nesta 

dissertação, ou seja, a entrevista direta ao usuário, por si só, se justifica.  

 

Finaliza-se o questionário com duas perguntas fechadas simples indagadoras sobre a 

mobilidade do usuário antes e depois da regulamentação do transporte complementar e sua 

aceitação ao retorno do transporte alternativo, a fim de identificar o impacto sobre a 

mobilidade e a vulnerabilidade do sistema para uma nova entrada de operadores informais, 

respectivamente. 

 

Quadro 2 – Objetivos específicos, questões de pesquisa e perguntas do questionário. 

 

Objetivos Específicos Questões Pergunta 

Verificar a qualidade do transporte 

coletivo, considerando-se a opinião 

do usuário. 

Qual avaliação do usuário sobre o transporte 

coletivo, após a intervenção dos VPPs? 

Pergunta 

5 

Identificar o perfil do usuário e as 

características de seu deslocamento 

Quais os fatores que influenciam a mobilidade 

do usuário de transporte da área de estudo? 

Perguntas 

1 e 2 

Conhecer o modo mais utilizado nas 

viagens de transporte coletivo, antes 

e depois da intervenção dos VPPs. 

Qual a mudança no modo de transporte 

escolhido pelos usuários após a 

regulamentação do transporte por VPP? 

Pergunta 

3 

Investigar, se o sistema de 

transporte regular está vulnerável à 

entrada de novos operadores; 

Caso haja retorno do transporte alternativo, a 

população apoiará esta prática com a utilização 

do transporte irregular? 

Pergunta 

6 

Conhecer a repercussão da 

intervenção sobre a mobilidade da 

população.  

Qual a contribuição sobre a mobilidade desta 

intervenção regulatória sobre os VPPs? 

Pergunta 

4 

 

3.1.2. Estimativa da Amostra da População Pesquisada  
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A definição do tamanho da amostra é fundamental para representar as características 

de uma população muito grande. Na prática, as conclusões válidas podem ser obtidas 

através da análise de um número relativamente pequeno de elementos (amostra) dessa 

população (SPIEGEL 1985). O objetivo principal da amostra é reduzir os custos da 

pesquisa, uma vez que é uma “versão em miniatura” da população, quando os diferentes 

grupos sociais, as diferentes correntes de opinião ou características individuais estarão 

presentes na mesma, aproximadamente nas mesmas proporções existentes na população.  

 

Neste estudo, o tamanho da amostra foi determinado pela relação proporcional entre 

a demanda do transporte coletivo, correspondente a transportada nas linhas de ônibus da 

área de estudo, referente ao período de novembro/2003, mês de início da implantação do 

transporte complementar, correspondente a 190.892 passageiros por dia útil, e a população 

residente na área de estudo, igual a 283.525 habitantes, segundo censo do IGBE realizado 

em 2000. Deste modo, a relação proporcional resultou numa proporção de 67,3%. 

 

Freitas et. Al (2000) diz que o tamanho de uma amostra deve ser estabelecido, 

considerando-se alguns aspectos: se o universo é finito ou infinito, o nível de confiança 

estabelecido, geralmente será de 95% e o erro permitido adotado seria de 5% , então o 

quantil da distribuição normal, segundo tabela estatística da distribuição normal será igual a 

1,96.  Utilizando estas referências, o tamanho da amostra n para populações finitas de 

tamanho N será obtido por: n = n* / ((1+n*) * N), considerando que n é tamanho da 

amostra e N é a população de passageiros transportados.A tabela 5 apresenta os dados das 

populações utilizadas para estimativa da amostra e da proporção populacional. 

 

 

Tabela 5 – Dados para a estimativa da amostra 

 

Variável Valor 

Passageiros transportados por ônibus (N)1 190.892 

                                                 
1 A demanda das linhas de ônibus que operam na área norte e representa a média em dia útil em nov/2003 
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População da área de estudo2 283.525 

Proporção Populacional (P) 67,3% 

 

Considerando que a variância (Vp) é obtido pela razão ao quadrado entre o erro 

admitido e o quantil da distribuição normal (Z), teremos que: Vp = (d / Z)², substituindo os 

valores, então: Vp = (0,05/1,96)² igual a 0,000651. Por fim, a proporção populacional (P) 

igual a 67,3%, então a amostra será calculada através da equação n* = P * (1-P) / Vp,  

substituindo os valores, então n* = (0,673 * (1 - 0,673)) / 0,000651, resultando numa 

amostra de  338,05 entrevistas. 

 

Aplicando o fator de correção, temos que: n = n* / (1+(n*/N)), substituindo os 

valores, então n = 370,16/(1+(370,16/190.892)), resultando na necessidade de realizar 

337,45 entrevistas, ou seja, o tamanho da amostra representativa será de 338 entrevistas. 

Todavia, para possibilitar possíveis ajustes e devido à disponibilidade de tempo e pessoas 

para a realização desta pesquisa, foram realizadas 400 entrevistas no total. 

 

3.1.3.Validação do questionário 

 

A primeira versão do questionário foi testada numa pesquisa piloto, na qual foram 

realizadas 40 entrevistas, possibilitando medir o tempo gasto na entrevista, avaliar os locais 

escolhidos para a abordagem ao usuário, bem como escolher o momento adequado para a 

abordagem, antes ou depois do embarque, e, por fim, se a tabulação das informações 

coletadas responderiam às indagações construídas através dos objetivos específicos. 

 

Inicialmente, o questionário foi desenvolvido em duas páginas, o que prolongava o 

tempo de duração da entrevista, prejudicando sua conclusão, principalmente, devido à 

disponibilidade do usuário para respondê-lo, que sempre era prejudicada pela chegada de 

seu transporte. O fato de o questionário conter duas páginas, também, não motivava o 

entrevistado a respondê-lo, e comumente o mesmo alegava não ter tempo disponível. 

Assim, o questionário foi reduzido a uma página, fazendo-se a fusão de perguntas, bem 

                                                 
2 A população, segundo IBGE, 2000 
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como a elaboração de respostas mais curtas para as perguntas fechadas, mantendo um 

tempo médio para a entrevista em torno de 3 a 5 minutos, no máximo. 

  

Para a abordagem ao usuário, escolheu-se o momento antecedente ao embarque nos 

modos de transporte coletivo. Primeiro, devido ao tempo necessário para realização da 

pesquisa, segundo, porque as mesmas foram realizadas no horário da manhã, no período de 

concentração da demanda, considerando-se ser a área de estudo localizada no subúrbio da 

cidade, onde o maior fluxo de deslocamentos das pessoas ocorre no sentido 

subúrbio/cidade, ou seja, quando maior há uma quantidade de pessoas, aguardando no 

ponto para embarcar do que desembarcando. 

 

A tabulação dos dados corroborou a necessidade de ajustes no questionário, 

inserindo-se, ainda, a pergunta sobre a forma de pagamento da viagem para melhor 

identificar suas características.  Além da tabulação dos dados pesquisados, examinaram-se, 

também, os dados operacionais, no período entre 2002-2005, das linhas de ônibus que 

atendem a área de estudo, a fim de conhecer a evolução da frota e linhas em operação, 

viagens realizadas e demanda transportada, após a retirada do transporte alternativo de 

circulação, permitindo uma análise comparativa entre a evolução dos dados e a avaliação 

expressa pelos usuários referente a estes itens.  

 

3.1.4 Realização da pesquisa de campo 

 

A pesquisa foi realizada no período correspondente a maio/2005, com aplicação dos 

400 questionários previstos, no horário de 6h30 às 8h30, uma vez que esta faixa horária 

retratava o período de maior concentração de demanda nos dias úteis. A escolha do referido 

horário deve-se à necessidade de indagar àqueles usuários que utilizam o serviço com 

maior freqüência, detendo, portanto, maiores condições avaliativas do serviço 

comparativamente ao momento em havia o transporte alternativo, motivando, por esta 

razão, a escolha de seis pontos de embarque e desembarque de transporte coletivo para a 

realização da pesquisa, (Figura 11): 
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Ponto 1: Rua Vasco da Gama, próximo ao córrego da areia;  

Ponto 2: Rua Nova Descoberta, nas proximidades do mercado de 

Nova Descoberta;  

Ponto 3: Av. Norte, em frente à Maternidade Barros Lima;  

Ponto 4: Rua Córrego do Bartolomeu;  

Ponto 5: Rua Desembargador Góes Cavalcanti, em frente ao Hospital 

Agamenon Magalhães; 

Ponto 6: Estrada do Arraial, em frente ao Hospital Ulisses 

Pernambucano.  

 

Estes pontos foram selecionados, inicialmente, por estarem localizados na área de 

estudo e devido à existência da grande confluência de usuários do transporte coletivo, tanto 

do ônibus, quanto do VPP, caracterizando-se, assim, como pontos de atendimento aos 

usuários pelos dois modos de transporte em estudo. 

 

Os itinerários das linhas destes modos, ônibus e VPP, apesar de, na maioria das 

vezes, serem para destinos diferentes, devido, principalmente, à proibição da circulação dos 

VPPs no centro, como também, pelo fato da maioria das linhas de ônibus serem do tipo 

radial, há, ao longo dos itinerários, dos modos, trechos coincidentes em virtude das linhas 

destinadas, por exemplo, ao bairro de Casa Amarela, e nessa condição, é possível aos 

usuários a escolha do modo de transporte. Desta forma, a pesquisa realizada nestes pontos 

possibilitou aos usuários, uma avaliação da oferta de transporte, considerando o momento 

antes e após a proibição do transporte alternativo. 
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Figura 11 – Localização dos pontos de pesquisa 
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4. RESULTADOS OBTIDOS DA PESQUISA DE CAMPO 

 

As informações, obtidas após a tabulação dos dados coletados na pesquisa de 

campo, foram organizadas e categorizadas em quatro grupos de respostas: 

 

4.1 –   Perfil dos usuários: características pessoais e socioeconômicas; 

4.2 – Perfil da viagem: propósito, freqüência, forma de pagamento, modo 

escolhido para realizar a viagem, existência de outra opção de modo para realizar a 

viagem e por último a espacialidade do usuário: origem e destino; 

4.3 –  Modo de deslocamento: predominância do modo utilizado pelo usuário, 

antes e depois da regulamentação do transporte alternativo, e seu impacto na 

mobilidade; 

4.4 – Avaliação da qualidade do transporte: a opinião dos usuários sobre os 

atributos dos sistemas de transporte, após a intervenção do transporte alternativo; 

4.5 – Vulnerabilidade da regulamentação: a aceitação do usuário quanto ao 

retorno do transporte alternativo. A relação entre as avaliações do transporte 

coletivo com o nível de renda do usuário permitiu identificar o grau de satisfação do 

serviço da população de baixa renda, cujo transporte coletivo é um dos fatores 

determinantes de sua mobilidade. 

 

4.1 – PERFIL DOS USUÁRIOS 

 

Segundo PONS & BEY (1991), os distintos modos de perceber o transporte público, 

em função de características biológicas, como: o sexo e idade; de características 

socioeconômicas, como: níveis de renda e de motorização, ou mesmo das características 

físicas da cidade ou da distância da parada mais próxima ao lugar da residência, 

potencializam o uso do transporte coletivo pelos usuários, como também podem influenciar 

na escolha de um determinado modo. Desta forma, conclui-se que a identificação do perfil 

do usuário do transporte coletivo, aparentemente, poderá contribuir para maximizar a 

qualidade dos atributos do serviço em função das peculiaridades do usuário, fornecendo 

assim elementos que possibilitem adotar estratégias que fidelizem o usuário e promova um 
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maior bem-estar social. Assim, os aspectos sociais, como: sexo, idade e estado civil e os 

socioeconômicos, como: escolaridade, atividade profissional e renda familiar foram 

adotados, na pesquisa aplicada, neste estudo, com a finalidade de compor o perfil dos 

usuários do transporte coletivo, os quais serão explicitados a seguir: 

 

a) Sexo 

 

Segundo VASCONCELLOS (2005), o gênero afeta a mobilidade, pois existe, em 

cada sociedade, uma divisão de tarefas entre os sexos. Há algum tempo atrás, o sexo 

masculino era, numa família em que existam filhos, responsável direto pelo sustento da 

família e por isso realizava um maior número de viagens que a mulher. Atualmente, esta 

postura está mudando, devido à crescente participação feminina no mercado de trabalho. 

No Brasil, a presença predominante ainda é masculina, principalmente, nos modos 

individuais, moto e automóvel. Em pesquisa realizada na Região Metropolitana de São 

Paulo, em 2002, apenas no modo a pé, a mobilidade feminina era igual ao homem e nos 

demais modos era inferior. 

 

Muitas atividades, desempenhadas por mulheres, como: cuidar de crianças, trabalho 

doméstico, setor informal etc, demandam viagens mais curtas e numerosas do que as 

realizadas pelos homens; geralmente, são realizadas fora dos horários de pico e das rotas 

principais, envolvendo percursos com múltiplas transferências que encarecem o custo da 

viagem, considerando que, na maioria das vezes, sua capacidade financeira é menor que a 

dos homens, elas buscam outras formas de deslocamento. (BANCO MUNDIAL, 2003) 

 

No Recife, a participação do sexo feminino em sua população é mais significativa, 

quando comparada a do sexo masculino; é uma situação que se repete em todas as suas 

regiões político-administrativas - RPAs. No caso da RPA 3, equivalente à região noroeste, 

o censo demográfico do IBGE, realizado em 2000, indicou a existência de 53,36% de 

mulheres e 46,64% de homens.  A pesquisa realizada confirmou esse quadro e identificou a 

predominância do sexo feminino na população usuária de transporte coletivo. No entanto, a 
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representatividade foi maior que a verificada pelo censo, pois a pesquisa retratou 62,25 % 

de mulheres, enquanto o sexo masculino correspondeu 37,75 % da amostra. 

 

Essa diferença entre a amostragem e o censo é justificada pela maior receptividade 

das mulheres em responder as entrevistas. Entretanto, a amostra deve representar a 

realidade identificada em um censo e assim foram extraídos, aleatoriamente, 75 

questionários do total respondidos pelas mulheres para corresponder à distribuição indicada 

no censo. E desde então, a amostra pesquisada considerou um total de 325 questionários, 

cuja distribuição do gênero, conseqüentemente corresponderá a 53,54 % de mulheres e 

46,46 % de homens. É importante ressaltar que a pesquisa identificou uma maior 

quantidade de pessoas do sexo feminino que do masculino, contudo não implica que a 

mobilidade feminina é maior que a masculina na área de estudo, uma vez que seu objetivo 

foi extrair o perfil do usuário e não o comportamento da mobilidade em função do gênero. 

 

Todavia, essa forte presença das mulheres deve ser um elemento norteador para os 

planejadores da rede de transporte coletivo na área de estudo, de sorte que a inserção de 

uma nova tecnologia veicular, objetivando a intermodalidade, poderá atender às 

necessidades peculiares desse segmento.  

 

Assim, a inserção do Serviço de Transporte Complementar de Passageiros do Recife 

–STCP/Recife com veículos de pequeno porte - VPP, realizando viagens mais curtas que os 

ônibus, com atendimentos entre bairros, transportando passageiros apenas sentados, poderá 

se tornar um modo bastante atrativo para as mulheres da referida área.  

 

b) Faixa Etária 

 

As pessoas, na faixa etária entre 18 e 50 anos, estão na idade produtiva, ou seja, 

mais envolvidas com atividades de trabalho e escola, são as que mais saem de casa e 

necessitando, assim de meios de transporte que promovam sua mobilidade; já os mais 

idosos tendem a uma menor mobilidade, utilizando-se da infra-estrutura, localizada nas 

imediações de sua residência, para atender suas necessidades (VASCONCELLOS, 2005). 
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Analisando os resultados da pesquisa, verificamos que 67,07 % dos usuários de 

transporte coletivo estão entre 23 a 49 anos, assim distribuídos: 19,7 % dos usuários com 

idade entre 23 a 29 anos, seguido de 28% entre 30 a 39 anos e 19,4% entre 40 a 49 anos, 

(Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 - Composição etária dos usuários entrevistados 
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Assim, a população usuária de transporte coletivo, desta área, está 

predominantemente na idade produtiva, constituindo-se a faixa etária que demanda uma 

maior necessidade de transporte para a realização de atividades cotidianas. Essa condição 

permite concluir que o mercado de transporte desta área ainda pode ser maximizado, em 

favor de adequação do serviço em função das necessidades da população. 

 

c) Estado Civil 

 

Este foi o último fator coletado para caracterizar socialmente os indivíduos 

pesquisados, convém destacar que o estado civil é considerado um dos elementos que 

influencia o padrão comportamental e, conseqüentemente, o perfil de consumo de produtos 

e serviços, tendo em vista que o estágio do ciclo de vida familiar interfere na mobilidade do 

cidadão, sobretudo, quando se é casado e com filhos. Para VASCONCELLOS (2005), uma 

pessoa solteira tem mobilidade diferente da que é casada. Os indivíduos casados tendem a 
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planejar seus trajetos em função da necessidade familiar, ou seja, há uma probabilidade de 

realizar outra viagem, além do movimento pendular casa/trabalho. 

 

A pesquisa identificou, na área de estudo, que 55,7 % dos usuários são solteiros, 

38,7 %, casados e 5,6% estão entre viúvos, divorciados e separados. Essa situação reflete 

um padrão de mobilidade com a predominância de deslocamentos característicos das 

pessoas solteiras, ou seja, que realizam seus deslocamentos em função de sua 

individualidade, com origem e destino definidos em função exclusiva de sua necessidade. 

 

d) Escolaridade 

 

Entre os fatores socioeconômicos, examinados na pesquisa para a composição do 

perfil do usuário, está a escolaridade, que condiciona as viagens dos mesmos, já que as 

pessoas, detentoras de um maior nível de escolaridade, tendem a realizar atividades fora de 

sua residência, o que demanda maior necessidade de transporte. Adicionalmente, o nível de 

exigência do consumidor é, de forma decisiva, influenciado por seu grau de instrução 

educacional, o que poderá condicionar a escolha do modo de transporte mais adequado para 

sua mobilidade. 

  

A amostragem apresentou uma composição, formada majoritariamente, por usuários 

com escolaridade equivalente ao ensino médio, 54,2 %; seguido por 28,9 %, no ensino 

básico; 13,2 % com nível superior e 3,7 % sem escolaridade.  

