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Resumo da dissertação submetida à Universidade Federal de Pernambuco como parte dos

requisitos necessários para a obtenção do grau de Mestre em Engenharia Civil.

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE SISTEMAS METROPOLITANOS INTEGRADOS

DE TRANSPORTE PÚBLICO SOB OS ASPECTOS DA PRODUTIVIDADE, DA

EFICIÊNCIA E DA QUALIDADE: O SISTEMA ESTRUTURAL INTEGRADO DA

REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.

Eliane Vitória Corrêa Cavadinha

Orientador: Profo. Oswaldo de Lima Neto, Dr. Ing.

Esta dissertação objetiva analisar os impactos produzidos pela implantação do Sistema
Estrutural Integrado da Região Metropolitana do Recife - SEI/RMR, utilizando uma
abordagem que relacione a produtividade, a eficiência e a qualidade do serviço, e que
considere, também, os pontos de vista dos atores envolvidos com Sistema de Transporte
Público, ou seja, o operador, os usuários, a sociedade, e o Governo. O estudo empírico foi
realizado na área de influência do Terminal Integrado da PE-15 da Região Metropolitana do
Recife. A avaliação do desempenho empregada utilizou uma estrutura denominada de
“seccional do sistema”, pois, considera para análise uma parte do sistema, mais
especificamente do Sistema de Transporte Público de Passageiros por Ônibus. Essa análise foi
realizada utilizando a técnica “antes e depois” que compara uma “seccional” desse Sistema
antes e depois da implantação do SEI, ou seja, o Sistema de Transporte Convencional por
Ônibus e o Sistema de Transporte Integrado por Ônibus, respectivamente. A avaliação do
desempenho conta com um conjunto de indicadores que enfocam os aspectos de
produtividade, eficiência e qualidade, sob os pontos de vista dos atores envolvidos com esta
parte do sistema. A metodologia construída para esta análise, utilizou como plataforma o
trabalho de Anthony R. Tomazinis “Productivity, Efficiency, and Quality in Urban
Transportation System (1975). Foram utilizados, ainda, os trabalhos de Vuchic (1981), de
Lima (1996), de Pereira (1983), de Santana Filho (1992), Molinero e Arellano (1996), e
outros. Os resultados desta dissertação apontam para uma avaliação geral positiva quanto à
melhoria de produtividade, eficiência e qualidade do serviço, tanto para os usuários e
operadores quanto para o Governo, beneficiando a sociedade como um todo. A implantação
do SEI minimizou os custos para a produção dos serviços, como também melhorou a sua
oferta. Essa dissertação também aponta para a importância de aprofundar os estudos sobre
sistemas integrados de transporte contribuindo para o entendimento da mobilidade urbana nas
grandes cidades.

Recife, março 2005
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Resumo da dissertação submetida à Universidade Federal de Pernambuco como parte dos

requisitos necessários para a obtenção do grau de Mestre em Engenharia Civil.

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE SISTEMAS METROPOLITANOS INTEGRADOS

DE TRANSPORTE PÚBLICO SOB OS ASPECTOS DA PRODUTIVIDADE, DA

EFICIÊNCIA E DA QUALIDADE: O SISTEMA ESTRUTURAL INTEGRADO DA

REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.

Eliane Vitória Corrêa Cavadinha

Orientador: Profo. Oswaldo de Lima Neto, Dr. Ing.

This dissertation aims to analyze the impacts produced by the implantation of SEI/RMR,
using an approach that relates the productivity, the efficiency and the quality of the service,
and that also considers the point of view of the actors involved with the public transportation
system, in other words, the operator, the users, the society and the government. The empiric
study was accomplished in the area of influence of the Integrated Terminal of the PE-15 of
RMR. The performance evaluation applied used a structure named “system seccional”,
because it considers for analysis a part of the system, more specifically the System of Public
Transportation for Bus Passengers. That analysis was accomplished using the technique
“before and after” that compares a “seccion” of that System before and after the implantation
of the SEI, meaning System of Conventional Transport by Bus and System of Integrated
Transport by Bus, respectively. The performance evaluation counts with a group of indicators
that focus on the productivity aspects, efficiency, and quality under the point of view of the
actors involved with this part of the system. The methodology built for this analysis used as
platform the work of Anthony R. Tomazinis “Productivity, Efficiency, and Quality in Urban
Transportation System (1975). It also used the works of Vuchic (1981), of Lima (1996), of
Pereira (1983), of Santana Filho (1992), Molinero and Arellano (1996), among others. The
results of this dissertation point towards a general positive evaluation regarding the
improvement of the productivity, efficiency and quality of the service not olny for users and
operators but also for the government, benefitting the society as a whole. The implantation of
the SEI minimized the costs for the production of the services as well as it improved its offer.
That dissertation also points out the importance of deepening the studies on integrated
systems of transport contributing to the understanding of the urban mobility in large cities.