 

A baixa escolaridade da população usuária de transporte coletivo pode refletir 

negativamente na sua capacidade de articulação, no que se refere à exigência de melhorias 

na qualidade do serviço, ou seja, direcionando a uma postura de conformismo. Entretanto, 

as organizações comunitárias das áreas mais pobres, geralmente as de menor escolaridade, 

estão interagindo, cada vez mais, através de movimentos sociais, nas negociações para 

melhoramentos dos serviços públicos. Essa postura deve servir de alerta, a fim de que não 

haja negligências na gestão e operação dos serviços, apenas porque são áreas ocupadas pela 

população de baixa renda. 
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e) Atividade Econômica 

 

Os movimentos de uma população de uma cidade com economia terciária diferem 

de uma em que predomina a economia industrial. A distribuição espacial de uma cidade 

industrial tende a ser setorizada, de acordo com a funcionalidade do território, ou seja, a 

área industrial separada da área residencial, ocasionando, então, uma homogeneidade 

espaço-temporal dos movimentos populacionais. Na economia terciária, há uma maior 

multiplicidade de horários e origens e destinos destes movimentos, sobretudo, se houver 

uma forte presença de subcentros urbanos com uma ocupação diversificada. Portanto, a 

análise das atividades econômicas dos usuários de transporte coletivo contribui 

decisivamente para adequar a morfologia de uma rede de transporte à dinamicidade de uma 

cidade. 

 

Entre as principais atividades exercidas pelos entrevistados, destaca-se o setor 

comercial, com 27,1 % da amostra; em seguida, aparece o de serviços, com a inclusão de 

atividades em hospitais e transportes, com 25,6 % e, por último, o setor público com 

11,4%. Dentre as atividades com menor ênfase, encontra-se a profissão de empregada 

doméstica, com 3,4 %; o setor industrial, com 3,7% dos usuários e o da construção civil, 

com 1,5 %. A população de inativos corresponde a 25% da composição, sendo 12,3% de 

estudantes, 6,8% de aposentados e 5,9% de desempregados, e identificou-se, ainda, 0,5 % 

da amostra como ambulantes e 1,8% relacionados a outras atividades.  

 

A soma da população de inativos na amostra, representada pelos estudantes e 

idosos, equivalente a 19,1% da população, do ponto de vista da sustentabilidade do 

transporte coletivo, pode gerar impactos negativos para o serviço, porque esses benefícios 

de abatimentos e gratuidades na tarifa podem estimular uma utilização maior do serviço, 

sem, no entanto, resultar em aumento de receita, provocando assim desequilíbrios 

financeiros para o setor. 
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f) Renda Familiar 

 

Segundo GOMIDE (2003), os custos com transporte têm impactos significativos 

sobre o orçamento das famílias, o que influencia fortemente sua mobilidade. Estudos 

realizados, pelo autor, constataram a estreita relação desta variável com a mobilidade da 

população, e deixaram ainda, o mesmo concluir que a renda da população é fator 

determinante de sua mobilidade.  

 

Na pesquisa realizada nesta dissertação, verificamos a seguinte distribuição de renda 

em função do salário mínimo (SM), correspondente à R$ 300,00, em 2005: 30,8% dos 

usuários de transporte coletivo têm renda familiar menor que um salário mínimo; 53,8%, 

com renda familiar na faixa entre 1 a 3 SM;  8,3 %, com renda familiar de 3 SM até 5 SM 

e, acima de 5 SM, apresentou menor incidência equivalente a 7 %, (Gráfico 2). 

 

A revelação de que, aproximadamente, um terço dos usuários de transporte coletivo 

percebe menos que um salário mínimo é preocupante, porque analisando-se sob o prisma 

do transporte coletivo, esta parcela está vulnerável a qualquer variação na tarifa do serviço, 

ou seja, qualquer aumento tarifário poderá culminar na sua saída do sistema ou mesmo na 

sua migração para outros modos.  

 

Gráfico 2 - Renda familiar dos usuários entrevistados 
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Essa condição, como se apresenta, poderá ser, ainda, favorável ao retorno do 

transporte ilegal, porque, em geral, apresenta, como principal atributo, tarifa menor do que 

a praticada no sistema formal, como forma de atrair os usuários. Simultaneamente ao 

processo de regulamentação do transporte alternativo, em abril/2003, ocorreu a aprovação 

de um aumento de 23,8% na tarifa, pelo Conselho Metropolitano de Transporte Urbano – 

CMTU , bem como no ano seguinte. Esses reajustes tarifários no sistema de transporte 

foram acima do Índice Geral de Preço – IGP, adotado como base para os reajustes salariais, 

contribuindo para dificultar o acesso econômico da população pobre a este serviço público. 

É possível, então, concluir que o acréscimo de demanda no sistema de transporte por 

ônibus, devido ao término da concorrência do transporte alternativo, poderia ter sido maior, 

caso a tarifa não tivesse sido reajustada, ou seja, os aumentos na tarifa expulsaram usuários 

do modo coletivo de transporte (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Variação do reajuste de tarifa x Variação do IGP 

 

Período Tarifa 1º anel 
(R$) 

% de reajuste 
da tarifa 

Variação do IGP 
no período 

Agosto/2000 0,80 - - 

Agosto/2001 0,90 12,5 % 10,7 % 

Novembro/2002 1,05 16,7  % 23,6 % 

Abril/2003 1,30 23,8 % 11,6 % 

Novembro/2004 1,50 15,4 % 13,2 % 

 

 

Ademais, segundo o ITRANS (2003), em várias Regiões Metropolitanas do País, a 

baixa mobilidade da população, com renda inferior a três salários mínimos, pode ser 

decorrente da elevação das tarifas frente à variação de renda da população, em declínio 

desde 1998, como também da inadequação da oferta de transporte em relação à necessidade 

de deslocamento dos mais pobres. 

 

Para VASCONCELLOS (1996), as estratégias de reprodução dos grupos sociais de 

baixa renda baseiam-se em um processo hierárquico de decisão, envolvendo habitação, 
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emprego e transporte. A primeira decisão a ser tomada, afirma o autor, é a localização da 

moradia, seguido do local de trabalho e de como chegar lá. Porém, a escassez de oferta de 

emprego está invertendo essas estratégias e as pessoas desses grupos estão primeiramente 

garantindo seu emprego, para, então, buscar uma moradia que represente menor custo de 

deslocamento. Por isso que se vê a ocupação de imóveis abandonados, como cortiços, ou a 

ocupação de áreas, como favelas, para otimizar o tempo e o custo de transporte, ou ainda 

mais grave acontece, quando os candidatos a um emprego se vêem obrigados a omitirem o 

local de moradia, se este representar um custo maior de transporte. 

 

Assim, as políticas de transporte devem manter-se adstritas com as políticas de 

desenvolvimento e de uso do solo, e o objetivo da promoção de acessibilidade e eqüidade 

precisa estar, mesmo que indiretamente, comprometida com a redução de pobreza e assim 

buscar um desenvolvimento sustentável para a cidade. 

 

Atingir esse objetivo, tanto para o gestor quanto para o operador, na formulação 

uma nova proposta de rede de transporte coletivo de uma cidade inicia pelo conhecimento 

do perfil do usuário. Este dado deve ser crescentemente utilizado como input à produção de 

uma rede de serviços, com a utilização de distintos modos, que promova a maximização de 

sua eficácia e do bem estar social. Nesta pesquisa, a composição do perfil do usuário de 

transporte coletivo, na zona noroeste da cidade do Recife, resultou em: 53,5 % de mulheres; 

28% com idade entre 30 a 39 anos; 55,7 % são solteiros, 54 % com escolaridade 

equivalente ao ensino médio; o setor comercial como principal atividade econômica, 

correspondente a 27,1 % e 53,8% dos usuários, com renda familiar entre 1 a 3 salários 

mínimos. 

 

4.2 PERFIL DA VIAGEM 

  

Conforme as características da viagem e de quem viaja, os diversos modos de 

transporte são utilizados, de modo que se possam executar uma combinação deles 

(caminhada, ônibus, VPP, caminhada). Cada um dos diferentes modos atende a uma 
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diversidade de mercados, e suas viagens são realizadas por diversos motivos, utilizados por 

diferentes classes sociais e em diferentes horários.  

 

Na verdade, o transporte, diferentemente da maioria das atividades econômicas, é 

uma atividade meio, cuja demanda depende da procura de outras atividades fins. Isto 

significa que os consumidores de seus “produtos”, as viagens, o fazem à medida que 

necessitam atingir outros locais de trabalho, de lazer, de educação etc.  

 

Para GOMIDE E ORRICO (2000), o transporte urbano apresenta peculiaridades que 

o diferencia de outros setores: a indivisibilidade, por exemplo, é uma característica que 

refere-se ao mesmo produto atender simultaneamente a demandas diferentes e, no caso do 

transporte coletivo, uma mesma viagem é disponibilizada para o deslocamento de 

diferentes usuários a diferentes destinos e por diferentes motivos. Outra característica 

peculiar é oferecer um “produto” não estocável, ou seja, viagens não consumidas no 

momento da produção são imediatamente perdidas. Assim, conhecer o perfil da viagem do 

usuário do transporte coletivo permite adequar suas peculiaridades às necessidades de seus 

consumidores. 

 

Neste tópico, será descrito o perfil da viagem do usuário de transporte coletivo 

identificado na área noroeste da Cidade do Recife. Apesar da entrevista ter sido realizada 

antes do embarque do usuário, foi admitido como realizada as características informadas 

pelos usuários e assim foram consideradas as informações como já ocorridas. Entre os 

fatores investigados estão: o modo de transporte, motivo da viagem, sua freqüência e sua 

origem e destino. 

 

a) Modo de Transporte 

 

Segundo VASCONCELLOS (1996), a abordagem sociológica dos transportes é 

aquela que reflete o grau de liberdade das pessoas ao realizarem as viagens, contextualizado 

na escolha de oportunidades. 
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Na área de estudo, o usuário dispunha apenas de duas alternativas de modos de 

transporte coletivo para realizarem a viagem: o ônibus do transporte convencional ou o 

VPP do transporte complementar. Entre os modos utilizados pelos usuários constatamos 

que 79,7 % utilizaram o ônibus e 12% o transporte complementar. Houve ainda, 8,3% dos 

usuários que declararam que poderiam utilizar o primeiro modo que chegasse ao ponto de 

embarque, ônibus ou VPP. Apesar de não confirmarmos qual, de fato, foi o modo utilizado 

pelo mesmo, essa declaração serviu para mostrar que há, ao longo do trajeto das linhas de 

cada modo, pontos comuns de atendimento, o que possibilita ao usuário o direito de escolha 

e, de certa forma, estabelece uma concorrência benéfica para o usuário.  

 

A predominância da escolha do modo de transporte coletivo por ônibus, pelo 

usuário, justifica-se pela maior presença destes veículos em circulação, quando 

comparamos com a quantidade de Veículos de Pequeno Porte – VPP; a frota, em operação 

nas linhas de ônibus, equivale a 397 veículos, enquanto que, só há 65 VPP, em circulação, 

no STCP/Recife. Todavia, essa disparidade não inviabiliza o objetivo da pesquisa que é a 

investigação da avaliação do usuário frente à intervenção do transporte informal, relativo à 

qualidade do sistema de transporte coletivo, após esta intervenção.  

 

b) Forma de Pagamento 

  

A tarifa é o preço pago pelos usuários para o consumo dos serviços de transporte 

coletivo, cuja formulação, estabelecida pela autoridade pública, está vinculada a uma 

política tarifária, que pode ser entendida como uma política pública que, de uma forma 

mais ampla, gera efeitos sobre a condição socioeconômica dos usuários, da ocupação do 

solo e da sustentabilidade do mercado de transporte. A estrutura tarifária define a forma de 

cobrança dos serviços, envolvendo os níveis de preço, as estratégias de cobrança e as 

opções de pagamento.  

 

Os níveis de preço podem ser calculados pelo método de determinação da tarifa e os 

procedimentos de seus reajustes. No caso da RMR, a tarifa do transporte coletivo é obtida 

pela razão entre o custo operacional por quilômetro e o índice de passageiros pagante por 
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quilômetro. Para dimensionar o custo são considerados: os preços dos insumos, ou seja, 

pessoal, combustível, pneus, peças e as quantidades médias consumidas, bem como o custo 

de remuneração e depreciação do capital investido em veículos e infra-estrutura para a 

operação e finalmente os tributos estabelecidos, cujas estratégias de cobrança podem ser 

mediante tarifa única e tarifa diversificada. No caso da RMR, as tarifas são diversificadas 

através de anéis tarifários e na área de estudo, a tarifa predominante em todas as linhas, é 

referente ao 1º anel, equivalente a R$ 1,50, em março/2005. As opções de pagamento 

podem ser em espécie, vale-transporte, “passe-fácil” (abatimento de 50% para estudantes) e 

passe gratuito (isenção da tarifa para idosos e pessoas portadoras de deficiência física). 

 

Na pesquisa realizada, os resultados obtidos indicaram que 33,5% dos usuários 

pagaram o serviço em espécie, 33,2% com vale-transporte, 25,5% pagaram utilizando 

“passe-fácil” e 7,7% utilizaram o serviço gratuitamente. Relacionando forma de pagamento 

com renda familiar do usuário, na qual identificou-se 30,8% da população percebendo 

menos que um salário mínimo, induz a conclusão de que há uma grande possibilidade que 

esta parcela esteja trabalhando no mercado de trabalho informal e por este motivo não 

recebem o vale-transporte. Assim, é possível justificar a paridade existente entre o 

pagamento em VT e em espécie. Portanto, esta situação provoca ainda mais a necessidade 

de mudanças na política tarifária que promovam uma redução do custo de transporte para a 

população, contribuindo para melhorar seu bem-estar social. 

 

c) Motivo da Viagem 

 

O gráfico 3 expõe o motivo predominante das viagens dos usuários que se 

destinavam ao trabalho, com uma incidência de 66,2% do total informado, o que não 

surpreende, visto que as entrevistas realizaram-se no horário de pico. Em seguida, 

verificam-se as viagens com motivo para resolução de assuntos pessoais, com 10,5% e 

escola com 8,6%. As viagens, destinadas ao médico, lazer, casa, compras, obtiveram 

respectivamente as seguintes incidências: 6,8%, 0,9% , 4,3% e 1,2% . Identificou-se, ainda, 

que 1,5% das viagens se destinavam a procurar de emprego.  
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Gráfico 3 – Motivo das viagens dos usuários entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O baixo índice de viagem, para “procura de emprego”, pode ser resultante da 

inacessibilidade às tarifas pela população de baixa renda. Segundo ITRANS (2003), os 

desempregados deixam de procurar emprego por não terem dinheiro para pagar o transporte 

coletivo; além disso, aqueles que necessitam de mais de dois vales-transporte por dia, têm 

frustradas as suas pretensões de conseguir um trabalho, devido à exigência dos 

empregadores de só aceitarem candidatos que não excedam esse limite. 

 

d) Freqüência da Viagem 

  

Outro aspecto do perfil da viagem, no transporte coletivo, se refere à freqüência 

com que as mesmas são realizadas pelos usuários. Este dado mostra em que intensidade o 

usuário é cativo daquele serviço, e desta forma, é um item importante para nortear o 

planejamento dos meios de transporte quanto ao dimensionamento dos diversos modos que 

compõe uma rede. Por esta razão, a pesquisa observou que 69,8%  das viagens realizaram-

se diariamente, 14,8%, com uma freqüência de duas a três vezes por semana, 10,8% que 

raramente utilizam o serviço e 4,6% que informou usar apenas uma vez por semana.  
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e) Outra opção de modo para realizar a viagem 

 

Essa variável possibilitou investigar outras formas de deslocamento de que a 

população disporia para realizá-lo, objetivando conhecer a relação de dependência do 

usuário com a rede de serviços de transporte coletivo para exercer sua mobilidade. Deste 

modo, constatou-se que: 54 % dos usuários declararam não ter alternativa para realizarem a 

viagem, se não por transporte coletivo; 18% alegaram que poderiam utilizar seu próprio 

automóvel; 11 % poderiam realizar a viagem caminhando até o destino e 11%, com 

motocicleta. Com menor incidência, surgiu ainda outros modos para realizar a viagem: 3 % 

de táxi, 2 % de bicicleta e 0,5 % outros.  

 

Considerando-se que metade da população pesquisada depende exclusivamente do 

transporte coletivo, podemos concluir que existe uma forte relação de dependência da 

mobilidade desta população com a oferta de transporte coletivo. Para ORRICO FILHO et al 

(1996), para os usuários cativos, a viagem de ônibus é um meio insubstituível, para que se 

concretize o papel que lhes reserva a sociedade, uma vez que a opção por viagem a pé tem, 

naturalmente, limitações físicas de realização. Portanto, o resultado desta variável mostra a 

importância da regulação pública sobre o transporte coletivo, tendo em vista que essa 

dependência tende a caracterizar a baixa elasticidade da demanda, ou seja, um aumento de 

tarifa não reduz na mesma proporção a demanda pelo serviço, no entanto compromete a 

mobilidade da população.  

 

f) Espacialidade da Viagem  

  

Para VASCONCELLOS (1996), ao circular, a pessoa realiza atividades interligadas 

por uma rede de tempo e espaço, que é formada por origens e destinos distribuídos no 

espaço, já que o viajante precisa consumir tempo para ir de um lugar a outro.  

 

As redes de transporte constituem o sistema arterial da organização espacial de uma 

cidade. Sua estrutura possibilita a circulação e estão fortemente ligadas ao território que 

elas articulam. As redes podem ser equilibradas e conexas, possibilitando o máximo de 
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intercâmbio entre os diversos centros, (DUPUY, 1992). Segundo o autor, cada cidadão 

reconstrói um território-rede onde ele seria o centro e a possibilidade de multiplicidade de 

caminhos, estabelece a condição de poder sobre o espaço. Assim, a interação do indivíduo 

no meio urbano está fortemente vinculada à sua capacidade de deslocamento e esta, em 

conseqüência, a oferta de transporte. 

 

A avaliação sobre a espacialidade, realizada nesta pesquisa, visou identificar o 

movimento do usuário, considerando sua origem na área de estudo, e desta forma, 

indagamos para qual bairro a pessoa destinava-se e verificamos que: 42,2% iriam para 

localidades situadas no centro do Recife; 41,8% para bairros situados na própria região 

noroeste, 12,3% para outras áreas da cidade e 3,7 % para outros municípios da região 

metropolitana. (Gráfico 4). Entre os bairros da área noroeste que tiveram maior destaque 

estão: 22,8% Casa Amarela; 11,8% Casa Forte; 7,4% Dois Irmãos; 5,9% Encruzilhada, 

Espinheiro e Parnamirim e demais bairros com 1%. Esses dados confirmam o potencial do 

bairro de Casa Amarela como um subcentro de atividades diversas e um pólo atrativo de 

viagens de transporte coletivo.  

 

Gráfico 4  - Principais destinos dos usuários entrevistados 
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Resumindo o perfil da viagem do usuário, temos que: 79,7% utilizam o ônibus para 

seu deslocamento, 33,5% pagam em espécie; 66,2% se deslocam para o trabalho; 69,8% 

utilizam o serviço diariamente; 42% se destinam ao centro e 41,5% para própria área de 

estudo e 54% não teriam outro modo para realizar essa viagem. Estas características quando 

relacionadas às características pessoais (gênero, renda, escolaridade, estado civil) fornecem 

elementos para a construção de uma rede de serviço de transporte que seja capaz de 

responder as necessidades de seus usuários. 

 

Para DUPUY (1992), existe uma rede máxima, no imaginário de cada usuário que 

consiste em “uma rede de transporte coletivo, onde todo mundo tenha um serviço 

confortável, de capacidade ilimitada, em todo instante, para todas as direções e por um 

preço mínimo", que ele denomina de rede virtual, ou seja, aquela desejada pelo usuário. 

Todavia, as redes reais são concebidas com base na lógica de operadores, seja como poder 

público, que assume uma lógica política, ou seja, para garantir um serviço público; seja do 

prestador com uma lógica econômica, que visa assegurar o retorno do capital investido. 

Assim, aproximar essas redes, é sem dúvida, um grande desafio, talvez até utópico, 

sobretudo, quando há uma população de baixa renda tão representativa como a encontrada 

neste estudo, por isso, conhecer quem são seus usuários e como se deslocam é uma das 

maneiras de assegurar a proximidade e o equilíbrio dessas redes, bem como a satisfação da 

demanda que apresenta desejos e necessidades variadas de deslocamentos. 

 

4.3. MODO DE DESLOCAMENTO 

 

A minimização dos impactos negativos da produção de transporte pode ser extraída 

essencialmente em duas áreas: i) melhorias das cadeias produtivas dos diferentes modos de 

transporte, ou seja, maximização da sua produtividade através da redução de custos para 

um mesmo nível de produção; esta medida está diretamente relacionada ao executor do 

serviço, que é o operador; ii) melhoria do nível de racionalidade do uso de vários modos, de 

característica complementar e não concorrente, integrados numa mesma cadeia de 

transporte. Esta ação geralmente está relacionada ao planejador do serviço e estas ações 
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conjuntas asseguram condições econômicas e tecnológicas cada vez mais racionais para um 

mercado de transporte, (LEVY, 2001). 

 

Portanto, a inserção de um novo modo de transporte coletivo, do ponto de vista do 

operador e do planejador do serviço deve, além de possibilitar uma maior racionalidade da 

rede, permitir ao usuário a escolha do modo de transporte mais adequado às suas 

necessidades. Assim, a pesquisa teve como motivo identificar a mudança que ocorreu no 

modo de transporte, utilizado com mais predominância pelos usuários, na área de estudo, 

depois da intervenção sobre o transporte alternativo. O resultado permitirá verificar se os 

mesmos permaneceram com o direito de escolha, apesar do caráter de complementaridade 

entre os modos VPP e ônibus, com o advindo da regulamentação.  

 

a) Modo predominante antes da intervenção regulatória 

 

Ao indagar ao entrevistado qual o modo de transporte que ele mais utilizava antes 

da regulamentação do transporte alternativo, obtivemos os seguintes resultados: 38,8% dos 

usuários declararam que utilizavam exclusivamente o ônibus, 31,8% usavam mais o 

transporte alternativo do que o ônibus; 24,6% afirmaram que usavam mais o ônibus do que 

o transporte alternativo e 5,6% que usavam exclusivamente o transporte alternativo para 

suas viagens, (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 – Modo mais utilizado pelos usuários, antes da regulamentação 
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b) Modo predominante após da intervenção regulatória 

 

Segundo a mesma orientação, investigou-se o modo mais utilizado, depois da 

regulamentação do transporte alternativo e obteve-se: 58,8% usam exclusivamente o 

ônibus; 27,1% usam mais o ônibus que o transporte por VPP; denominado de 

complementar; 12% utilizam mais o complementar que o ônibus e 2,1% usam 

exclusivamente o complementar (Gráfico 6). 

 

Apesar da brusca redução da circulação dos VPPs, com a instituição da intervenção 

do transporte informal, há uma demanda fiel ao modo de transporte com VPP, percebida 

através dos 2,2% de usuários que permaneceram neste modo. Embora a lógica adotada na 

informalidade seja contrária à da regulação, de concorrente para complementar, de linhas 

radiais para linhas interbairros e de menor tarifa para tarifa de igual valor, há uma parcela 

de usuários que permanece cativo ao modo VPP. Apesar de pouco representativa, ela 

contribui para consolidar a regulação do serviço.  

 

Gráfico 6 - Modo mais utilizado pelos usuários, após da regulamentação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O aumento de usuários que permaneceram no ônibus, bem com aqueles que 

migraram para este modo, já era esperado, visto que foi a concorrência entre os modos que 

despertou, inicialmente, a necessidade de regular o serviço de transporte com VPP, cujo 

objetivo era recuperar a demanda do STPP/RMR, que pode ser observado quando compara-
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se a demanda transportada, por dia útil, nas linhas de ônibus, no período de 2002-2005 o 

aumento no total de passageiros transportados foi de aproximadamente 38% entre o período 

de março/2003, quando ainda havia o transporte alternativo, e março/2004, quando já 

implantado o STCP/Recife (Tabela 7).  

 

Tabela 7 - Evolução da demanda transportada por ônibus (2002-2005) 

 

Período Demanda (dia útil) % de variação 

Março/2002 169.809 - 

Março/2003 142.359 -16% 

Março/2004 196.087 38% 

Março/2005 200.636 2% 

Fonte: EMTU/Recife 

 

c) Impactos sobre a mobilidade 

 

Existem diversos indicadores que podem aferir a mobilidade de forma quantitativa. 

No entanto, considerando que o objetivo maior deste estudo é a compreensão do impacto da 

inserção do modo de transporte com VPP, sob uma regulação pública, e, centrados na ótica 

do usuário, escolhemos conhecer este impacto sobre os efeitos ocorridos em sua mobilidade 

através da declaração do mesmo. 

 

E assim procedendo, indagamos ao usuário: se a quantidade de viagens realizada 

por eles, por dia, após a regulamentação do transporte alternativo aumentou, diminuiu ou se 

não houve alteração, e, através de suas respostas, obtivemos os seguintes resultados: 71,1% 

declararam que a regulamentação do transporte alternativo não alterou suas viagens diárias; 

já 17,2% dos entrevistados revelaram que diminuíram as viagens realizadas por dia e, em 

contrapartida, 11,7% admitiram que houve aumento da quantidade de viagens (Gráfico 6). 

 

É importante destacar que uma política de intervenção sobre o VPP, não deve ser 

considerada o principal fator para aumento de mobilidade, sobretudo, porque o transporte é 
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apenas um meio para a realização de outras atividades, ou seja, se não houver atividades a 

realizar, qual a finalidade de se deslocar? Assim sendo, para que haja um maior impacto 

sobre a mobilidade da população faz-se necessária a articulação das políticas de transporte 

com as demais políticas públicas, por isso a pesquisa quando revela que a maioria da 

população não teve alterações na quantidade de deslocamentos diários da mesma, então seu 

impacto foi positivo. Todavia, o impacto negativo verificado, referente à redução de 

mobilidade, deve ser considerado um sinal de possíveis falhas na modelagem da 

regulamentação. 

 

Gráfico 7 – Efeitos sobre a mobilidade dos usuários entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numa tentativa de identificação dos usuários que mais sofreram com a redução de 

mobilidade, analisou-se em função da renda do usuário, que: 55,4% daqueles que 

declararam terem reduzido sua mobilidade, detêm uma renda familiar entre um e três 

salários mínimos e 32,1% possui uma renda familiar menor que um salário mínimo, 

conforme (Gráfico 8). 

 

Assim, a perda de mobilidade declarada, relacionada à renda familiar, apresenta 

uma forte relação entre oferta de transporte e custo do serviço, notadamente para a 

população de baixa renda. Soma-se a esta conclusão a ocorrência de aumentos na tarifa do 

sistema de transporte coletivo, após a implantação da regulamentação do serviço com VPP, 
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em novembro/2003, equivalente a 23%, restringindo, certamente, a mobilidade desta 

população pelos modos coletivos. 

 

 

Gráfico 8 – Redução da Mobilidade x Renda Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O estudo do ITRANS (2003), realizado em junho na RMR, quando ainda havia a 

forte presença do transporte alternativo, detectou que os principais modos, utilizados pela 

população, eram os ônibus, as lotações e as caminhadas com uma duração acima de 15 

minutos. Entre os motivos indicados para a realização das caminhadas estavam a 

necessidade de economizar e a falta de dinheiro; já para os ônibus, foram a falta de opção 

de outros meios para realizar as viagens, as isenções de tarifa e a segurança; e, no caso das 

lotações, foram indicados, como motivos, a economia e a rapidez. O estudo identificou, 

ainda, um índice médio de mobilidade de 0,81, o que  significa menos de uma viagem, por 

pessoa, ao dia. 

 

Por isso, concluímos, através dos dados coletados nesta pesquisa, que os problemas 

de mobilidade não estão exclusivamente relacionados à oferta de transporte, uma vez que 

71,1% dos usuários não tiveram alteração na quantidade de viagens realizadas, mesmo com 

a redução da oferta de transporte na região. Deste modo, as políticas de transporte requerem 
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sua articulação com outras políticas públicas, como por exemplo, nas áreas de geração de 

emprego, distribuição de renda e do padrão de vida da população, para o impacto ser mais 

contundente sobre a mobilidade urbana, porque, sendo uma atividade meio, é necessário 

que haja, além de motivos para a população se deslocar, capacidade para pagar o serviço. 

 

A seguir, verificaremos a validação da regulamentação do VPP sobre o transporte 

de passageiros pelo usuário, centrados na sua avaliação sobre os atributos de qualidade do 

transporte coletivo de passageiros (VPP e ônibus), após a intervenção regulatória. 

 

4.4  AVALIAÇÃO SOBRE O SERVIÇO DE TRANSPORTE 

 

O artigo 6º, parágrafo 2º, da Lei Federal nº. 8987, de 13/02/1995, que rege as 

permissões e concessões do serviço público, estabelece que um “serviço adequado é o que 

satisfaz às condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade de tarifas”. 

 

Existem vários estudos que propõem modelos de sistemas de avaliação da qualidade 

de um serviço de transporte coletivo, entre os quais destacamos: ROSSITER (1998), que 

utilizou métodos econométricos para analisar o comportamento de indicadores e variáveis 

no tempo; BATISTA JR E SENNE (2000) serviram-se do conceito de custo penalizado que 

corresponde ao valor relacionado ao próprio custo e, também, à quantidade de horas 

necessárias para atender a demanda, a fim de avaliar o desempenho da rede; e, 

CAVADINHA E LIMA NETO (2005) que avaliaram a eficiência de uma rede de 

transporte, através do resultado de indicadores, refletindo o ponto de vista dos usuários, do 

operador, do governo e da sociedade. Todos esses estudos estão embasados em indicadores 

e metodologias científicas para avaliar a qualidade e a eficiência dos sistemas de transporte 

coletivo. Nesta dissertação ousamos avaliar o serviço através da interrogativa direta ao 

usuário do serviço. 

 

Uma pesquisa de campo, investiga qual o melhoramento ocorrido com a 

regulamentação dos VPPs, sob a ótica do usuário, que avaliou os seguintes atributos: 
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acessibilidade, através da avaliação da quantidade de linhas e veículos em operação; a 

confiabilidade, através do tempo de viagem e tempo de espera; o conforto, através da 

limpeza e do conforto dos veículos; comportamento dos operadores, através do atendimento 

prestado e o custo do serviço, através da tarifa. Estas avaliações foram realizadas pelos 

usuários, considerando sua situação depois da regulamentação do transporte alternativo. 

 

A avaliação declarada pelos usuários foi comparada, quando possível, ao 

comportamento de indicadores do sistema de transporte coletivo, para assim compreender 

se os resultados mensurados, por índices matemáticos, aproximam-se da percepção do 

usuário; e os atributos, observados pelos entrevistados, mediante uma escala semântica, 

(pior, muito pior, melhor, muito melhor, sem opinião, não alterou), considerando a situação 

após a intervenção regulatória no transporte alternativo. 

 

a) Acessibilidade 

 

Este atributo, como já foi definido anteriormente, está associado à disponibilidade 

do serviço, à estrutura da rede e às questões operacionais do sistema. A freqüência do 

serviço e a distribuição das linhas são fatores que influenciam o nível de acessibilidade à 

rede de transporte público. A pesquisa, direcionada ao usuário, investigou sua opinião sobre 

a quantidade de veículos em operação e a quantidade das linhas existentes, representando 

respectivamente, uma melhor freqüência e uma maior acessibilidade a diferentes destinos 

para o mesmo. 

 

- Acessibilidade através de Veículos em operação 

 

Em relação à quantidade de veículos em operação, 38,3% dos usuários informaram 

que houve uma melhora; 29% consideraram que piorou; 22,75% afirmaram que não houve 

qualquer alteração; 4,5% concluíram que está muito melhor, já 3,8% afirmou que está 

muito pior, restando 1,75% que não expressaram sua opinião. (Gráfico 9). 
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Quando comparamos a opinião do usuário com a evolução da frota em operação nas 

linhas, identificamos que houve um acréscimo do número de ônibus de 21,6% entre o 

período 2003/2004, correspondente ao momento anterior e posterior à regulamentação. E, 

apesar de ter havido uma redução de frota em operação, em 2005, o aumento de velocidade 

comercial possibilitou manter um mesmo nível de produção com menor custo (Tabela 8). 

 

Gráfico 9 – Avaliação sobre a oferta de veículos, após a intervenção regulatória  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8 –Frota em operação nas linhas de transporte por ônibus 

 

Ano 2002 2003 2004 2005 

Frota em Operação 363 328 400 376 

% de Variação - -9,6 % 21,9 % -6 % 

Fonte: EMTU/Recife 

 

- Acessibilidade através Opções de linhas 

 

Para M.-F. Rouge, citado por Dupuy, (1998) “A topologia da rede deve se basear na 

necessidade de prestar serviço a múltiplos pontos, como também é importante a função dos 

grandes pontos nodais onde redes de diferentes categorias têm tendência a apoiar umas com 

outras".  
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Isto permite inferir que para uma rede que utilizar diferentes tecnologias, é 

importante que as mesmas se relacionem, possibilitando assim uma maior interação, através 

também de uma maior diversidade de ligações para os usuários. A avaliação em relação às 

opções de linhas retrata a multiplicidade de pontos que podem ser alcançados pelos 

usuários. Assim, constatou-se que 34% dos usuários informaram que as opções de linhas, 

após a regulamentação dos VPPs, está melhor; já 30,7% afirmaram o contrário, isto é, que 

pioraram essas opções em relação à época em que havia o transporte alternativo; 28,5% dos 

usuários alegaram que não houve alteração; 2,7% afirmaram que está muito pior; 2,7% 

muito melhor e 1,2% da amostra pesquisada não tinha opinião sobre o item (Gráfico 10). 

 

Gráfico 10 – Avaliação sobre opções de linhas, após a intervenção regulatória  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados operacionais do sistema de transporte da área em estudo, relativo à 

quantidade de linhas em operação, mostram que, ao longo do período entre 2002/2005, 

permaneceram as mesmas 50 linhas de ônibus. Apesar de que, após a regulamentação do 

transporte alternativo, ocorreu a extinção de linhas, a criação e repartição de outras, sem, no 

entanto, alterar o montante total. No entanto, as linhas, criadas com o novo serviço de 

transporte complementar, apresentam outras possibilidades de ligações que antes não 

existiam. O traçado delas, definido neste serviço, além de contar com linhas interbairros, 

oferece também aquelas que são alimentadoras, ofertando transporte em áreas onde antes 

não havia atendimento por ônibus, devido às condições geográficas da localidade, com ruas 

estreitas e íngremes, condicionando as comunidades a uma caminhada, em média, de 3 km 
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até o ponto de embarque mais próximo para acessar à rede de transporte coletivo. 

Atualmente, estas linhas transportam gratuitamente esta população até o ponto de ônibus 

mais próximo, viabilizando seu acesso à rede de forma mais segura e confortável. 

 

b) Tempo de Viagem 

 

Este atributo está relacionado diretamente com a velocidade comercial, dependente 

do índice de segregação viária do transporte público em relação ao tráfego total; da 

distância média entre os pontos de parada; da condição de rolamento, proporcionada pelo 

pavimento das vias e das condições do trânsito. Considerando que a rapidez é uma 

propriedade importante para o usuário e determinante para sua escolha do modo, inclusive 

tornando-se um atributo eficiente para captar os usuários de automóvel, a intervenção 

regulatória desempenhou um papel relevante. Isto foi demonstrado no gráfico 11, em que 

34 % dos usuários afirmaram que o tempo de viagem está melhor; 28,5 %, que não houve 

alteração; 26,5 %, que piorou; 6,25 % consideraram estar muito pior; 2,5 %, muito melhor e 

há, ainda, 2,25% que não expressaram opinião. 

 

Gráfico 11 – Avaliação sobre o tempo de viagem, após a intervenção regulatória 
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c) Tempo de Espera 

 

Este item retrata que a confiabilidade do serviço de transporte público está 

vinculada ao grau de certeza dos usuários relativamente à realização das suas viagens. Este 

atributo pode ser avaliado pela pontualidade e regularidade dos serviços prestados, que 

respectivamente, se traduz pelo cumprimento dos horários previstos, especialmente no caso 

de linhas com freqüência baixa, e pelos intervalos entre as linhas. Isto pode claramente ser 

comprovado através dos resultados que demonstraram o seguinte: 41 % dos usuários 

afirmam que este atributo piorou; 20,5 % avaliaram que não houve alteração; 19,5 %, que 

melhorou; 16,5 %, que está muito pior; 6 %, que está muito melhor e 1,5 % não 

expressaram sua opinião (Gráfico 12). 