Recife, março 2005
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CAPÍTULO 1

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

1.1. INTRODUÇÃO AO TEMA

A cidade que se transporta, ou se movimenta, é aquela onde ocorre um ajuste perfeito entre a

distribuição espacial das atividades existentes e o funcionamento dos sistemas de transportes

CERVERO (1998). O autor acrescenta, ainda, que os sistemas de transportes devem ser

considerados em uma perspectiva metropolitana, onde a integração entre vários modos seja

realmente efetiva. O autor também salienta a importância das redes integradas de transporte

público, concebidas como um instrumento de desenvolvimento urbano, exemplificando

algumas cidades que souberam resolver de forma positiva a relação entre transporte e uso do

solo, tais como, entre outras: Estocolmo, Copenhagem, Singapura, Tóquio, Adelaide,

Munique, Curitiba. Estas cidades apresentam níveis de qualidade de vida apoiados em

excelentes mobilidade e acessibilidade que as distinguem mundialmente.

Acredita-se que, com um sistema de transporte urbano operando de forma adequada, seria

possível, inclusive, incentivar a transferência modal de usuários do automóvel particular para

esses modos mais sustentáveis, reduzindo-se os impactos ambientais e na rede viária. As

alternativas modais de transporte público têm sido variadas: países ricos têm condições de

optarem por sistemas ferroviários de massa e países em desenvolvimento têm apostado na

tecnologia ônibus operando em corredores segregados, o que tem se revelado uma alternativa

promissora, devido ao seu menor custo. O sucesso desta alternativa baseada em ônibus tem

surtido tanto efeito que passou a entrar no rol das alternativas utilizadas também nos países

ricos, recebendo o titulo de “Bus Rapid Transit (BRT)”.

No Brasil, diversos estudos apontam como a solução para resolver o problema de mobilidade

urbana, bastante comprometida pelos crescentes níveis de congestionamentos, a implantação

de redes integradas de transporte público que possam fornecer um nível de qualidade tal ao

usuário que motive os usuários do transporte individual a optarem pelo transporte público, ao

menos nas horas de pico. Contudo, a implantação destas redes integradas de transporte

público enfrenta resistência por parte de alguns atores. Os operadores alegam que elas iram

desestruturar o sistema, em função dos déficits causados por reduzir o número de passageiros
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pagantes; os usuários, devido a experiências mal sucedidas de processos de integração que

não respeitaram um padrão de conforto, algumas vezes mostram-se céticos quanto às suas

vantagens; o Poder Público mostra-se receoso no tocante aos investimentos. Estas resistências

se devem, muitas vezes, a questões ainda não devidamente respondidas sobre os ganhos de

produtividade, eficiência e qualidade do serviço, que podem resultar de sua implantação.

Estes pontos obscuros contribuem para o aumento das incertezas e preconceitos dos atores

envolvidos em seu projeto e implantação. Entende-se que, se estas questões forem

esclarecidas de forma satisfatória, poderão contribuir para a eliminação destes obstáculos e

facilitar a implantação dos sistemas integrados de transporte público.

Esta dissertação estudará a questão da avaliação de desempenho de sistemas de transporte

públicos, visando contribuir para ampliação do conhecimento sobre os impactos da

implantação de sistemas metropolitanos integrados de transporte público. Far-se-á, através da

discussão conceitual desta questão, do desenho de uma metodologia apropriada à aplicação da

abordagem conceitual escolhida e da aplicação a uma realidade concreta, o Sistema Estrutural

Integrado da Região Metropolitana do Recife.

1.2. RELEVÂNCIA DO TEMA

Atualmente, o mercado de transporte urbano está se tornando cada vez mais competitivo e,

nele, o transporte público regulamentado vem perdendo posições rapidamente. Ao mesmo

tempo, são escassos os recursos financeiros para aplicar na infra-estrutura do setor. Outro

aspecto é o crescimento urbano influenciado pela metropolização, fazendo surgir um padrão

mais complexo de atendimento dos serviços, requerendo a configuração de rede integrada que

pressupõe a existência de integração física, operacional e tarifária entre os modos. A

integração física e operacional é de fundamental importância em regiões metropolitanas e visa

permitir uma racionalidade de oferta de serviços com a redução de itinerários concorrentes

entre modos, melhorando, por conseqüência, as condições de tráfego e aumentando a