 

Gráfico 12 –Tempo de espera, após a intervenção regulatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É evidente que uma avaliação negativa era esperada devido ao excesso de oferta de 

VPP existentes na época do transporte alternativo, principalmente, nos horários de pico e 

nos corredores de transporte, o que certamente contribuiu para deixar o usuário menos 

tolerante em relação a este atributo e o influenciou fortemente em sua avaliação. Todavia, 

os dados operacionais do sistema por ônibus em relação ao intervalo médio, no horário de 

pico, mostram que a maior parcela da demanda da área em estudo, após a regulamentação 

do VPP, cerca de 34%, é atendida por linhas de ônibus com intervalo regular de 10 e 15 
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minutos, (Tabela 9).  Para FERRAZ e TORRES (2001), esta faixa de intervalo retrata um 

bom padrão de qualidade no sistema de transporte coletivo, considerando como regular 

intervalos entre 15’ e 20’ e ruim acima de 30’. 

 

Observamos, ainda, que as linhas com intervalo acima de 20’, ou seja, detentoras de 

baixo padrão de qualidade, são justamente aquelas que atuam nas áreas dos morros, nas 

quais residem as populações mais pobres da região. Assim, podemos constatar que a 

regulamentação do transporte por VPP não implicou em benfeitorias na freqüência do 

transporte por ônibus que atendem estas áreas, o que corroborou, conseqüentemente, para 

uma avaliação negativa. 

 

Tabela 9 – Demanda e quantidade de linhas por faixa de intervalos 

 

  
Março de 2003 

(Anterior à Regulamentação) 
Março de 2005 

(Posterior à Regulamentação) 
Intervalo no Pico Linhas Demanda % de demanda Linhas Demanda % de demanda 

i <= 5' 2 22.876 16,5% 4 50.351 25,1% 

 5'< I <= 10' 10 39.609 28,6% 9 49.177 24,5% 

10'< i <= 15' 17 45.114 32,5% 18 69.644 34,7% 

15'< i <= 20' 12 23.878 17,2% 10 22.054 11,0% 

 i > 20' 7 7.236 5,2% 7 9.410 4,7% 

Total 48 138.714 100% 48 200.636 100% 

      Fonte: EMTU/2005 

 

d) Conforto 

  

Em relação às condições de conforto, estas são retratadas em função dos aspectos 

qualitativos, tais como: o comportamento dos motoristas e cobradores, a temperatura 

interna do veículo, as condições de ventilação e de limpeza dos veículos, terminais e 

paradas, o ruído, a aceleração/desaceleração e o layout do veículo. A avaliação de conforto, 

nesta dissertação, estará restrita à opinião dos usuários quanto à limpeza dos veículos e 

atendimentos dos operadores. O gráfico 13 representa a opinião dos mesmos no que 
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concerne à limpeza dos veículos: 42,5 % dos usuários informaram que melhorou; 27,75 % 

avaliaram que não houve alteração; 19,25%, que piorou; 6% declararam que está muito 

melhor; 3%, que está muito pior e 1,5 % não expressaram sua opinião. 

 

Os dados operacionais do sistema de transporte por ônibus indicaram que houve 

uma redução na idade da frota, decorrente da renovação de 400 ônibus em operação, 

implicando, ainda, em desenvolvimentos tecnológicos, com a inserção de veículos de 3 

eixos e articulados, principalmente, nas linhas que circulam nos corredores de transporte. 

Apesar de veículo novo não significar veículo limpo, houve melhorias, sem dúvida, na 

qualidade dos veículos para a população. 

 

Gráfico 13 - Avaliação sobre conforto e limpeza dos veículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao serviço por VPP, a licitação realizada promoveu uma competição para o 

ingresso no mercado, do tipo melhor técnica, representada pelo equipamento ofertado, 

estabelecendo maior pontuação para veículos zero km, com ar condicionado e adaptado 

para pessoas portadores de necessidades especiais. Com esses requisitos, na primeira 

licitação, foram selecionados 87 permissionários que apresentaram veículos do tipo 

microônibus, equipados com ar condicionado, sendo 23 adaptados para portadores de 

necessidades especiais.  
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Quanto ao atendimento dos operadores, o segundo item de conforto, a avaliação 

evidenciou que: 43,8% dos usuários informaram que melhorou; 30,8% avaliaram que não 

houve alteração; 9%, que o atendimento piorou; 7,8% afirmaram estar muito melhor; 4,8% 

que está muito pior e 4% não expressaram sua opinião, (Gráfico 14). 

 

Essa melhoria, percebida pelo usuário, pode ser fruto de uma operação menos 

estressante do operador, devido à menor incidência de congestionamentos. No entanto, o 

que se percebe, durante as entrevistas, é a existência de uma certa proteção da população 

em relação aos operadores, presumindo que se sua avaliação for negativa poderá acarretar 

prejuízos na permanência dos operadores em seus postos de trabalho, resultando em mais 

desemprego. 

 

Gráfico 14 – Avaliação sobre o atendimento dos operadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Tarifa Cobrada 

 

A tarifa é considerada o atributo de maior importância para os usuários de transporte 

coletivo urbano. O custo do serviço é representado pela tarifa, no caso do serviço público 

deve ser regulada pelo poder público e ser conseqüência do serviço ofertado, em 

consonância com a variação dos insumos que compõem o custo do serviço de transporte 

(EBTU, 1988).  
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A avaliação do usuário sobre a tarifa, cobrada no sistema de transporte coletivo, foi 

o atributo com elevada incidência de insatisfação: 35,5% informaram que piorou, depois da 

regulamentação do transporte alternativo; 28,3% avaliaram que não houve alteração; 20,5% 

que piorou muito; 13,3% concordam que está melhor; 0,3%, que está muito melhor e 2,3% 

não expressaram sua opinião (Gráfico 15). 

A avaliação negativa certamente é resultante dos aumentos de tarifa que ocorreram 

ao longo do período 2002/2005, (Tabela 10), inclusive para o transporte complementar, 

que, após a regulamentação, houve a determinação legal de não serem concorrentes das 

linhas de ônibus em termos de itinerário e tarifa. Ademais, desde a regulamentação do VPP 

ocorreram dois reajustes tarifários até a realização desta pesquisa, fato que contribuiu para 

um maior descontentamento da população.  

 

Gráfico 15 – Avaliação sobre a tarifa cobrada, após a intervenção regulatória 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 10 – Variação da tarifa no Sistema de Transporte por ônibus 

 

Ano 2002 2003 2004 2005 

Tarifa do Anel A  R$ 1,05 R$ 1,30 R$ 1,50 R$ 1,65 

% de Variação - 23,81% 15,38% 10,00% 

Data de Reajuste - 19/11/2003 1/12/2004 14/11/2005 

Fonte: EMTU/Recife 
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4.5. VULNERABILIDADE DA REGULAMENTAÇÃO 

 

Este último tópico de investigação da pesquisa trabalhou a possibilidade do usuário 

utilizar novamente o transporte informal, caso novos operadores retornassem, ainda que 

com outras tecnologias, (motos, automóveis etc), ofertando um serviço de transporte 

irregular, como forma de identificar a vulnerabilidade do sistema após esta intervenção 

regulatória. 

 

Esse questionamento confirmou a aprovação do usuário sobre a regulamentação dos 

Veículos de Pequeno Porte, na cidade do Recife. Os resultados obtidos demonstraram que 

56,25% não utilizariam novamente o transporte alternativo, 43,5% admitiram que 

utilizariam novamente o serviço informal e 0,25% não expressaram sua opinião. Todavia, o 

índice de aceitação para o retorno do transporte alternativo apresenta sinais de fragilidade, 

acarretando uma constante necessidade de avaliação da ação reguladora e da operação do 

sistema.  

 

Convergindo para o foco de análise, o índice de aceitação do retorno do transporte 

alternativo, relacionado com a faixa de renda familiar dos usuários, investigamos se o custo 

do transporte também contribui fortemente com este resultado, da mesma forma que 

analisamos os efeitos negativos da mobilidade. Verificamos que, em todas as faixas de 

renda familiar a rejeição ao retorno do transporte alternativo é maior do que a aceitação, 

entretanto a divergência de opiniões, nas rendas familiares mais baixas, é menor que nas 

mais altas, o que leva a evidenciar a vulnerabilidade do sistema relativo à migração dessa 

parcela para o transporte informal, caso volte a existir. (Tabela 11).  

 

Tabela 11 - População por faixa de Renda que utilizaria o transporte informal 

Renda Familiar Não % Sim % 

Abaixo de um salário mínimo 57 57% 43 43,0% 

Entre 1 e 3 salários mínimos 94 57,7% 81 46,3% 

Entre 3 e 5 salários mínimos 18 66,7% 9 33,3% 

Acima de 5 salários mínimos 18 78,3% 5 21,7% 
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Constatamos, mais uma vez, que a população com renda inferior a três salários 

mínimos, além de sofrer efeitos negativos sobre a mobilidade, mostra uma pré-disposição 

ao retorno do transporte alternativo. Esse quadro corrobora a necessidade da articulação 

entre as políticas de transporte e as demais políticas públicas, de desenvolvimento urbano e 

de geração de emprego e renda, bem como a permanência de um forte monitoramento sobre 

a eficiência do sistema e a fiscalização do serviço, a fim de evitar um novo quadro de 

concorrência danosa através da disputa dos operadores pelo usuário. Devemos, ainda, 

destacar que esses resultados despertaram ainda a investigação para implantação de 

avaliação do serviço de transporte coletivo da população de baixa renda, ou seja, menor que 

3 salários mínimos, a fim de verificar se sua satisfação em relação aos atributos de 

transporte também era tão negativa tanto quanto foi em relação à tarifa e à mobilidade. 

 

a) Avaliação do serviço de transporte da população de baixa renda 

  

Este item almejou o conhecimento das avaliações dos usuários de renda familiar até 

três salários mínimos, com a finalidade de identificar qual o nível de satisfação destes 

usuários. Os resultados foram separados em dois grupos: usuários com renda menor que um 

salário-mínimo e usuários com renda entre um e três salários mínimos. 

  

1.  Avaliação dos usuários com renda menor que um salário-mínimo 

  

A pesquisa identificou um percentual de participação de 30,7% dos usuários com 

renda inferior a um salário mínimo. A avaliação, desta população, apresentou, de um modo 

geral, uma avaliação negativa para a maioria dos atributos, exceto referente ao conforto, no 

caso expresso pela limpeza dos veículos e pelo atendimento dos operadores (Tabela 12). 

 

O atributo de maior insatisfação dos usuários refere-se ao tempo de espera, visto 

que devido à condição econômica dessa população, é possível, ainda, que os mesmos 

morem nas áreas de morro cujas linhas de transporte têm uma freqüência elevada, cujos 

intervalos de espera são maiores que 30 minutos nos horários de pico. A super oferta de 

viagens, na época do transporte alternativo, devido à concorrência instalada, levou estes 
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usuários novamente à dependência da oferta de linhas de ônibus para a realização de seus 

deslocamentos.  

 

Tabela 12 - Avaliação dos usuários com renda menor que um salário-mínimo 

Atributos 
Muito 
Melhor Melhor Muito Pior 

Não 
Alterou Pior 

Sem 
Opinião 

Quantidade de Veículos 1,0% 35,0% 5,0% 20,0% 37,0% 2,0% 

Opções de Linhas 1,0% 25,0% 4,0% 28,0% 40,0% 2,0% 

Tempo de Viagem 1,0% 28,0% 9,0% 26,0% 32,0% 4,0% 

Tempo de Espera 1,0% 11,0% 18,0% 20,0% 47,0% 3,0% 

Conforto dos Veículos 4,0% 49,0% 3,0% 26,0% 15,0% 3,0% 

Atendimento dos Operadores 8,0% 42,0% 5,0% 29,0% 12,0% 4,0% 

Tarifa Cobrada 0,0% 9,0% 23,0% 29,0% 35,0% 4,0% 

 

 

2.  Avaliação dos usuários com renda entre um e três salários-mínimos 

  

Quanto à população usuária, com renda familiar entre um e três salários-mínimos, a 

pesquisa identificou uma parcela de 53,8%. Apesar de um melhor poder aquisitivo que o da 

faixa de renda anterior, ainda considera-se uma população de limitado acesso econômico, 

portanto, encontram, também, dificuldades para manter um padrão mínimo de qualidade de 

vida. Ao contrário da faixa anterior, esta se mostrou satisfeita com o transporte coletivo, 

ofertado após a regulamentação, exceto para aqueles atributos referentes a tempo de espera 

e tarifa cobrada, com 40% e 37%, respectivamente, de usuários insatisfeitos (Tabela 13). E 

essa insatisfação, provavelmente, decorre de razões idênticas àquelas descritas para a 

população cuja renda é inferior a um salário mínimo, ou seja, baixo padrão de qualidade 

com relação aos intervalos entre as linhas e a ocorrência de reajustes nas tarifas. 

 

Esta avaliação positiva, verificada pela população pertencente a essa faixa de renda, 

confirma a aprovação da população acerca da regulamentação do transporte alternativo, 

mesmo com impactos negativos sobre sua mobilidade. Mostra, ainda, a necessidade do 
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monitoramento constante dos organismos públicos sobre os serviços de transporte referente 

à fiscalização, adequação da operação e dos regulamentos. 

 

Tabela 13 - Avaliação dos usuários com renda entre um e três salários mínimos 

Atributos 
Muito 
Melhor Melhor 

Muito 
Pior 

Não 
Alterou Pior 

Sem 
Opinião 

Quantidade de Veículos 4,6% 39,4% 4,0% 26,3% 24,6% 1,1% 

Opções de Linhas 2,3% 36,6% 3,4% 27,4% 29,7% 0,6% 

Tempo de Viagem 2,9% 37,1% 6,9% 24,6% 28,0% 0,6% 

Tempo de Espera 2,3% 23,4% 15,4% 18,3% 40,0% 0,6% 

Conforto dos Veículos 6,9% 36,6% 2,3% 30,3% 23,4% 0,6% 

Atendimento dos Operadores 6,3% 45,1% 3,4% 28,6% 12,6% 4,0% 

Tarifa Cobrada 0,6% 15,4% 17,7% 27,4% 37,1% 1,7% 

 

 

5. TÓPICOS CONCLUSIVOS 

 

A ação regulatória sobre o transporte alternativo na cidade do Recife foi necessária, 

sobretudo, devido ao período conturbado, vivenciado pelos sistemas de circulação e de 

transporte coletivo. A presença de mais de 6.000 VPP, disputando o espaço viário e os 

passageiros com o ônibus urbano, provocou tanto externalidades negativas na fluidez do 

tráfego, devido ao aumento dos acidentes de trânsito, quanto na produtividade do sistema 

de transporte regular com a perda da demanda e aumentos de tarifa.  

 

Numa perspectiva mais ampla, a regulamentação de VPP trouxe elementos positivos 

para a mobilidade da cidade, no que tange a fluidez do tráfego, porquanto que a retirada dos 

VPP´s propiciou maior velocidade comercial para o transporte urbano e para a circulação 

em geral, bem como contribuiu para amenizar a poluição ambiental e propiciar um clima de 

maior segurança na circulação viária, com a redução dos riscos de acidentes no trânsito.  

  

Em cada um dos modais, houve melhorias na produção dos serviços. No transporte 

por ônibus urbano, os ganhos de velocidade permitiram manter o mesmo nível de produção, 
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com menor custo operacional, ou seja, para uma mesma quantidade de viagens foi 

requerida uma frota menor, o que promoveu maior produtividade no serviço. Já para o 

transporte complementar, a organização do serviço e a legalização da atividade permitiram 

aos operadores o acesso às instituições financeiras, posibilitando a aquisição de veículos 

maiores, do tipo microônibus e mais confortáveis, com ar-condicionado, bem como um 

atendimento mais adequado aos portadores de deficiência física. 

 

Os efeitos positivos da regulação foram observados, inclusive, no âmbito dos 

operadores egressos com o combate ao transporte alternativo. Através do cadastramento de 

mais de 4.000 operadores, nas agências de trabalho, na Região Metropolitana do Recife, foi 

possível absorver parte deles nas empresas permissionárias de transporte coletivo para 

ocupar vagas, decorrentes da ampliação de frota nas linhas, como também receberam 

capacitação profissional para serem inseridos no mercado da construção civil, por exemplo, 

com cursos de manutenção hidráulica e elétrica. A capacitação na área de informática 

também contribuiu para ampliar as potencialidades destes operadores, inserindo-os no 

mercado formal de trabalho (CTTU/2005). 

 

 Numa avaliação geral das ações implantadas, destacam-se os seguintes benefícios, 

no período compreendido entre maio de 2003 a maio de 2005, para o sistema de transporte 

público de passageiros da RMR: ampliação de 484 ônibus, 4.774 viagens e 175.500 Km/dia 

útil; criação de 18 novas linhas de ônibus e modernização da frota, com aquisição de 

veículos maiores; aumento de 254.000 passageiros pagantes/dia útil; redução média de 10% 

nos tempos de viagem; implantação da meia passagem aos domingos e equilíbrio da 

Câmara de Compensação Tarifária, (EMTU, 2005). Em função dessa evolução e da 

avaliação positiva dos atributos de qualidade do transporte coletivo, após a intervenção, 

sobretudo pelo efeito positivo sobre a mobilidade, tornou-se evidente a aprovação dos 

usuários de transporte coletivo à regulamentação dos VPP reforçada pela rejeição de 56% 

dos mesmos ao retorno do transporte alternativo.  

 

Já, o tempo de espera e a tarifa, avaliações negativas realizadas pelos os usuários, 

não foram surpreendentes, visto que o serviço de transporte, quando operado livremente, 
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que é o caso do transporte informal, tende a apresentar excesso de oferta e uma disputa 

desenfreada por passageiros, notadamente, nos horários de pico, utilizando, ainda, como 

atrativo, nessa disputa, uma tarifa menor. Assim, é natural que o usuário demonstre 

intolerância com estes atributos, após a retirada dos veículos ilegais. Agrava-se, ainda, o 

fato de que ocorreu um aumento de 22,7% na tarifa, no mesmo período de combate ao 

transporte alternativo, provocando um maior descontentamento dos usuários, considerando 

que 30,8% deles apresentam uma renda familiar menor que um salário-mínimo.  

 

A existência de um terço dos usuários na área de estudo, com renda familiar inferior 

a um salário-mínimo, configurou-se como um fator preocupante para o poder público, já 

que apresentou uma intensa insatisfação com o serviço ofertado durante a avaliação da 

qualidade, após a retirada do transporte alternativo; Para agravar este panorama, 30% desta 

parcela se mostrou receptiva ao retorno do transporte alternativo, primordialmente, pela 

tarifa praticada pelo mesmo, ou seja, bem mais reduzida que a estabelecida para o ônibus. 

Essas condições podem provocar o retorno do transporte ilegal e reverter todo o processo, 

até então construído. Este cenário foi constatado, de forma incipiente, ainda durante a 

coleta de dados na pesquisas de campo, quando detectamos a presença de motoqueiros, em 

busca de passageiros, nos pontos localizados no bairro de Casa Amarela. 

 

Destarte, o desenvolvimento deste estudo evidenciou a necessidade de uma 

reavaliação periódica do sistema de transporte coletivo, em pontos específicos, nos dois 

modos empregados na área de estudo, ônibus e VPP. Os dados obtidos sobre a 

espacialidade dos usuários, por exemplo, exibiram uma forte presença de movimentos 

intrazonais. Em contrapartida, as linhas de ônibus que atuam na área são 

predominantemente do tipo radial, com 87% de participação. Já as linhas interbairros, 

presentes no transporte complementar por VPP, atuam com predominância nestes 

movimentos intrazonais, mas não se mostram suficientes para atender a demanda latente.  

 

Assim, os dados obtidos sobre a espacialidade permitiram concluir que há uma 

necessidade da adequação da rede de transporte que atua na região, que deve considerar 

uma forte interação entre os dois modos de transporte, promoverá melhorias no 
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atendimento à população usuária do serviço, com a supressão de lacunas no mesmo, cujos 

deslocamentos estão sendo, provavelmente realizados por outros modos devido à simples 

inexistência de conexão entre territórios através do transporte coletivo. Deve ainda, atrair o 

usuário do automóvel, principalmente, aqueles residentes nos bairros da área de planície da 

região, identificados com um padrão de vida mais elevado.  

 

No capítulo seguinte, apresentaremos a metodologia e resultados das análises 

complementares desta dissertação, ou seja, a análise da tipologia regulatória, centrada no 

regulamento adotado, e o grau da adesão da sociedade a essa intervenção pública, 

acompanhados nos jornais, em circulação na cidade, que dão conta dos conflitos entre os 

atores envolvidos.  
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CAPÍTULO 6 
 
ANÁLISE DA TIPOLOGIA REGULATÓRIA E DO COMPORTAMENTO DA 
SOCIEDADE 
 
 
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Neste Capítulo, apresentar-se-ão os resultados das análises complementares, propostas 

nesta dissertação, que se dividem em: tipologia regulatória adotada e comportamento da 

sociedade frente à intervenção pública. Inicialmente, explicitar-se-á a tipologia regulatória 

que consistiu na análise do regulamento adotado para o Serviço de Transporte 

Complementar de Passageiros da cidade do Recife – STCP/Recife mediante as diretrizes 

apontadas por BARBOZA (2002) para uma boa prática de regulação.  

 

A segunda análise complementar tratar-se-á da verificação da adesão da sociedade à 

intervenção regulatória a implantação do STCP/Recife, em função da verificação dos 

conflitos existentes e noticiados na imprensa.  

 

2. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 
Na primeira análise complementar, realizou-se uma pesquisa qualitativa, 

bibliográfica e documental, que está relacionada à interpretação dos fenômenos e atribuição 

de significados e não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. Segundo GIL (1991), 

esta pesquisa é elaborada a partir de material já publicado, constituído na sua quase 

totalidade por livros, artigos de periódicos e atualmente com material disponibilizado na 

Internet. 

 

Nesta dissertação, foram analisadas uma série de documentos direcionados para os 

temas de mobilidade, transporte e inclusão social com vista à construção dos elementos 

conceituais, presentes neste estudo. O tema relativo à regulação do transporte público foi 

estudado especificamente para possibilitar a análise da tipologia e entre os diversos 

documentos publicados sobre a temática, escolheu-se o estudo desenvolvido por 

BARBOZA (2002), no qual produziu, através do confronto entre as diferentes diretrizes 
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sobre regulação apontadas pela literatura, um quadro de referência para uma boa prática de 

regulação do transporte público, inclusive com adoção de Veículos de Pequeno Porte.  

 

Deste modo, utilizou-se este quadro de referência para comparar com as 

especificações da regulamentação adotada no estudo de caso, ou seja, o regulamento do 

Serviço de Transporte Complementar de Passageiros do Município do Recife, 

possibilitando, assim, investigar em que proporção as divergências identificadas 

contribuíram para uma avaliação positiva da regulação.  

 

Destaca-se, ainda, que esta análise não substitui ou valida a avaliação do usuário 

sobre o serviço, fundamento desta dissertação, porém contribui para compreender 

detalhadamente as características da regulação adotada.  

  

3. TIPOLOGIA REGULATÓRIA DO TRANSPORTE COMPLEMENTAR 

 

Neste tópico, apresentar-se-á um breve panorama das características comumente 

encontradas nas regulações de transporte de passageiros com Veículo de Pequeno Porte-

VPP, bem como os objetivos de uma regulamentação, segundo cada autor. A seguir, 

aplicar-se-á o estudo realizado por BARBOZA (2002) e descrito o quadro de diretrizes 

adotado como referência. Finalmente, faz-se a análise comparativa do regulamento da 

cidade do Recife com o quadro de referência. 

 

3.1 Objetivos da Regulamentação do Transporte de Passageiros por VPP 

 

Em várias cidades, ocorreu a regulamentação do transporte informal de passageiros; 

bem sucedida ou não, o fato é que foram estabelecidas regras para a operacionalização de 

um serviço público que passaria a conviver com os demais modos de transporte coletivo, já 

existentes na cidade. 

 

Nas cidades brasileiras, a regulamentação do transporte informal teve por enfoque 

principal a eliminação da disputa pelo passageiro, que segundo ORRICO FILHO & 
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SANTOS (1996), apresenta sérios problemas no âmbito operacional, que englobam desde o 

excesso de oferta, agravamento das condições de circulação até elevados índices de 

poluição atmosférica, além de trazer graves conseqüências econômicas, como a regulação 

privada da entrada no setor e a elevação de tarifas. 

 

Assim, é importante que o direcionamento da inserção de uma nova modalidade de 

transporte, adotando a tecnologia veicular de pequeno porte, seja, além da eliminação dos 

problemas ressaltados pelos autores, orientada para buscar a maximização de uma rede de 

transporte com diferentes modos e a competição regulada do mercado via processos 

licitatórios. Todavia, o que ocorre, na maioria das vezes, é o simples estabelecimento de 

uma relação de complementaridade com o sistema, já existente, de transporte por ônibus. 

Esta tendência leva, geralmente, à limitação da atuação do transporte por VPP, nas zonas 

periféricas da cidade, sem maiores articulações com a rede de transporte existente, na 

tentativa de eliminar a concorrência entre serviços existente antes da regulamentação.  

 

Em algumas cidades, adotou-se uma prática ainda mais inadequada: com objetivos 

eleitoreiros, governantes concedem permissões a operadores de VPP sem qualquer 

preocupação em estabelecer limites operacionais, ou seja, de itinerários e de oferta e sem a 

responsabilidade com a sustentabilidade do sistema de transporte existente. Segundo a NTU 

(1997), esta contrapartida do apoio político ocorreu em período de eleições, estabelecendo-

se na mesma, trocas de apoios. Se por um lado, os operadores informais realizavam 

propagandas e transporte de eleitores; por outro, os candidatos a cargos políticos garantiam 

sua regulamentação ou mesmo a delegação de uma permissão. 

 

Existem várias publicações, especializadas na análise de regulamentações do 

transporte público de passageiros no País, na dimensão econômica e teórica-conceitual, 

entre os quais destacamos: ORRICO FILHO et al (1996) que analisaram nove regulamentos 

de transporte urbano, adotados em diferentes cidades brasileiras, e concluíram que eles não 

induzem os operadores à busca de qualidade e de redução dos custos; RAMOS (1997), no 

estudo da regulamentação de cinco cidades brasileiras, afirmou que as mesmas estão 
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centradas em parâmetros que não estimulam a competição e cuja qualidade e eficiência são 

limitadas.  

 

Já BARBOZA (2002), avaliou os modelos desenvolvidos pela 

COPPETEC/GEIPOT (1995), SEDU (2001) e ANTP (1999) e, sedimentado num confronto 

das diretrizes de cada um, elaborou um quadro com elementos indicadores de um bom 

regulamento, principalmente, quando se trata dos casos de regulamentação do transporte 

alternativo, por VPP, este escolhido para analisar a tipologia regulatória do STCP/Recife, 

observando as diretrizes recomendadas pela autora, que foram confrontadas com aquelas 

adotadas, no regulamento do STCP/Recife, a fim de verificar as divergências e 

similaridades existentes.  

 

3.2 Diretrizes para uma Regulação Adequada de Transporte de Passageiros por VPP 

 

O quadro de diretrizes, construído por BARBOZA (2002), identificou 

características e condicionantes que modelados podem assegurar uma boa prática de 

regulamentação de transporte público, baseada em VPP. As variáveis relevantes deste 

estudo partiram da avaliação comparativa dos seguintes documentos: 

 

��COPPETEC/GEIPOT foi desenvolvido em 1995, quando se reuniram pesquisadores 

de quatro universidades, tendo como objetivo a redefinição da regulamentação 

econômica da exploração dos serviços de transporte coletivo urbano; 

��ANTP/NTU este documento foi resultado do Fórum Nacional de Secretários de 

Transporte Urbano e Trânsito, em 1998, denominado “Modelos de Relacionamento 

Institucional e Investimento”, cujo objetivo principal foi a “implantação, em 

ambiente regulatório renovado, de sistemas de gestão mais ágeis, capazes de atuar 

com eficiência em mercados competitivos e estimular a participação de capitais 

privados na expansão da infra-estrutura dos transportes rodoviários e metro-

ferroviários”; 

��SEDU – Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano – publicou, em 2001, 

através de um grupo executivo, o documento intitulado “Política Nacional para o 
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Transporte Urbano – Documento para Discussão”, com o objetivo de apresentar 

estratégias para viabilizar a política nacional para o transporte urbano e nela está a 

modernização das relações institucionais entre Poder Público e empresas 

operadoras. 

 

O confronto das informações, contidas em cada documento, resultou na elaboração 

de um quadro desenvolvido pela autora, que aponta diretrizes para as seguintes variáveis de 

um modelo de regulação: i) regime de prestação dos serviços; ii) estruturas competitivas; 

iii) formas de entrada no mercado; iv) prazo de delegação; v) distribuição de risco; vi) 

definição de atribuições; vii) agrupamento de serviços; viii) segmentação da oferta; ix) 

forma de controle gerencial e x) política tarifária e fontes de remuneração(quadro 3). 

 

Quadro 3 – Quadro de diretrizes para uma boa regulamentação por BARBOZA, (2002) 

 

Variável Recomendações 

Regime de prestação de serviços Permissão ou Concessão 

Estrutura competitiva Deve ser construída através de licitações competitivas 

Formas de entrada no mercado As barreiras devem ser reduzidas para estimular a 

apresentação de um maior número de concorrentes 

Prazo de delegação Máximo de cinco anos 

Distribuição de risco Todas as informações, referentes a reajustes de 

contrato e penalidades no descumprimento do mesmo, 

devem estar explícitas, cabendo ao Poder Público seu 

cumprimento 

Definição de atribuições O Poder Público deve planejar e especificar a rede de 

serviços, podendo haver flexibilidade, quando 

conveniente, para permitir ao operador o 

gerenciamento do serviço 

Agrupamento de serviços Os serviços de transporte devem ser agrupados de 

modo a promover a concorrência real para assim 

evitar monopólios 
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Segmentação da oferta Oferta adequada à necessidade da demanda em termos 

de equipamento, tarifa e nível de qualidade 

Forma de controle gerencial Eficácia, avaliada através de pesquisa e da apreciação 

dos usuários e eficiência, comprovada através da 

fiscalização operacional e eletrônica 

Política tarifária e fontes de 

remuneração 

O Poder Público estabelece a tarifa, quando 

conveniente, e ainda poderá estabelecer uma tarifa 

máxima para promover concorrência 

 

3.3 Análise da tipologia regulatória do STCP/Recife segundo BARBOZA (2002) 

 

Com base nas diretrizes recomendadas para as variáveis citadas no quadro anterior, 

analisamos a tipologia regulatória, adotada no Serviço de Transporte Complementar de 

Passageiros do Município do Recife – STCP/Recife, segundo as recomendações de 

BARBOZA (2002), para cada variável: 

 

- Regime de Prestação de Serviços 

 

 Além da Constituição Federal/CF, existem duas leis federais que disciplinam o 

sistema de delegação dos serviços públicos, são elas: a Lei Federal n.º 8.987/95, que 

dispõe acerca do regime de concessão e permissão para a prestação de serviços públicos, 

previsto no art.175 da CF. Já a Lei Federal n.º 9.074/95 estabelece normas para a outorga 

dos regimes de prestação, ou seja, concessão e permissão, bem como para  a prorrogação 

desses regimes.  

 

Segundo DI PIETRO (1997), a principal diferença entre concessão e permissão de 

um serviço público reside na natureza de cada um, porque, enquanto a concessão é contrato 

e, portanto, instituto que assegura maior estabilidade ao concessionário, em função do 

estabelecimento de direitos e deveres recíprocos, especialmente decorrentes do 

estabelecimento de um prazo, a permissão é ato unilateral, discricionário e precário, que 
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não envolve, por isso mesmo, qualquer direito do particular contra a Administração 

Pública. 

 

BARBOZA (2002), ao analisar as regulamentações de VPP, ocorridas em diferentes 

cidades brasileiras, verifica que o regime adotado predominantemente foi permissão, cuja 

justificativa estava na participação de pessoas físicas, o que não é permitido no regime de 

concessão. Na regulamentação do STCP/Recife, utilizou-se a modalidade de permissão 

para a delegação do serviço de transporte sob a mesma justificativa, quer dizer, participação 

de pessoa física. 

 

- Estrutura Competitiva e Forma de Entrada no Mercado 

 

A atual legislação de serviços públicos condiciona a delegação dos serviços à prévia 

licitação pública. Para tal, devem ser adotados critérios econômicos previstos na legislação, 

menor tarifa, maior oferta ou combinação de ambas, bem como duração dos contratos e 

condições de prorrogação dos mesmos. 

 

A licitação do serviço de transporte complementar do Recife obedeceu aos ditames 

das Leis Federais nº 8.666/93 e 8.987/95 e suas alterações. Definiu-se o critério de maior 

oferta, segundo as características e acessórios propostos para os veículos a serem 

adquiridos. Apesar da capacidade do veículo estar limitada a 20 lugares, o licitante poderia 

ofertar acessórios, como ar-condicionado e elevador para deficientes físicos que eram 

pontuados  para contabilizar a oferta. 

 

Outra característica que contribuiu para uma maior competitividade da mesma foi a 

realização de duas concorrências, que foram realizadas em decorrência da tentativa dos 

operadores do transporte alternativo de boicotar o processo de regulamentação do 

transporte alternativo, com uma presença inferior de participantes à quantidade de vagas 

ofertadas. Deste modo, na primeira licitação, foram aprovados 87 licitantes dos 213 

participantes; já na segunda, foram selecionados 165 de um total de mais de 500 

participantes. A quantidade de 252 vagas, prevista para a nova modalidade, provocou uma 
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brusca limitação na quantidade de operadores, no mercado de transporte por VPP, à medida 

que houve uma redução de 79% da quantidade desses veículos, em circulação, após a 

regulamentação da atividade. 

  

Para BARBOZA (2002), na forma de entrada, no mercado, é recomendável que as 

barreiras sejam reduzidas para estimular a apresentação de um maior número de 

concorrentes, porém na regulamentação do STCP, esta diretriz não foi verificada; seja pela 

proibição da participação de pessoa jurídica, com o intuito de fomentar um maior acesso de 

condutores autônomos, justificada pela exigência da presença do proprietário na condução 

do veículo, durante uma jornada da operação da linha; seja pela limitação da quantidade de 

um veículo por permissionário, visando evitar a presença de frotista que, em geral, promove 

a monopolização do mercado.  

 

- Prazo de Delegação 

 

Segundo a Lei Federal 8.987/95, deve-se estabelecer a duração dos contratos, bem 

como a possibilidade de sua prorrogação, automática ou condicionada. Segundo SANTOS 

et al. (2001), o conjunto de alternativas, capaz de abarcar a maior parte das experiências, 

dignas de nota, é um intervalo entre três e cinco anos, admitindo-se uma renovação, mas 

limitando-se a sete anos o tempo máximo possível de duração do contrato.  

 

BARBOZA (2002), em seu estudo, recomenda para a vigência dos contratos de 

delegação de serviços de transporte alternativo um prazo de cinco anos. No STCP/Recife, o 

prazo de delegação estabelecido foi de seis anos, em função da vida útil do veículo, 

definida na planilha de custo do sistema, podendo ainda ser prorrogado por igual período, 

ou seja, se estender por mais seis anos. Apesar dessa renovação estar condicionada à 

avaliação de desempenho do permissionário, o critério da avaliação não foi especificado, o 

que pode levar a uma renovação que possa trazer conseqüências futuras. 
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- Distribuição de Risco 

 

Segundo GOMIDE (2004), existem em geral dois tipos de riscos na operação de 

transporte público: o de receitas e o de custos. O primeiro relaciona-se à demanda; e o 

segundo, à variação dos custos operacionais e de preços e a divisão dos riscos vai depender 

do modelo de remuneração/contratação adotado. 

 

BARBOZA (2002) indica que todas as informações sobre reajustes de tarifa e 

contrato devem ser transparentes, cabendo ao Poder Público apenas cumprir o contrato. No 

Recife, diferentemente do sistema de ônibus, cuja receita é administrada pelo órgão gestor e 

operacionalizada por uma câmara de compensação tarifária; já a receita arrecadada no 

serviço de transporte complementar, está sob controle dos operadores e refere-se àquela 

paga pelo usuário, no caso de linhas que fazem ligação entre bairros. Por isto, não há uma 

mensuração específica do custo real da operação do serviço, apenas o custo previsto em 

função da oferta programada. Assim, é possível ocorrer desequilíbrios econômicos entre 

operadores, face, em primeiro lugar, aos diferentes equipamentos alocados em uma mesma 

linha, o que gera diferentes custos; segundo, pela distribuição de horários de viagens entre 

os operadores de uma mesma linha, podendo repercutir negativamente na qualidade da 

prestação do serviço, devido à concorrência entre esses operadores.  