velocidade comercial dos ônibus e sua eficiência. A integração tarifária visa proporcionar ao

usuário integrado um beneficio pela imposição de efetuar transbordo em seu deslocamento. E

o mais relevante: proporcionar aos usuários uma multiplicidade de acessos a destinos que os

permitam usufruir de todas as oportunidades existentes no espaço demarcado pela cidade

metropolitana onde residem.
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Algumas redes de transporte, seja a nível nacional ou internacional, tornaram-se paradigmas

amplamente aceito pelos gestores públicos e por uma parte expressiva dos concessionários

privados. Além de estarem presentes em várias regiões metropolitanas, grandes centros e

cidades de médio porte, diversas localidades planejam expandir os sistemas integrados

existentes ou implantar novos projetos.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), importante agência

nacional de financiamento aos investimentos em transporte público, exige que os pedidos de

apoio financeiro sejam apresentados sob a forma de “programas integrados”, que deverão

prever a integração física e tarifária entre os modos de transporte existentes (NTU, 1999). Na

mesma linha, uma integração bem planejada e implantada é, para a Associação Nacional de

Transporte Público (ANTP), elemento fundamental da qualidade do transporte e da cidade em

geral, permitindo racionalizar os serviços, aumentar a acessibilidade dos usuários e auxiliar na

reestruturação urbana (NTU, 1999).

Nesta conjuntura, os investimentos em sistemas integrados precisam ser bastante criteriosos.

Os gestores e operadores precisam se assegurar de que os projetos ajudarão a recuperar

demanda, tornando o transporte público mais atraente, e que os custos de implantação desses

sistemas possam ser assimilados sem maiores impactos negativos sobre o atendimento.

Apesar da importância dada aos sistemas integrados de transporte público e da quantidade de

recursos nele investida pelo Poder Público nas diversas implantações espalhadas pelo País,

não se encontram estudos abrangentes sobre os ganhos de produtividade, de eficiência e de

qualidade do serviço resultantes destas implantações. Desta forma parece não haver critérios

objetivos que norteiem as decisões governamentais de alocação e priorização de recursos

neste tipo de sistema.

A amplitude da abordagem aqui proposta, que, além de relacionar os conceitos de

produtividade, eficiência e qualidade do serviço, envolve os pontos de vista dos operadores,

dos usuários, da sociedade e do Órgão Gestor, permitirá entender e medir os impactos

produzidos pela implantação de sistemas integrados com a abrangência e profundidade que o

tema merece. Desta forma, espera-se contribuir para oferecer uma metodologia eficiente,
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eficaz e isenta, para mensurar os impactos destes sistemas e auxiliar na desmistificação de

várias questões que permanecem não respondidas nesta problemática.

1.3. OBJETIVO

Esta dissertação objetiva avaliar a implantação de sistemas metropolitanos integrados sob os

aspectos da produtividade, da eficiência e da qualidade para usuários, operadores, Governo e

sociedade, através da análise da implantação do Sistema Estrutural Integrado da Região

Metropolitana de Recife (SEI/RMR).

1.4. LIMITAÇÕES

Uma das maiores restrições a todos os trabalhos que buscam uma análise da situação passada

reside na dificuldade de obtenção dos dados, em toda sua dimensão. Também aqui se

encontrou alguma dificuldade no resgate de alguns tipos de dados referentes ao ano de 1993.

Porém, suas ausências não chegaram a comprometer a abordagem desejada.

Alguns tipos de dados apresentam maior dificuldade de obtenção que outros, como, por

exemplo, dados internos das empresas operadoras referentes aos sistemas de manutenção e de

outros sistemas específicos.

Existe limitação inerente à dificuldade de reunir pesquisas ou análises sobre outros sistemas

integrados, uma vez que é rara a avaliação de desempenho efetivo desses sistemas já

implantados.

Como o SEI/RMR, vem sendo implantado de forma gradativa, não tendo alçado, ainda, sua

conclusão, o Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do

Recife (STPP/RMR) convive com dois tipos de sistemas: o SEI e o Sistema Convencional.