 

No caso das linhas alimentadoras, por serem gratuitas à população, seus operadores 

são remunerados pelos custos operacionais e o recurso provém da receita do STPP/RMR. 

Esse modelo de remuneração, ausente de qualquer incentivo de produtividade, tende a 

acomodar os operadores para o simples cumprimento da prescrição estabelecida pelo poder 

permitente. Essa postura pode gerar risco para o poder púbico, no momento em que os 

operadores inflacionarem seus custos.   

 

Ademais, a receita proveniente do STPP/RMR advém da própria tarifa paga pelos 

usuários do sistema. Nessa conjuntura, é possível haver usuários de ônibus com renda mais 

baixa do que aqueles beneficiados com as linhas gratuitas do transporte complementar, 

provocando assim uma distorção social. O importante papel destas linhas deve ser 
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destacado, visto que possibilitou maior mobilidade para uma população, até então, exclusa 

da rede de transporte, no entanto, por outro lado, requer um constante monitoramento do 

poder público a fim de evitar a exclusão de outros usuários, caso haja aumento de tarifa.  

 

Quanto aos reajustes de contrato são concretizados à proporção que haja alteração 

na tarifa cobrada ao usuário. O monitoramento e a avaliação do contrato cumprem-se com 

aplicação de penalidades, quando verificado a falta de cumprimento ao mesmo, através de 

infrações previstas, agrupadas em função de sua gravidade, cujas penalidades aplicadas são 

progressivas e podem, inclusive, chegar à cassação da permissão. 

   

- Definição de Atribuições 

 

Abrange a repartição das atribuições entre os agentes públicos e privados, 

envolvidos na prestação do serviço público. Essas atribuições contemplam ações desde a 

formulação das políticas de transporte público e rede de serviços até a operação do próprio 

serviço. Para BARBOZA (2002), cabe ao poder público o planejamento e a especificação 

das redes de serviços, ressaltando que a especificação pode ser flexibilizada, possibilitando 

ao operador desenvolver sua capacidade de gerenciamento do serviço. 

 

Na regulamentação do STCP/Recife, compete ao poder público especificar a 

prestação do serviço quanto à frota operante, tarifa, itinerário, integrações e tipo de 

equipamento. É permitido aos seus operadores adequar a oferta das linhas no que tange aos 

intervalos entre as viagens, desde que respeitado o limite máximo estabelecido pelo órgão 

gestor, bem como a alocação dos veículos no cumprimento da programação dos horários 

das linhas e a flexibilidade dos locais de parada para embarque e desembarque de 

passageiros. 

 

- Agrupamento de Serviços 

 

O agrupamento de serviços refere-se às diferentes alternativas de delegação 

(empresas, cooperativas de operadores) e organização da oferta, incluindo as diferentes 
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tecnologias veiculares e as condições de integração dos serviços. A propósito disso, 

BARBOZA (2002) recomenda o agrupamento de serviços de forma a promover uma 

concorrência real, ou seja, evitar os monopólios por sistema, por área, por linha, salvo em 

casos de constatada inviabilidade técnica e econômica desses agrupamentos. 

 

No STCP/Recife, estabeleceram-se fatores geográficos, econômicos e temporais 

para a criação de linhas com Veículo de Pequeno Porte. Face aos aspectos geográficos, uma 

linha do transporte complementar não deve operar no mesmo itinerário das linhas de ônibus 

e deve atender áreas ainda não contempladas por veículos de maior capacidade. Já, em 

relação aos aspectos temporais, consideram-se passíveis de operação, pelo serviço de 

transporte complementar, qualquer linha de ônibus cuja demanda apresente queda 

acentuada em determinadas horas ou dias da semana. Por fim, os aspectos econômicos se 

referem à substituição do equipamento de linhas, operadas por ônibus, que estejam 

inviáveis economicamente.  

 

Assim, tendo em vista estes aspectos, é possível estabelecer uma hierarquização na 

rede de serviços de transporte público de passageiros na cidade, considerando diferentes 

tecnologias veiculares, sobretudo, para evitar uma concorrência maléfica entre os serviços. 

Inclusive, possibilita a integração entre serviços, a exemplo das linhas alimentadoras, o que 

certamente possibilitará maior mobilidade para os usuários da rede.  

 

- Segmentação da Oferta 

 

Consiste na adoção de diferentes tecnologias veiculares e operacionais, com 

perspectiva de atender os anseios de deslocamentos da população. BARBOZA (2002) 

afirma que a introdução do transporte por VPP, na rede de serviços existente, já pode ser 

considerada como uma segmentação da oferta, de sorte que a legislação do STCP/Recife 

permite isso à proporção em que a mesma foi concebida para suprir o transporte por ônibus 

em termos geográficos, econômicos e temporais, ou seja, sua oferta pode ser adequada à 

necessidade da demanda em termos de equipamento e nível de qualidade.  
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 - Política Tarifária 

 

Consoante BARBOZA (2002), na regulação dos serviços de transporte, cabe ao 

poder público estabelecer a tarifa. Para o STCP/Recife, ela deve ser igual das linhas 

operadas por ônibus. Para o sistema por ônibus, as mesmas são calculadas através da razão 

entre os custos operacionais do sistema e a demanda pagante transportada, que são 

submetidas à aprovação do Conselho Metropolitano de Transporte Urbano – CMTU. 

 

- Forma de Controle Gerencial 

 

BARBOZA (2002) ressalta, ainda, que uma das formas mais comuns de controle 

gerencial sobre o transporte por VPP está na vistoria prévia dos veículos para a entrada em 

operação. Destaca, também, que mecanismos operacionais e eletrônicos de fiscalização 

podem detectar o nível de eficiência em relação ao cumprimento das especificações do 

serviço, mas ressalta a importância da realização de pesquisas de satisfação dos usuários 

para medir a eficácia do serviço. 

 

O STCP/Recife é controlado através da bilhetagem eletrônica, possibilitando o 

monitoramento da demanda transportada. As vistorias de todos veículos são realizadas 

anualmente, ou ainda, quando há substituição de veículos ou ocorrência de avarias, no caso 

de envolvimento com acidentes. Existe ainda um serviço de informações por telefone, 

através de ligações gratuitas (0800), que permite ao usuário se relacionar com o órgão 

gestor, a fim de expor suas reclamações e sugestões.  

 

Quadro 4 - Confronto entre as diretrizes indicadas por BARBOZA (2002) e aquelas 

adotadas no regulamento do STCP/Recife 

 

 

Aspectos Adotados no STCP Recomendadas por BARBOZA 

Regime de prestação 

de serviços 

Permissão Permissão ou Concessão 
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Estrutura 

competitiva 

Realização de duas 

licitações, promovendo uma 

maior concorrência 

 

Deve ser construída através de 

licitações competitivas 

Formas de entrada 

no mercado 

Restrição à pessoa jurídica As barreiras devem ser reduzidas 

para maximizar a concorrência 

 

Prazo de delegação Máximo de doze anos Máximo de cinco anos 

Distribuição de risco O regulamento especifica 

infrações e penalidades, 

podendo inclusive haver a 

cassação da permissão 

Todas as informações referentes a 

reajustes de contrato e 

penalidades, na falta do 

cumprimento do mesmo, devem 

ser transparentes 

Definição de 

atribuições 

O Poder público estabelece 

a prescrição do serviço 

(frota, itinerário, intervalo 

máximo, tarifa), permitindo 

flexibilizar os intervalos, 

desde que não ultrapasse ao 

máximo permitido 

O Poder Público deve planejar e 

especificar a rede de serviços, 

podendo haver flexibilidade, 

quando conveniente, para o 

operador gerenciar o serviço 

Agrupamento de 

serviços 

Há uma hierarquização 

entre os serviços da rede, a 

fim de evitar concorrência 

Os serviços devem ser agrupados 

com a finalidade de promover uma 

concorrência real e evitar 

monopólios 

Segmentação da 

oferta 

As diretrizes para suprir o 

transporte por ônibus nos 

aspectos geográficos, 

econômicos e temporais, 

definidos por lei, permite a 

segmentação da demanda 

Oferta adequada à necessidade da 

demanda m relação aos 

equipamentos, tarifa e nível de 

qualidade 

Forma de controle 

gerencial 

O relacionamento com o 

usuário ocorre através de 

Eficácia avaliada por pesquisa de 

apreciação dos usuários e 
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ligações gratuitas, como 

0800 

eficiência através da fiscalização 

operacional e eletrônica 

Política tarifária e 

fontes de 

remuneração 

A tarifa é estabelecida pelo 

CMTT 

O Poder Público estabelece a 

tarifa e, à sua conveniência poderá 

ainda estabelecer uma tarifa 

máxima para promover a 

concorrência 

 

Tomando como principio a análise da tipologia regulatória, adotada para 

STCP/Recife, em confronto com as diretrizes apontadas por BARBOZA (2002), podemos 

concluir que a regulamentação adotada atendeu a maioria das indicações para uma boa 

regulação. Esse atendimento conduziu à inserção de uma nova modalidade de transporte, 

com regras claras de operação e com uma concepção teórica conducente a uma eficiência 

econômica do serviço.   

 

A principal diferença verificada está no prazo de delegação, momento em que a 

autora recomenda o tempo de duração mais adequado para o contrato equivalente a cinco 

anos. No STCP/Recife adotou-se um prazo de delegação de seis anos, podendo prolongar-

se por doze anos, caso haja renovação. Essa divergência pode ser superada, desde que haja 

um bom sistema de avaliação de desempenho dos operadores para a renovação da 

permissão, embora esta avaliação esteja prevista pela legislação municipal, ela não teve seu 

formato detalhado e, assim, corre o risco de serem adotados critérios não representativos da 

qualidade do serviço.  

 

Destaca-se, como elemento positivo, a legislação permitir a segmentação da oferta, 

devido ao estabelecimento de fatores específicos (geográficos, temporais e econômicos) 

para criação de linhas que possam suprir o sistema por ônibus em condições adequadas, 

para atender as necessidades de deslocamento da população. Esta concepção permite a 

realização de um melhor planejamento da rede de serviços de transporte, considerando os 

diferentes modos para maximizar a integração entre eles.  
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Desta forma, é possível ao poder público, otimizar os insumos de produção de uma 

rede de transporte, iniciados pela alocação mais adequada da tecnologia veicular ao serviço 

ofertado, e conseqüentemente maximizar a mobilidade da população usuária da rede.  

 

Convém destacar que a falta de atendimento das diretrizes, indicadas por 

BARBOZA (2002), não implica necessariamente em uma regulação inadequada de 

transporte, visto que é possível, mesmo sem atender essas diretrizes, atingir objetivos 

econômicos e sociais da regulação de um serviço público. Por isto, a importância da 

opinião do usuário sobre as regulamentações adotadas, a fim de constatar os benefícios de 

natureza social, ou seja, a satisfação dos usuários com a qualidade dos serviços ofertados. 

  

4. ANÁLISE DAS RESPOSTAS DA SOCIEDADE FRENTE À 

REGULAMENTAÇÃO DO VPP 

 

Mediante a implantação do processo de regulamentação do transporte por VPP, no 

Recife, verificaram-se as etapas de concepção do regulamento, estratégia de combate ao 

transporte alternativo, implantação das primeiras linhas do serviço regulamentado, bem 

como as respostas da Sociedade e os conflitos existentes ao longo do processo. 

 

Assim, foram levantadas todas as notícias publicadas nos jornais em circulação no 

Recife ao longo do ano de 2003, com o propósito de conhecer as reações da população e 

aceitação da regulamentação por diferentes segmentos. Cumpre destacar que as 

informações veiculadas nos jornais podem não ser fidedignas e nem retratarem com 

veracidade os fatos, ou ainda, veicular aquelas mais convenientes para determinados atores 

envolvidos no processo. Todavia, este método foi escolhido para conhecer as reações dos 

usuários frente à intervenção pública, bem como dos demais atores envolvidos no contexto, 

visto que a indagação direta aos mesmos, dois anos após o episódio, poderia também não 

revelar a espontaneidade das reações. 
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4.1 Pesquisa Documental 

 

Segundo GIL (1991), a pesquisa documental é realizada, quando elaborada com 

materiais que não receberam tratamento analítico. No caso desta pesquisa, tomou-se para 

análise as matérias publicadas nos jornais e entre as diferentes pesquisas deste tipo, 

encontra-se aquela que se concretizou pela leitura das informações noticiadas nos jornais 

em um determinado período. Para tal, foi escolhido o período de janeiro a dezembro de 

2003, referente ao tema transporte alternativo e/ou complementar, nos jornais em 

circulação no Recife: Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio e Folha de Pernambuco. 

O período da pesquisa corresponde aos principais marcos das ações da administração 

municipal relativos à concepção, à divulgação e à implantação da regulamentação do VPP e 

que foram divulgadas à população pelos meios de comunicação. Outra fonte de pesquisa, 

para análise desse período e a verificação dos conflitos existentes está nos relatórios 

desenvolvidos pela Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife – CTTU/Recife. 

 

A importância desta pesquisa está na avaliação dos efeitos da concepção e da prática 

de uma regulamentação de transporte junto à sociedade, visto que o efeito positivo da 

intervenção pública, fortalece a ação, além de confirmar que objetivos pretendidos em uma 

regulação pública foram atingidos. Do contrário, pode tornar-se uma medida ineficaz.  

Também da análise da reação da população, constatou-se a reação de outros segmentos da 

sociedade que foram atingidos direta ou indiretamente com a intervenção pública dos 

VPP’s. Entre eles, estão as empresas de transporte coletivo urbano, os condutores de táxi e 

os gestores de transporte.  

 

Todavia, antes serem relatados os marcos, aqui definidos, da regulamentação do 

VPP na cidade do Recife, faz-se necessário apresentar o momento anterior à 

regulamentação. Desta forma, será apresentado um breve histórico do transporte 

alternativo, para, posteriormente, serem constatados os conflitos existentes durante a 

definição e implantação das estratégias, institucional e operacional, organizadas pelas 

diferentes esferas de governo na implantação do serviço de VPP regulado. 
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4.2 Transporte Alternativo no Recife – Breve Histórico 

A circulação de Veículo de Pequeno Porte, na cidade, operado por condutores 

autônomos existe desde a extinção dos bondes na década de 50, quando havia cerca de 500 

veículos, realizando transporte de passageiros. Originando-se de uma intervenção do 

governo local sobre a oferta de transporte, surgiram as primeiras empresas de ônibus da 

cidade (BRASILEIRO e SANTOS, 1999). Todavia, o cenário existente, em meados da 

década de 1990, com a presença de transportadores de passageiros, usando, em grande 

predominância, Kombis, denominado Transporte Alternativo, exigiu ações mais 

contundentes dos organismos públicos do que as adotadas anteriormente. 

O cenário agravou-se no período de 1995-2002 quando o Sistema de Transporte 

Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife/STPP/RMR foi posto em 

cheque, através da perda gradativa de sua demanda transportada. Em contraste com a 

racionalidade da rede metropolitana de serviços, a proliferação dos operadores artesanais, 

seja atuando em concorrência direta com as linhas convencionais de ônibus, seja atendendo 

novos desejos de deslocamento da população, ameaçou a viabilidade do sistema.  

 

O aumento do desemprego e as facilidades concedidas para aquisição dos VPPs, 

somados à inexistência de tributos, situação constatada no âmbito nacional, também foram 

fatores que contribuíram para a migração da mão-de-obra ociosa da RMR para este 

mercado, atraídos, inclusive, pela aparente alta rentabilidade do setor.  

 

Segundo CAVALCANTI (2004), havia no ano de 2003, mais de 6.000 VPPs, 

circulando na Região Metropolitana do Recife, principalmente, nos municípios de Jaboatão 

dos Guararapes, Olinda, Camaragibe, Cabo de Santo Agostinho, Paulista, com destino ao 

centro do Recife. 

Consoante pesquisa da ANTP (2000a), no período de 1995/2000, no que se refere 

ao fluxo de veículos e aos volumes de demanda, a quantidade diária de passageiros, 

transportados por VPP, na RMR, chegou a 6.000 veículos em circulação, transportando 

acima de 19% da demanda atendida pelo sistema formal, em torno de 1.400.000 
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passageiros/dia no período. A pesquisa revela ainda que 83% das linhas, ofertadas por VPP, 

estavam inteiramente sobrepostas às linhas do sistema formal e 13% parcialmente 

sobrepostas, caracterizando a concorrência nociva para o sistema formal. 

No diagnóstico, realizado pela Prefeitura do Recife em 2001, foi confirmada a 

existência de linhas do transporte alternativo, cujos itinerários eram totalmente sobrepostos 

às linhas de ônibus. Foram identificados 1.200 VPPs do total de 6.000 existentes no 

transporte alternativo na RMR, atuando exclusivamente no âmbito municipal. Das 35 

(trinta e cinco) rotas de atendimento, constatadas no diagnóstico, 37% atuavam na área 

norte da cidade, onde se concentra a área de estudo desta dissertação. (Tabela 14). 

Entre as principais conclusões apresentadas, no diagnóstico realizado pela Prefeitura 

do Recife, estão: a sobreposição dos atendimentos do transporte alternativo com as linhas 

de ônibus (Figura 12), cuja principal atuação estava nos corredores de transporte e o 

principal destino, o centro do Recife; a existência de uma regulação própria e privada, 

controlada e imposta pelos próprios operadores, com regras para a entrada no mercado, 

exercida primordialmente por associações e sindicatos, através de cobrança de taxas para 

operar nas rotas e a garantia daqueles que não pagavam as taxas ou quisessem entrar no 

mercado sem respeitar as regras, seriam impedidos de circular; a flexibilidade de tarifas e 

destinos foi outra característica verificada, os mesmos eram negociados, muitas vezes, no 

embarque dos usuários. 