Então, para executar a abordagem pretendida, escolheu-se e isolou-se a área de influência,

onde hoje se localiza o Terminal de Integração da PE-15, logrando-se, desta forma, obter para

esta área a rede de linhas de ônibus que operava nela no ano de 1993, que será comparada

com a rede do SEI baseada neste terminal de integração para o ano de 2003.
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CAPÍTULO 2

QUADRO DE REFERÊNCIA CONCEITUAL

2.1. INTRODUÇÃO

As alternativas que um planejador de transporte pode apresentar para satisfazer a demanda por

deslocamentos de uma região ou cidade são múltiplas, considerando que se pode combinar o

uso do sistema viário com as diferentes tecnologias disponíveis dos modos de transporte,

portanto, a garantia que uma determinada alternativa seja a ótima torna-se difícil (BATISTA

JR., 2000). Vários estudos para avaliação de sistemas de transporte urbano limitam-se a

apresentar um conjunto de alternativas viáveis, descrevendo suas características, vantagens e

desvantagens (WRIGHT e ASHFORD, 1989, apud BATISTA JR., 2000). Segundo

DAIBERT (1985, apud BATISTA JR., 2000), para vencer estas limitações torna-se

fundamental estabelecer critérios para a realização de uma avaliação do desempenho de

sistemas de transporte urbano, representados por indicadores mais significativos sob o

enfoque dos diferentes atores envolvidos na questão.

Nas últimas décadas, produziram-se diversos estudos sobre avaliação do desempenho de

sistema de transporte urbano, que serão citados mais adiante, apresentando enfoques e

indicadores diferenciados, da mesma forma, com conceitos e técnicas distintos.

Este capítulo tem, primeiramente, a finalidade de clarear os conceitos, formas de abordagens e

tipos de avaliação de desempenho de sistemas de transporte urbano, com a finalidade de

definir os conceitos e métodos a serem utilizados neste trabalho.

2.2. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO NO SETOR DE TRANSPORTE URBANO

“A avaliação do desempenho de transporte público urbano tem se revelado um desafio. O

grau de complexidade existente na concepção é percebido na própria definição de um bom

sistema de transporte público. Fazendo uma análise do papel do sistema de transportes, é

notória a mudança de paradigmas. Para FIELDING (1992), a ele é delegada uma série de

atribuições como: garantir a mobilidade da mão-de-obra, reduzir os congestionamentos das

vias, contribuir para economia energética, reduzir os níveis de poluição do meio ambiente,



6

entre outras (PEREIRA, 2001)”.

Outro aspecto salientado por ORRICO et alli (1996), também citado por PEREIRA (2001), é

que “o transporte em si apresenta uma série de especificidades que também devem ser

consideradas no problema da avaliação do desempenho: a sua intangibilidade, uma vez que o

produto (output) deste processo produtivo é um serviço e não um produto concreto; a sua

simultaneidade entre produção e o consumo, ocasionando uma impossibilidade de estocar o

excedente; e a dificuldade de padronização do serviço”.

Baseado nessas premissas, e também considerando os altos investimentos efetuados na área

pelo Poder Púbico de diversos países, ressaltamos TOMAZINIS (1975) que, em sua obra

Productivity, Efficiency, e Quality in Urban Transportation Systems, já recomendava, em

1975, uma proposta robusta para obtenção de uma avaliação de desempenho abrangente e

completa. Para o autor, uma avaliação do desempenho de sistemas de transportes urbanos se

torna complexa devido à necessidade de analisar a qualidade do serviço juntamente com a

produtividade e a eficiência, pois a melhoria da produtividade pode ser conseguida com a

redução da qualidade. O que se deseja em um sistema de transporte urbano é que ele seja

produtivo e eficiente e, ao mesmo tempo, aumente ou mantenha constante a qualidade dos

serviços prestados. Um dos objetivos implícitos de sua obra é relacionar conceitos e medidas

de produtividade, eficiência e qualidade de serviço, com as noções essenciais de planejamento

e gestão de um sistema de transporte urbano para uma região metropolitana.

Para tanto, TOMAZINIS (1975) propõe um estudo integrado, abrangente, e completo de

produtividade, eficiência, e qualidade de serviço, concebido ao longo de 3 eixos de ação

progressiva. O primeiro eixo examina as 3 noções essenciais: produtividade, eficiência, e

qualidade. O segundo eixo representa o sistema de transporte urbano através dos seus dois

componentes básicos: sistema público e sistema privado. O terceiro eixo representa os passos

a serem desenvolvidos para a realização do estudo: o desenvolvimento dos conceitos

essenciais e métodos que são centrais a um estudo abrangente de produtividade, eficiência, e

qualidade de sistemas de transporte urbanos; a comprovação destes métodos e conceitos

desenvolvidos; e a aplicação destes conceitos e métodos em um estudo analítico comparativo

de sistemas de transporte urbanos atuais. A Figura 1 destaca a estrutura para avaliação do

desempenho de um sistema de transporte urbano proposta por TOMAZINIS (1975).
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Figura 1 – Estrutura para Avaliação do Desempenho (Fonte: TOMAZINIS, 1975, cap.1, p.2).

Esta complexidade de um sistema de transporte urbano também pode ser percebida através da

descrição feita por MANHEIM (1979), citada por ROSSITER (1998) e utilizada com

adaptações por SANTANA FILHO (1992). “O desempenho de um sistema de transporte (T) é

considerado como um processo nos quais recursos (R) são consumidos para produzir serviços

de transporte (NS) num determinado ambiente geográfico e econômico (E). Este processo

produz impactos sobre todos os seus agentes (usuário, operador, outros) que podem ser

verificados a partir de variações no nível de serviço (ponto de vista do usuário) ou consumo

de recursos (ponto de vista do operador). As mudanças no sistema (T) podem se dar em

termos operacionais, em relação à tecnologia do veículo, configuração de rede e na

quantidade de usuários do sistema (V). Dessa forma, o desempenho pode ser representado por

uma superfície determinada pelos recursos (R), nível de serviço (NS) e quantidade de

usuários(V) para um determinado sistema (T). Tal função depende ainda de circunstâncias

geográficas e econômicas nas quais o sistema opera. O desempenho é então caracterizado por

uma função da forma �E (R, NS, T, V). Esta função ainda pode ser desagregada em duas

outras, uma relacionada à qualidade do serviço ofertado (S) e outra aos recursos necessários
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(R) para a produção dessa oferta, sendo ambas funções de E, T e V. Para o autor a avaliação

completa de um sistema de transportes deve refletir, tão bem quanto possível, os desejos dos

usuários e operadores por representarem, na sua maioria, áreas de conflitos de interesses. A

Figura 2 apresenta o esquema de representação do desempenho segundo MANHEIM (1979)”.

Figura 2 – Esquema de Representação do Desempenho (Fonte: MANHEIM, 1979 apud
ROSSITER, 1998)

TOMAZINIS (1975) procura tratar toda esta complexidade mostrada acima incluindo em sua

abordagem a análise de quatro características importantes: i) a inclusão de vários pontos de

vista dos atores envolvidos: o usuário, o operador, o Governo, e a sociedade; ii) a dissecação

do sistema de transporte em componentes distintos: a rede, o serviço primário, e a função de

suporte (apoio para funcionamento do sistema); iii) a escala variável e a natureza de cada

elemento estudado; e iv) a necessidade de um tratamento especial dos diferentes modos dentro

de um sistema de transporte urbano.

2.2.1. OS DIFERENTES ATORES DE UM SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO E

SEUS PONTOS DE VISTA

Abaixo será pontuada a forma como TOMAZINIS (1975) ressalta a importância da inclusão

na análise dos pontos de vista dos operadores, dos usuários, do Governo e da sociedade.

2.2.1.1. O PONTO DE VISTA DO OPERADOR

O operador do sistema é o ator mais óbvio que impacta e é impactado pelos demais elementos

do sistema. Sua relevância vem do fato dele prover o capital básico para adquirir, operar e
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manter os veículos, instalações e equipamentos, e contratar o pessoal necessário à oferta do

transporte público. Em alguns casos especiais este capital pode financiar, inclusive, a infra-

estrutura, como por exemplo, a construção de pistas ou faixas exclusivas. Os diferentes tipos

de regulamentação e remuneração vão definir o perfil do operador.

O tipo de remuneração e de mercado onde o operador atua também influi na determinação dos

objetivos da avaliação do desempenho, pois, se a remuneração é por quilômetro percorrido,

apenas, sua preocupação na captação da demanda é baixa; contudo, se sua remuneração só

depende do número de passageiros transportados, a sua postura será completamente distinta.

As características do mercado em que atua também afetam esta avaliação, visto que: se ele

opera uma área onde detêm a exclusividade, sua postura é uma; e, se opera em área disputada

por mais de uma empresa, a postura muda. Todos esses são fatores vão influenciar no seu

ponto de vista e, conseqüentemente, no tipo de avaliação de desempenho.

2.2.1.2. O PONTO DE VISTA DOS USUÁRIOS

O usuário é a peça central do sistema, pois o sistema é montado para servi-lo, ou seja, ele é o

cliente, e, como manda a regra das novas teorias empresariais, seu ponto de vista é

fundamental na formatação do serviço. Ele é a contraparte óbvia do operador e do Poder

Público. Elementos como o tempo da viagem, o nível de qualidade ofertado, os custos

desembolsados, devem ser considerados na definição dos objetivos da avaliação de

desempenho.