Tabela 14 – Resumo do diagnóstico de Transporte Alternativo no Recife 

ÁREA Linhas Frota 
Demanda 
Estimada 

Extensão 
Média (km) 

Velocidade 
(Km/h) 

NORTE 13 442 43.300 
 

19,0 
 

18 

SUL 15 588 42.300 
 

21,0 
 

24 

OESTE 7 180 22.000 
 

20,5 
 

20 

TOTAL 35 1.210 107.600 
 

20,0 
 

20 
Fonte: CTTU(2001) 

 



 

 

12
9 

Figura 12 – Representação da sobreposição das linhas na área de estudo 
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Até 2002, ocorreram várias tentativas do Governo do Estado e das Prefeituras para 

coibirem a prática da atividade na RMR, através da aplicação de multas e apreensão dos 

veículos, entretanto as mesmas apresentaram resultados momentâneos e pontuais e quando 

a fiscalização era amenizada, os operadores informais voltavam a circular na cidade e o 

quadro de concorrência se instalava, ainda mais forte. Então, no final do mesmo ano, o 

Governo Estadual e Municipal, através da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos 

/EMTU, na esfera estadual, e da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano/CTTU, 

ligada ao poder municipal, resolveram unir esforços para erradicar os serviços ilegais de 

transporte que ameaçavam por mais de uma década a viabilidade do STPP/RMR. 

(CAVALCANTI,2004). 

4.3 Processo de Regulamentação 

Através de um esforço conjunto entre a Prefeitura do Recife e o Governo do Estado, 

foi feita uma composição de ações para erradicação dos serviços irregulares de transporte 

coletivo de passageiros. Esta estratégia compreendeu diferentes fases: i) estabelecimento de 

um arcabouço regulatório, específico para transporte com VPP; ii) definição de regras e 

critérios para o ingresso dos operadores nesta modalidade, através de licitação; iii) 

bloqueios progressivos à operação do transporte alternativo; e iv) capacitação da mão-de-

obra remanescente do transporte alternativo, potencializando suas oportunidades de entrada 

no mercado formal de trabalho. Todos estas etapas ocorreram de forma sucessiva e, 

algumas delas simultaneamente, ao longo de 2003. 

A concepção 

 

No início do mês de março, anunciou-se a decisão política, pelo governo local, de 

regulamentar o transporte alternativo na cidade do Recife. Sua concepção, baseada em 

critérios técnicos, discutida com vários segmentos do setor de transporte (empresas do setor 

e taxistas), inclusive com os próprios operadores do transporte alternativo, através de suas 

associações e sindicatos. 

�
�
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Jornal do Comercio – 08/03/2003 – “O secretário de Serviços Públicos 

do Recife, quem está acertando a agenda de discussões, pretende 

apresentar o projeto à Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos 

(EMTU), que gerencia o sistema de ônibus na capital e região 

metropolitana, à Comissão de Trânsito e Transporte da Câmara 

Municipal, ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros 

(Setrans), ao Sindicato dos Taxistas de Pernambuco, ao Conselho de 

Delegados do Orçamento Participativo e ao Ministério Público.“Os 

critérios técnicos é que vão prevalecer, mas estaremos abertos para 

sugestões. Por isso queremos ouvir a sociedade”. 

Para apreciação do projeto de regulamentação, o Governo Municipal montou uma 

agenda de apresentações para validação das diretrizes do novo serviço de transporte. O 

projeto foi, inicialmente, apresentado aos operadores do transporte alternativo, através dos 

representantes dos sindicatos da categoria, denominados por “sindkombi” e “sindrecife” e 

posteriormente, aos representantes das empresas de ônibus e taxistas.  

Conforme notícia veiculada na imprensa, as diretrizes do projeto de regulamentação 

foram aceitas pelos representantes da categoria, entretanto houve insatisfação dos 

motoristas dos VPP e dos usuários. Esta divergência criou o primeiro conflito entre a classe 

de condutores do transporte alternativo e seus representantes. Para os representantes das 

empresas de ônibus e taxistas, as diretrizes, previstas no projeto, estavam satisfatórias.  

Jornal do Comércio – 14/03/2003 – “Proprietários de empresas de 

ônibus e taxistas estão satisfeitos com o projeto de lei para 

regulamentação do transporte complementar no Recife. A opinião das 

duas categorias foi manifestada, ontem, por seus representantes na 

reunião ordinária mensal do Conselho Municipal de Trânsito e 

Transporte (CMTT)”.  

�
Folha de Pernambuco – 15/03/2003 – “O projeto de lei que 

regulamenta o transporte alternativo no Recife foi bem aceito pelos 

sindicatos que representam os kombeiros, mas a maioria dos motoristas 
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e usuários desse tipo de transporte não concorda com os líderes da 

categoria. Com a regulamentação, as Kombis e Vans não poderão 

circular no centro do Recife e isso não agradou aos kombeiros de linhas 

que fazem esse percurso e às pessoas que a utilizam”. 

Esse impasse entre condutores do transporte alternativo e seus representantes gerou 

um dos primeiros conflitos, durante o processo de regulamentação do Serviço de 

Transporte Complementar de Passageiros do Recife. Além da falta de consenso entre as 

duas entidades representativas da categoria que não se uniram para defender mudanças nas 

diretrizes, seus associados passaram a adotar uma postura de desconfiança em relação aos 

mesmos. Estas reações foram verificadas através da ocorrência de tumultos entre os 

próprios condutores, durante a realização de suas reuniões, cujo cenário foi veiculado pela 

imprensa à população com o objetivo de fortalecer a necessidade da regulamentação da 

atividade e assegurando, assim, sua organização.  

As diretrizes do projeto de regulamentação admitiram mudanças, acatando as 

sugestões apresentadas pelos representantes da categoria, exceto àquele referente à 

proibição de circulação dos VPP, no centro da cidade, promovendo alterações, em dois 

pontos do projeto, em atendimento à solicitação da categoria: 

Folha de Pernambuco – 15/03/2003 “No último embate entre a 

Prefeitura do Recife e os sindicatos que representam os kombeiros, antes 

do Projeto de Lei que regulamenta o transporte alternativo na cidade ser 

encaminhado à Câmara dos Vereadores, o governo municipal não abriu 

mão dos pontos mais polêmicos. As exigências da categoria para ser 

liberada as linhas radiais (que vão para o Centro) e que não houvesse 

licitação para a entrada no sistema, não foram aceitas pelos técnicos da 

Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU). A 

principal vitória dos kombeiros no encontro de ontem, foi a retirada do 

item que proibia a entrada no sistema de motoristas que possuíssem 

infrações de natureza gravíssima na carteira de habilitação. Uma outra 

sugestão dos sindicatos que representam a categoria e que a prefeitura 

acatou foi a permissão do serviço passar de cinco para seis anos, 

renovável pelo mesmo período”. 
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Depois das sugestões serem acatadas, no dia 31/03/2003 o projeto de lei foi 

encaminhado, à Câmara de Vereadores do Recife, em caráter de urgência, a fim de evitar 

maiores contestações e foi aprovado, quinze dias após seu encaminhamento, com apenas 

um voto contrário e a inserção de seis alterações. 

�
Diário de Pernambuco – 16/04/2003 – “Por 38 votos a 1, foi aprovado 

ontem o projeto que define as regras do transporte complementar do 

Recife. A matéria foi apreciada em um tempo mínimo para um assunto 

tão polêmico - apenas 15 dias após ter dado entrada na Câmara 

Municipal do Recife - e numa sessão marcada pela tranqüilidade. Pegos 

de surpresa, os sindicatos dos kombeiros não tiveram tempo hábil de se 

mobilizar e apenas 100 pessoas compareceram ao plenário para assistir 

à votação, que transcorreu em poucos minutos. Pela primeira vez na 

história da Câmara a entrada de pessoas foi controlada por detectores 

de metais, mas tanto os aparelhos quanto os 41 guardas municipais 

mobilizados tiveram pouco trabalho a fazer”. 

A promulgação da Lei Municipal sobre a criação do STCP/Recife e sua 

regulamentação não continha a quantidade de veículos previstos para o serviço, bem como 

os roteiros das linhas, principais esperanças dos representantes da categoria do Transporte 

Alternativo. Apenas, estabeleceu as premissas necessárias para a criação do serviço de 

transporte por VPP e as regras para sua operação. Esse encaminhamento foi uma estratégia 

que contribuiu para manter a categoria inerte por um determinado período, porque a mesma 

centrava seus esforços reativos na expectativa da quantidade de veículos e nas rotas a serem 

regulamentadas pelo poder público.  

Os protestos 

Em maio, foi anunciada a quantidade de 207 veículos e as respectivas rotas de 

atuação de cada linha, fundamentada nas premissas definidas pela legislação municipal. 

Nesta etapa, o governo permaneceu com a mesma postura adotada no início da construção 

do processo, ou seja, permitir aos operadores do transporte alternativo a apresentação de 

sugestões, e assim foi facultado aos representantes das categorias de sugerirem alterações 
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referentes à quantidade de veículos e rotas para atuação dos mesmos, desde que não 

contrariassem os critérios previamente estabelecidos pela lei. As notícias veiculadas 

mostram a reação da categoria. 

Jornal do Comércio – 22/05/2003 – “A Prefeitura do Recife fechou o 

cerco aos kombeiros como havia prometido. Dos dois mil veículos que 

atualmente rodam na capital, apenas 207 – menos de 11% – deverão ser 

regulamentados e passarão a integrar o STCP/Recife. Esses veículos 

irão operar 23 linhas, todas fazendo exclusivamente a ligação entre 

bairros e alimentando os ônibus, ou seja, levando passageiros de 

comunidades até terminais de coletivos. Pelo menos essa é a proposta da 

prefeitura apresentada ontem aos kombeiros, na sede da CTTU, em 

Santo Amaro”.  

É possível que a proposta seja alterada, dependendo da pressão que será 

feita pelos kombeiros, que receberam incrédulos as informações sobre o 

número de veículos e linhas a serem regulamentados. Para não ser 

acusada de impor suas determinações, a prefeitura concedeu um prazo 

até a próxima segunda-feira, às 15h, para que os dois sindicatos 

apresentem contrapropostas. Caberá ao CMTT, deliberar sobre a 

situação e definir com quantos veículos e linhas o sistema será operado, 

durante reunião na próxima terça-feira, às 17h”. 

As contrapropostas, apresentadas pelos sindicatos, foram respectivamente as 

seguintes: ampliar a quantidade para 1.210 veículos pelo “sindkombi”, ou seja, 

regulamentar a quantidade diagnosticada pela prefeitura do Recife e 700 veículos pelo 

“sindrecife” com a liberação de linhas, circulando nos corredores de transporte.  

As contra propostas foram analisadas pela administração pública e como feriam a 

legislação, aprovada para a criação do STCP/Recife, não foram acatadas. No entanto, o 

quantitativo, inicialmente apresentado em 207 veículos, foi ampliado para 252 veículos em 

circulação nas 26 linhas idealizadas. 
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Face à forte redução de veículos proposta na regulamentação, foram iniciados os 

protestos pela categoria do transporte alternativo, com paralisações da operação do 

transporte alternativo, fechamento de vias e ações no Ministério Público, para impedir a 

intervenção regulatória. Esses foram os principais movimentos realizados pela categoria.  

Todavia, estes protestos não foram bem sucedidos. Os gestores do STPP/RMR, 

conjuntamente com as empresas de ônibus, organizaram-se para suprir o aumento de 

demanda com a paralisação do transporte alternativo, através de reforços, de frota e 

viagens, em todas as linhas do sistema. O fechamento de vias foi fortemente policiado e os 

congestionamentos gerados eram divulgados como um movimento desordeiro dos 

operadores de transporte alternativo para a população, que passou a temer os movimentos, 

devido ao clima de insegurança instalado nas ruas, como pode ser verificado nas 

reportagens veiculadas nos jornais locais: 

Diário de Pernambuco – 03/06/2003 – “O protesto de ontem fortaleceu 

a convicção da Prefeitura de que está indo no caminho certo ao 

regulamentar apenas 252 veículos em linhas de bairro a bairro, sem 

passar pelo Centro ou grandes corredores de tráfego. 'A tendência é que 

este número aumente quando o sistema for se ajustando à nova 

realidade, mas nunca vamos chegar na quantidade que eles querem. 

Esse protesto mostrou que a cidade vive melhor sem as kombis', declarou 

o Secretário de Serviços Públicos”. 

Folha de Pernambuco – 12/06/2003 - Ruas interditadas, 21 ônibus 

danificados e muita confusão. Ontem, o Recife acordou sob o clima tenso 

de mais um dia de protesto dos kombeiros. Desde as 5h30, a categoria se 

reuniu no centro da cidade, numa manifestação contra a lei de 

regulamentação do transporte alternativo na capital, que dará permissão 

para que apenas 252 veículos rodem no Recife. Em pouco tempo, várias 

kombis e vans foram estacionadas na Ponte Princesa Isabel, na Boa 

Vista, impedindo o tráfego. Durante o dia, 27 kombeiros foram detidos 

nas delegacias de Santo Amaro e Cordeiro por arruaça ou por porte de 

coquetéis Molotov, mas foram liberados no começo da noite. 
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Folha de Pernambuco – 12/06/2003 – “...Na avaliação do comandante 

de Policiamento da Região Metropolitana, o protesto ocorreu dentro do 

controle. “Nem tudo foi 100% mas, de uma forma geral, a cidade andou 

e foi garantido o direito de ir e vir da população. “Nós já tínhamos um 

canal de negociação com o sindicato, o que facilitou. E já estávamos 

preparados”, disse, informando ainda que a polícia continua de vigília 

nos próximos dias. Ao todo, cerca de 800 policiais, incluindo BPTRAN, 

Cavalaria, Canil e quatro batalhões da PM, foram acionados”. 

Finalmente, para maior frustração daqueles que protestavam contra a 

regulamentação, o Ministério Público legitimou todos os critérios adotados na 

regulamentação, após avaliar a legislação, através da solicitação da própria categoria do 

transporte alternativo.  

O combate ao Transporte Alternativo 

Paralelamente aos protestos, adotaram-se estratégias de ação para a implantação da 

regulamentação, desde a construção do certame licitatório destinada à seleção dos novos 

operadores até as ações que tiveram repercussões sociais, por exemplo, a absorção da mão-

de-obra que não ingressasse no STCP/Recife.  

Assim, cadastraram-se cerca 4.777 operadores, nas agências de trabalho do grande 

Recife. Estas inscrições serviram para absorver os motoristas e cobradores do transporte 

alternativo nas empresas de ônibus, em decorrência de aberturas de postos de trabalho 

devidos e necessários à ampliação da frota, bem como para inserir os operadores nos 

programas de micro-crédito do Estado e do Banco do Povo do Município que quisessem 

empreender pequenos negócios. 

Folha de Pernambuco – 16/06/2003 – “Os programas fornecerão 

pequenos financiamentos (valores ainda não definidos) para que os 

kombeiros possam empreender outro negócio. Trabalhadores também 

poderão ser absorvidos pelas empresas de ônibus.“Em setembro, as 

empresas colocarão mais 250 ônibus para circular. Isso significa 
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emprego para mil cobradores e motoristas vindos do transporte 

alternativo”, informou a Secretária Estadual de Serviços Urbanos”. 

As condições previstas, na licitação pública, para seleção de operadores das 252 

vagas do STCP/Recife, foram publicadas em 21/06/03. A mesma obedeceu aos ditames da 

legislação federal, especificamente Lei n.º 8.666/93 e 8.997/95 e suas alterações, que previa 

a apresentação de um leque de documentações pelos candidatos, para comprovar sua 

legitimidade de participação. Entre estas exigências, estava a certidão negativa de 

antecedentes criminais, o que inibiu a adesão dos interessados, no processo licitatório, de 

participarem dos movimentos de protestos à regulamentação. 

No final de junho, foi definida a estratégia de bloqueio à circulação dos veículos do 

transporte alternativo, na cidade, que previa a união de esforços sincronizados entre 

diferentes níveis do governo e suas administrações. A mesma foi construída, considerando 

duas etapas: Primeiro, em julho ocorreria o fechamento do Centro Expandido do Recife, 

(Figura 13), principal destino da maioria dos Veículos de Pequeno Porte em circulação, 

inclusive oriundos dos demais municípios da Região Metropolitana e, posteriormente, em 

novembro, o fechamento de todas as entradas da cidade.  

Figura 13 – Bloqueios ao transporte alternativo no Centro Expandido do Recife 
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Pontos de Bloqueios: (1) Av. Domingos Ferreira; (2) Av. Sul – Na entrada da rua Nicolau 

Pereira; (3) Av. Abdias de Carvalho - em frente a Sede do Sport; (4) Cruzamento da Rua 

Benfica com Estrada dos Remédios; (5) Cruzamento da Av. Rui Barbosa com Rua Amélia; 

(6) Cruzamento da Av. João de Barros com Rua do Espinheiro; (7) Cruzamento da Rua 

Marquês do Paraná; (8) Av. Agamenon Magalhães com Rua Odorico Mendes e; (9) Av. 

Agamenon Magalhães – ao lado do Shopping Tacaruna.  

No início de julho, antes do fechamento do centro expandido, realizaram-se 

campanhas direcionadas à população, através da imprensa e panfletagem na cidade, 

enfatizando que a mesma deveria utilizar o sistema por ônibus para chegar ao centro, uma 

vez que não seria mais permitida a circulação do transporte alternativo nesta área. 

Divulgou-se entre os operadores do transporte alternativo, que seria pago o valor de R$ 

2.300,00 da multa e apreensão do veículo a serem aplicados àqueles em circulação no 

centro expandido. 

Para garantir a continuidade das viagens daqueles usuários que se deslocavam e 

insistiam em utilizar o transporte alternativo, kombis e vans, foram disponibilizados ônibus 

aos que desembarcavam nestes tipos de veículos, sem a cobrança de outra tarifa. Estas 

ações conquistaram a confiança dos usuários, pois além de não haver descontinuidade da 

viagem até seu destino, não implicou em mais gastos pela população. Esta postura esvaziou 

a intenção dos operadores do transporte alternativo, de instigar a população contra o poder 

público e assim torná-la sua aliada nos confrontos. A imprensa noticiou essa ação através 

dos benefícios gerados, com a retirada dos VPPs, à fluidez do trânsito. 