Em termos de produção, ele recebe as viagens do sistema, um nível de conforto e uma

satisfação. Portanto, fica claro que, estudos de produtividade e de eficiência têm que incluir o

ponto de vista do usuário em sua elaboração, uma vez que este ponto de vista expressa o nível

e a taxa de sucesso alcançada pelo sistema.

2.2.1.3. O PONTO DE VISTA DO GOVERNO

O ponto de vista do Governo também é importante e deve ser considerado na avaliação de

sistemas de transporte urbanos, por causa do grande impacto que tem suas decisões, expressas

por políticas, normas e regulamentos sobre o planejamento, financiamento, construção,
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operação e manutenção dos sistemas de transportes ofertados a população. Desta forma, fica

claro que um sistema de transporte urbano deveria ser avaliado quanto a sua produtividade e

eficiência do ponto de vista do Governo, uma vez que, um investimento realizado pelo

Governo em tal sistema não deve só parecer uma produção útil necessariamente para o

Governo e suas funções, mas também para a sociedade. É a sociedade que, na realidade,

usufrui de tais benefícios destes investimentos.

2.2.1.4. O PONTO DE VISTA DA SOCIEDADE

O ponto de vista da sociedade também deve ser levado em conta, devido ao significado social

que tem o sistema de transporte urbano, por garantir o atendimento às necessidades básicas de

deslocamento da população, e por ser a sociedade a grande responsável pela sua existência e

sua viabilização, e, por conseguinte, ela pode e deve julgar se o que é produzido e recebido

atende suas necessidades e expectativas. Deve-se ressaltar que esta avaliação abrange os

impactos diretos e indiretos do transporte. Isto é caracterizado através da economia social, do

meio ambiente e pelos impactos que produzem sobre os recursos, o uso do solo, o trabalho e a

energia.

2.2.1.5. INTER-RELAÇÃO DE ATORES EM TRANSPORTE URBANO.

Este último ponto trata das relações entre os vários atores que agem em um sistema de

transporte urbano e entre os vários pontos de vista. O operador recebe contribuições dos

usuários em forma de receita; do Governo pode receber como input, doações, subsídios,

restrições e padrões, e da sociedade recebe os recursos, terra, materiais, trabalho e energia.

Em contra partida, o operador fornece capital e trabalho e, através dos modos de transporte,

oferta serviços aos usuários. Os usuários, por sua vez, pagam ao operador uma tarifa e

despendem na utilização do serviço, tempo e esforço. A sociedade fornece para o operador e

para os usuários os recursos necessários à operação do sistema, como já salientado, e está

sujeita aos impactos deste sistema no âmbito econômico, social e ambiental. O Governo

recebe do sistema de transporte (operador e usuário) os impostos, as taxas e a contribuição

dos impactos políticos, e, finalmente, o prestígio proporcionado pela operação do sistema.

Estes relacionamentos podem ser observados na Figura 3.



11

Figura 3 – Relacionamentos dos Pontos de Vista (Fonte: TOMAZINIS, 1975, cap.2, p.12).

A importância da compreensão destas relações foi bem percebida por SANTANA FILHO

(1992), quando mostra as conseqüências que “uma operação inadequada pode ter reflexos

extremos sobre os vários atores envolvidos no sistema. Para o usuário, a oferta de parâmetros

operacionais inadequados pode acarretar um nível de serviço ruim e custos operacionais

elevados. Para o operador, pode acarretar um desequilíbrio ou vantagem financeira. E para o

Governo e a sociedade, pode acarretar congestionamento, aumento de impostos para fins de

subsídio ou investimentos e interferências no desenvolvimento urbano e social da região”.

2.2.2. OS COMPONENTES DE UM SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO

Segundo TOMAZINIS (1975) o objeto sistema de transporte público de uma forma ampla é

composto de uma rede (formada por ligações, nós, paradas e terminais), do serviço de

transporte primário (serviço de transporte executado sobre a rede, as paradas e os terminais),

que a partir deste ponto denomina-se de serviço de transporte, e função de suporte (são todas

as instalações ou ações necessárias à produção do serviço de transporte, sejam gerenciais,

regulatórias, computacionais, de manutenção, treinamento, etc.) e as interações entre estes

elementos.

2.2.3. ESCALA E NATUREZA DOS ESTUDOS
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A outra característica que esta abordagem utiliza refere-se a duas questões inter-relacionadas:

a escala da análise e a natureza específica do estudo a ser realizado. A escala da análise

implica sobre os métodos e técnicas mais adequados a se utilizar e a natureza do estudo deve

contemplar cada componente do sistema e não deve esquecer nunca de manter os três níveis

de análise propostos pelo autor: a produtividade, a eficiência e a qualidade. Esta visão pode

ser expressa pela matriz de associação que inter-relaciona os conceitos de análise com os

componentes do sistema, segundo a Figura 4.

Figura 4 – Matriz de Análise (Fonte: TOMAZINIS, 1975, cap.2, p.16).

2.2.4. A NECESSIDADE DE SEPARAR OS MODOS DE TRANSPORTE

TOMAZINIS (1975) salienta, ainda, que este tipo de abordagem proposta deve ter a

habilidade para colocar em foco qualquer um dos subsistemas que compreende o sistema total

de transporte urbano de uma região e dessa forma ser capaz de avaliar separadamente cada um

dos subsistemas componentes deste sistema maior. A mais importante dessas divisões é entre

o sistema de transporte público e o privado.

2.3. CONCEITOS APLICADOS À AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO

A revisão bibliográfica sobre avaliação do desempenho mostrou uma variedade de conceitos

que são utilizados para tratar esta questão. Este item irá apresentar e discutir os conceitos mais

usuais, sem a pretensão de abarcar todos.
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WEHMEIER (2000) entende este conceito, na sua acepção clássica, como a taxa em que um

trabalhador, uma empresa ou um país produz bens, ou seja, a quantidade produzida,

comparada com a quantidade de tempo, trabalho e dinheiro necessários para produzi-la.

Na abordagem deste conceito em transporte urbano, citamos alguns autores que conceituaram

produtividade para embasamento de suas análises ou desenvolvimento de suas metodologias.

TOMAZINIS (1975) em sua obra, já citada no item anterior, trata a produtividade como o

quociente do output de um processo de produção para os inputs desse processo.

Para LIMA (1996), em seu método denominado Gestão da Qualidade e Produtividade, que foi

construído com base na metodologia Quality Funcion Deployment (Desdobramento da

Função Qualidade), desenvolvido no Japão por Edward Deming, utilizando também

contribuições de outros autores de estudos relacionados, “a produtividade é caracterizada pelo

quociente entre o produto obtido e os insumos utilizados para obter este produto. Sendo a

produtividade definida pela relação entre o produto obtido e os custos, qualquer melhoria

neste quociente será alcançada através da redução de custos e do aumento da produção,

conseguido pela maior aceitação do produto”.

SINK (1983, apud COSTA, 1996), define produtividade como a relação entre o montante de

inputs e outputs de um sistema, e ressalta também que, essas medidas são comumente

utilizadas para análise do desempenho de empresas e sistemas de transportes.

2.3.2. EFICIÊNCIA / EFICÁCIA

Análise de eficiência no passado, normalmente, tratava da alocação ótima de recursos ou de

uma simples compreensão de custos unitários de cada unidade de quantidade física produzida

ou de serviço disponibilizado ao consumo. Por isso, TOMAZINIS (1975), em sua obra, já

citada anteriormente, reforça a importância da identificação de um conjunto de objetivos

específicos do sistema e as medidas de eficiência com que cada um desses objetivos é

alcançado. Este tipo de análise de eficiência pode ser entendido também como uma análise de

eficácia.

Entende-se eficiência como uma medida da utilização dos insumos para a produção de um

bem ou serviço (TOMAZINIS 1975). Sendo assim, ela é conseguida maximizando as
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unidades de “output” produzidas para o mínimo possível de “inputs” utilizados. No caso do

transporte público, os “inputs” incluem fatores como mão-de-obra, veículos, instalações e

equipamentos, energia, recursos financeiros e “know-how” gerencial, cuja eficiência deveria

ser analisada, segundo TOMAZINIS (1975), no âmbito de cada componente do sistema: a

rede, o serviço de transporte e a função de suporte.

ROSSITER (1998) cita que, “os economistas distinguem ainda a eficiência técnica da

eficiência produtiva. A eficiência técnica está associada às quantidades de insumos

necessários à produção de determinada quantidade de “output”. Já a eficiência produtiva

incorpora a questão do custo, isto é, a maximização do “output” para um dado nível de custo,

ou a minimização do custo de “inputs” necessários para produzir um dado nível de “outputs”

(FIELDING, 1992). Como conseqüência, um aumento de eficiência técnica está relacionado a

mudanças no processo ou tecnologia de produção. Já um aumento de eficiência produtiva

pode ser obtido por mudanças nos preços, quer dos insumos, quer dos produtos”.

A Eficácia pode ser entendida como o grau de alcance das metas e objetivos de um sistema

(TOMAZINIS, 1975). ROSSITER (1998), na abordagem transportes públicos, salienta que “a

eficácia não está apenas relacionada à qualidade do serviço, traduzida em termos de

conveniência, acessibilidade, grau de utilização do serviço, entre outros atributos, mas

também em relação às metas e objetivos da comunidade. Alguns autores ainda sugerem que o

conceito de eficácia deve ser mais amplo, considerando as metas relativas a outros setores que

não sejam o de transportes”.