Jornal do Comércio – 15/07/2003 – “Com a retirada de circulação de 

quatro mil Kombis, as ruas do Centro Expandido do Recife deixaram de 

ser uma área sem lei onde as lotações disputavam passageiros a todo 

custo. O trânsito recuperou a tranqüilidade e os motoristas puderam 

usufruir de vias desafogadas, como há muito tempo não se via. Os 

pedestres também foram beneficiados pela calmaria e a população 

recebeu com alívio a mudança do ambiente, antes tão comprometido”. 
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“Parece até outra cidade. Na semana passada, isto aqui estava infernal, 

com dezenas de Kombis circulando de forma desordenada”, observou o 

estudante Rodrigo César Abreu, 18. Embora seja usuário de lotações, ele 

afirmou preferir ver a cidade mais tranqüila sem as Kombis. “Acho que 

estamos ganhando em qualidade de vida”, declarou 

Para os motoristas, a sensação de alívio foi ainda maior. “É claro que o 

trânsito da cidade ainda tem muitos problemas, mas a situação melhorou 

da água para o vinho”, avaliou o autônomo Oton Chaves. Para ele, as 

lotações só causavam transtornos. “Os kombeiros não respeitavam 

ninguém, ficavam mudando de faixa sem avisar e parando em qualquer 

canto para apanhar passageiros”, apontou 

Na avaliação do advogado Manoel Vasconcelos, 60, a melhoria veio 

também na forma de segurança. “Acredito que a circulação das lotações 

provocava muitos acidentes porque os kombeiros trancavam os outros 

veículos e paravam subitamente sem avisar. Espero que a retirada deles 

proporcione a diminuição dos acidentes”, opinou. 

A desempregada Graciete dos Santos, 31, reconheceu que as Kombis 

fazem falta por causa da rapidez no transporte. “Mas mesmo assim, 

acho que o tráfego fica menos tumultuado sem elas. Na minha opinião, 

isso deixa as pessoas menos estressadas nas ruas, o que é muito bom”, 

comentou. 

Apesar de avaliarem positivamente a retirada das Kombis, as pessoas 

demonstraram receio quanto ao futuro de quem ganhava a vida com as 

lotações. “Temo que a medida aumente o desemprego na região 

metropolitana, mas cabe às autoridades achar uma solução”, concluiu 

Manoel Vasconcelos. 

Os depoimentos da população, noticiados na imprensa, ressaltaram seu apoio à 

intervenção regulatória sobre o transporte alternativo, principalmente, no aspecto de maior 

fluidez do trânsito e a segurança percebida no Centro Expandido do Recife. No entanto, há 
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uma demonstração clara, em alguns depoimentos, relativo à preocupação com a possível 

redução dos postos de trabalho e o aumento do desemprego. 

Implantação do Serviço 

A licitação destinada à seleção dos operadores do transporte complementar, ocorreu 

em duas etapas: em maio e dezembro/2003. Essa situação verificou-se em decorrência do 

boicote, realizado pelos operadores do transporte alternativo, no primeiro edital de 

licitação, o que levou a uma menor participação do total de vagas ofertadas no certame, 

quer dizer, dos 213 participantes, 87 operadores foram selecionados; já na segunda 

concorrência, a participação foi bem maior e foram escolhidos os 165 permissionários 

remanescentes entre os 555 participantes que completaram as 252 vagas licitadas.  

Diário de Pernambuco – 09/08/2003 - A Prefeitura do Recife será 

obrigada a abrir nova licitação para preencher as 252 vagas destinadas 

ao transporte complementar. A abertura do processo, cuja data ainda 

não foi definida, será necessária porque apenas 213 pessoas 

compareceram à entrega de propostas para a licitação - a maioria era 

de kombeiros, embora qualquer cidadão possa participar do processo. O 

número ficou bem abaixo das expectativas da Prefeitura, que aguardava 

receber mil propostas e, por segurança, havia se preparado para três mil 

candidatos. 

Diário de Pernambuco – 09/08/2003 -  .... “Para o presidente do 

SindRecife, José Gonçalves, o pequeno número de inscrições foi uma 

resposta dos kombeiros à implantação do sistema de transporte 

complementar pelos governos municipal e estadual. 'O resultado foi 

muito bom, pois a Prefeitura fez muitas exigências e agora terá que abrir 

um novo processo', comemorou”. 

Depois de selecionados os primeiros permissionários, estes foram capacitados e seus 

veículos vistoriados, a fim de integrarem a implantação em novembro, período previsto 

para o fechamento de toda a cidade e a proibição da circulação dos veículos não 

regulamentados.   
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Da mesma forma como ocorreu o primeiro fechamento, houve também uma forte 

divulgação para a população da proibição da circulação do transporte alternativo em toda a 

cidade. Em todas as entradas da cidade, foram instalados bloqueios, bem como um 

monitoramento ao longo do sistema viário.  

Diário de Pernambuco – 26/10/2003 – O transporte informal por kombis 

e vans vive seus últimos dias na Região Metropolitana do Recife (RMR). 

A Capital começa a colocar o seu sistema complementar em 

funcionamento em 1º de novembro, e deverá ser seguida em poucos dias 

por duas cidades limítrofes: Olinda e Camaragibe. Isso significa que, a 

partir do próximo mês, a parcela mais importante da RMR Norte estará 

completamente fechada aos alternativos - à semelhança do que já 

acontece no Centro expandido desde o dia 14 de julho���
 

As primeiras linhas foram inauguradas na região noroeste da Cidade, objeto de 

nossa pesquisa, uma vez que, nesta área, operava uma maior quantidade de linhas do 

transporte alternativo, conforme diagnóstico da PCR. Outro fator para a escolha desta área 

foi a presença de comunidades sem acesso ao transporte coletivo que, devido às condições 

topográficas de sua localização, não possibilitavam a circulação de ônibus. Como exemplo, 

citamos a comunidade do sítio dos macacos, cuja população andava cerca de 40 minutos até 

a parada de ônibus mais próxima porque não havia como circular um ônibus no sistema 

viário da localidade. Outro fator determinante para iniciar a implantação foi o bairro de 

Casa Amarela, tendo em vista a diversificação de atividades concentradas nesta área e a 

grande quantidade de deslocamento da população, residente nos bairros adjacentes, que 

justificavam a ligação deste bairros com os demais por um transporte por VPP.  

 

5. TÓPICOS CONCLUSIVOS 

 

Ao analisar o desenvolvimento do projeto de regulamentação do serviço de 

transporte complementar de passageiros do município do Recife, verificamos que as 

estratégias de sustentação do processo de intervenção sobre um dos problemas mais 
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intrincados da crise, vivenciada pelo transporte urbano, ampararam-se em duas dimensões: 

a regulatória e a institucional.  

 

O arcabouço regulatório, desenvolvido com base nas leis federais que tratam das 

licitações e que regem as permissões e concessões do serviço público, foi decisivo para 

impor as regras de sua operacionalização. O regulamento imposto serviu para estabelecer 

todas as diretrizes para a exploração econômica do serviço e a organização da oferta de 

transporte. A realização de licitações públicas, para a seleção dos operadores, revelou que 

competitividade é fundamental no mercado. 

  

Na dimensão institucional, observamos que uma articulação sincronizada, na 

implantação de uma estratégia de intervenção pública, com a divisão de responsabilidade 

entre gestores, tanto dos Municípios, quanto do Governo do Estado, na Região 

Metropolitana, foi um elemento decisivo para a implantação e consolidação do projeto. 

Gestores, de partidos políticos antagônicos, uniram-se para a consolidação do transporte, 

regulamentado com VPP, no âmbito metropolitano e no município do Recife, bem como 

para a superação dos conflitos e protestos decorrentes do combate ao transporte ilegal, 

através da transparência e divulgação das decisões e ações adotadas.  

 

Depois de vencidos estes desafios, no âmbito metropolitano, um novo modelo de 

gestão do transporte urbano está sendo construído sob a concepção dos consórcios 

metropolitanos que, referem-se à participação de diferentes esferas de governo na gestão de 

um serviço público, no caso transporte público. Assim, vislumbra-se a criação de uma 

entidade multifederativa, responsável pela gestão do serviço e pela licitação das linhas de 

ônibus, a exemplo da que foi realizada para as linhas de VPP. 

 

A resposta de segmentos importantes da sociedade, a exemplo dos comerciantes, 

dos próprios usuários do sistema, sujeitos aos impactos que um sistema deficiente de 

transporte pode causar, foi outro elemento que contribuiu positivamente para a 

consolidação da regulamentação, podendo-se constatar através dos depoimentos favoráveis 

da população, em termos de uma melhor fluidez, redução dos tumultos na circulação, 
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causados pela presença dos VPP irregulares e um clima de maior tranqüilidade e segurança 

na cidade.  

 

Assim, a adoção de uma estratégia, caracterizada principalmente pela união dos 

esforços de diferentes níveis do governo, que assume os riscos políticos, demonstrou que os 

entraves para o desenvolvimento urbano podem ser enfrentados. Todavia, é preciso que a 

união desses esforços seja extensiva às demais políticas públicas, sobretudo àquelas de 

cunho predominantemente social cujo enfoque contemple a redução das desigualdades 

sociais.  
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CAPÍTULO 7 
 
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

A finalidade deste Capítulo é a apresentação de um conjunto de conclusões e 

recomendações extraídas do desenvolvimento e das análises que compuseram esta 

pesquisa. As conclusões enunciadas, com maior detalhe, ao longo deste estudo, também 

integram este conjunto. 

 

O conceito de mobilidade, foi considerado aqui, como a capacidade de um grupo de 

se deslocar por diferentes modos de transporte, segundo a disponibilidade dos mesmos e a 

capacidade de acessá-los. Este estudo de caso confirmou a estreita relação entre o custo do 

serviço (tarifa) e a utilização do serviço de transporte pela população, sobretudo a de baixa 

renda. Neste ponto, apontou-se a importância de implantar políticas de transporte que 

contemplem diretrizes integradas às estabelecidas nas demais políticas públicas, tais como: 

habitação, saúde, educação e emprego, a fim de que seus efeitos sejam maximizados no que 

tange à mobilidade urbana. 

 

A relação entre a mobilidade, o transporte e a inclusão social, elementos conceituais 

deste estudo, indicou que, sob a ótica dos usuários, que as políticas públicas, inclusive as de 

transporte, precisam estar concatenadas para contribuir de forma mais contundente com a 

elevação do padrão de qualidade das cidades. Evidentemente, quando assegurada a devida 

articulação entre as dimensões regulatórias, institucionais, tecnológicas e financeiras 

inerentes às mesmas, porquanto que, sem transporte, não há como acessar os serviços 

básicos para o desenvolvimento de um cidadão, como saúde e educação, sem as quais as 

oportunidades de emprego ficam cada vez mais restritas, bem como as disponibilidades de 

moradia ficam limitadas às áreas onde o preço do solo é mais barato, devido a uma menor 

disponibilidade de infra-estrutura. Assim, compreendeu-se que a falta de mobilidade, 

significa estar mais excluído socialmente.  

 

Neste contexto, destacamos a importância dos planos diretores das cidades que 

podem se tornar fortes instrumentos destas políticas, sobretudo, no planejamento do uso do 

solo. O estabelecimento de diretrizes que possibilitem um novo desenho urbano das 
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cidades, vislumbrando a consolidação de subcentros urbanos e/ou territórios 

multifuncionais, possibilita duas situações: redução dos deslocamentos motorizados e uma 

distribuição dos equipamentos sociais e urbanos mais equânime, reduzindo igualmente a 

necessidade de percorrer longas distâncias e promovendo maior equilíbrio entre a oferta de 

transporte, habitação e serviços urbanos. 

Assim, estas políticas estarão também contribuindo para inverter a lógica 

predominante nas políticas tradicionais de transporte, de promover maior fluidez para o 

transporte individual, com investimentos concentrados na melhoria das estruturas viárias, 

para priorizar o deslocamento das pessoas através de investimentos e políticas focando a 

prioridade para o transporte público.  

Complementarmente, podemos extrair desta dissertação, que, globalmente, a 

regulamentação do transporte por Veículo de Pequeno Porte no transporte de passageiros, 

foi positiva, seja pela boa construção regulatória, verificada através da concordância da 

maioria das diretrizes adotadas com as referenciadas; seja pelo pacto de interesses, 

estabelecido entre o governo estadual e prefeituras e pelo o apoio da sociedade para este 

projeto e, finalmente, a declaração dos usuários sobre a melhoria dos atributos de qualidade 

dos sistemas após a intervenção pública.  

 

Todavia, destacamos alguns elementos de preocupação quanto a vulnerabilidade do 

sistema, entre eles a avaliação negativa do usuário acerca do tempo de espera, que, além de 

gerar descontentamento daqueles que usam o serviço, torna-se um fator preponderante que 

afasta, ainda mais, a necessária migração daqueles que usam o transporte individual para 

seus deslocamentos. Ademais, a constatação de uma grande parcela de usuários (46%) 

admitirem que utilizaria novamente o transporte informal, induz a uma permanente 

necessidade de avaliação e adequação do sistema. 

 

Outro ponto de destaque nesta dissertação, é a constatação de que a regulamentação 

do VPP, no transporte passageiros, contribuiu positivamente para a mobilidade, haja vista 

que 11,7% dos usuários afirmaram que houve um incremento do número de viagens, 

realizadas por dia, após a intervenção sobre os VPPs. Embora 17% declararam que houve 
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redução de mobilidade e os aumentos tarifários, ocorridos no sistema de transporte, 

possivelmente foram fatores que contribuíram para esse resultado negativo, 70% da 

população declarou que não houve alteração na sua mobilidade, evidenciando que as 

políticas de transporte, por si só, não são suficientes para propiciarem os avanços 

requeridos.  

 

Portanto, a necessidade de implementação de outras políticas públicas para uma 

efetiva benfeitoria do padrão de vida da população é essencial, para que as pessoas possam 

se deslocar e assim ampliar seus acessos aos serviços de saúde, educação e emprego. O 

constante monitoramento e a reavaliação dos sistemas de transportes é outro elemento que 

deve ser considerado para adequar e aproximar as redes de serviços ao padrão de 

mobilidade da população, ofertando formas mais racionais de transporte, com redes que 

admitem diferentes operações e tecnologias e modelos regulatórios que estejam adequados 

à realidade do mercado.  

Observando-se este aspecto, recomenda-se a expansão da pesquisa para apreender 

outros elementos que influenciam a mobilidade, além da oferta de transporte e seu acesso, 

através de uma pesquisa tipo “focus groups” com outros segmentos da sociedade, tais 

como: entrevistas com lojistas, associações de classe e comunidades. Consiste outro 

elemento de pesquisa a questão da segurança no transporte, devido aos fortes problemas da 

violência urbana atualmente vivenciados nas cidades, a fim de avaliar até que ponto se 

torna um fator de influência para a mobilidade.  

Cabe, ainda, a recomendação para expandir a pesquisa de opinião sobre a qualidade 

do serviço de transporte com usuários de outras áreas da cidade, a fim de conhecer também 

seu padrão de mobilidade e as repercussões da intervenção pública.  

Finalmente, recomendamos a investigação do padrão de mobilidade com ênfase nos 

deslocamentos não motorizados, quer dizer a pé e bicicleta, em função dos reajustes 

tarifários, ocorridos nos sistemas de transporte público, a fim de avaliar as repercussões 

neste padrão e sua relação com a exclusão social. 
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ANEXO 

ANEXO 1 -  PESQUISA SOBRE TRANSPORTE COLETIVO - Data: __/__ Hora: ___ 
 
1. PERFIL DO USUÁRIO: Sexo: (  )  F  (  )  M   Idade: _________   Estado de Civil: ________________ 
 
Renda familiar: ( ) Até R$ 300 ( ) Entre R$ 300 e 1.000( )  Entre R$ 1.000 e 1.500  ( )Acima de R$ 1.500 
      
Atividade Principal: (  ) Comércio  (  ) Industria       (  )  Serviços    (   ) Construção Civil  (  )  Setor  Público 
       (  ) Estudante   (  ) Aposentado  (  )  Transporte (   ) Ambulante           (  )  Desempregado     
       Outros: __________________________________________ 
 
Escolaridade: (  ) Sem escolaridade (  ) Ensino básico (até 8ª série)  (  ) Ensino médio (2ª grau)  (  ) Superior  
 
2. PERFIL DE VIAGEM: Origem: Bairro  ___________________  e Destino: Bairro ___________________ 
Como o Sr(a) pretende realizar essa viagem?   ( ) ônibus    (  ) Complementar ( ) qualquer um dos dois 
 
Como o Sr. (a) pretende pagar ? ( ) Em dinheiro  ( ) Vale-transporte ( ) Passe Fácil ( ) Gratuito 
 
Quais as outras opções que você teria para realizar esta viagem: 
( )  Carro próprio ( )  Carona ( )  Táxi ( ) Moto ( ) Bicicleta ( ) a pé ( )Sem opção,  Outros, ________________ 
 
Motivo da Viagem:  (  ) Trabalho  (  ) Escola  (  ) Compras (  ) Médico (  ) Lazer  
                                 (  ) Para casa  (  ) Assuntos pessoais (  ) Compras  (  ) Outros, ______________________ 
 
O Sr. (a) realiza essa viagem : ( ) Diariamente  (  ) 1 vez por semana  (  ) 2 a 3 vezes p/ semana  ( ) Raramente 
 
3. AVALIAÇÃO DO USUÁRIO 
ANTES DA REGULAMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ALTERNATIVO: 
Normalmente como realizava suas viagens? 
( ) Só ônibus   (  ) Só Alternativo 
( ) Mais por ônibus que alternativo (  ) Mais por Alternativo que ônibus 
 
APÓS A REGULAMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ALTERNATIVO: 
Normalmente como realiza suas viagens? 
( ) Só ônibus    (  ) Só Complementar 
( ) Mais por ônibus que Complementar (  ) Mais por Complementar que ônibus 
 
Após a regulamentação do transporte alternativo, a quantidade de viagens que o Sr.(a) realiza por dia? 
(  ) AUMENTOU  (  ) DIMINUIU  (  ) NÃO ALTEROU 
   
Em relação à época que existia o TRANSPORTE ALTERNATIVO, Como o Sr(a) avalia agora o serviço de 
transporte, tanto por ônibus quanto complementar ? 
Item Pesquisado Muito 

Melhor 
Melhor Pior Muito 

 Pior 
Não 

Alterou 
Sem 

opinião 
Quantidade de Veículo em operação       
Opções de Linhas       
Tempo de Viagem       
Tempo de Espera       
Conforto e Limpeza dos Veículos       
Tarifa Cobrada       
Atendimento dos Motoristas e Cobradores       
 
Se surgisse um transporte clandestino novamente, O senhor (a) utilizaria?  ( )  Sim (  ) Não   (  ) Sem Opinião. 