Numa avaliação do desempenho de uma atividade produtiva, o binômio a eficiência/a eficácia

representa as duas faces básicas. “A eficiência diz respeito à economicidade dos recursos

empregados para obtenção dos resultados (representada pela relação output / input), e a

eficácia diz respeito ao grau de obtenção dos fins últimos da atividade (satisfação de

necessidades ou solução dos problemas apresentados) (FIELDING, 1992; LIMA e

SCATENA, 1994, apud ARAGÃO, 1996)”.

Da mesma forma, FIELDING (1987, apud PEREIRA, 2.001), afirma que, os modelos de

avaliação do desempenho em transportes urbanos devem estar embasados no binômio a

eficiência gerencial e a eficácia do serviço. Ressalta também, a Primeira Conferência

Nacional sobre Desempenho dos Transportes Públicos, realizada em Norfolk, Virgínia, em
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1977, onde ficou definida que a eficácia é a medida do grau de satisfação que um sistema de

transporte público proporciona no atendimento dos objetivos estabelecidos para o sistema,

enquanto que a eficiência corresponde à capacidade do sistema de utilizar racionalmente os

recursos financeiros e humanos.

2.3.3. QUALIDADE

Entendem-se aqui, por qualidade aqueles atributos de um sistema de transporte que o tornam

atrativo e, portanto, com alto potencial de ser utilizado pelos usuários (TOMAZINIS, 1975).

Segundo SINK (1983, apud PEREIRA, 2.001) e LIMA (1996), a qualidade pode ser

entendida como um conjunto de aptidões de um determinado serviço ou produto, que

possibilita atender às expectativas do cliente.

A qualidade também pode ser entendida como a resposta adequada à necessidade do usuário.

Essa necessidade não só é dinâmica, como, também, é função das condições econômicas e

culturais de um determinado ambiente. Para LIMA (1996), “as dimensões da necessidade

variam de acordo com o meio ambiente do usuário. Portanto, a exigência do usuário com

relação ao desempenho funcional e de uso do produto, à segurança que o produto transmite, à

satisfação das expectativas criadas sobre o produto, à sua disponibilidade, à facilidade do uso,

ao preço, à acessibilidade, ao estilo e à imagem do produto e à relação desse produto com o

meio ambiente, bem como outras dimensões da necessidade, estão em freqüente mutação,

acompanhando os saltos dados nos níveis de satisfação dos clientes ou usuários”.

A preocupação com este elemento conceitual vem aumentando sistematicamente a partir da

introdução de sistemas de certificação ISO (International Standards Organization), onde o

foco de qualquer empresa deve estar no cliente, onde ele passa ser o grande definidor das

características do serviço a ser ofertado. Portanto é imprescindível sua inclusão num sistema

de avaliação de transporte urbano, em especial do transporte público.

2.3.4. ATRIBUTOS

Entende-se como atributo a característica qualitativa que identifica um ou mais membros de

um conjunto observado (LIMA, 1996). Dentre vários atributos, destacamos os seguintes,
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segundo os autores TOMAZINIS (1975), LIMA (1996), DAIBERT, (1984), SANTANA

FILHO (1992) e PEREIRA (1985):

Arrecadação de Receitas: avalia a capacidade produtora de renda de um serviço de

transporte;

Conforto: é a sensação de bem-estar do usuário durante o seu deslocamento (dentro do

veículo ou utilizando equipamentos de apoio);

Confiança: é a certeza que o usuário tem de que o seu deslocamento venha a ocorrer

conforme ele espera: sem atrasos, sem interrupções, com continuidade e sem maus tratos;

Custo da Viagem: mede o custo de utilização do serviço;

Desempenho Operacional: é o reflexo do trabalho da operação na produção do transporte;

Desempenho Econômico: é o grau do retorno do investido;

Distribuição Relativa de Custo: focaliza a proporção de custos dedicada diretamente à

produção de serviços de transporte dentro do sistema;

Economia: este atributo, certamente um dos principais dentro do desempenho do sistema,

engloba vários aspectos importantes, como por exemplo, o custo operacional das redes de

transporte coletivo por ônibus, que determinará a tarifa a ser imposta ao usuário.

Medidas de Custo Unitário: são medidas necessárias para estabelecer em um determinado

momento o nível de eficiência de um sistema;

Provisão de Serviço: mede a eficiência relativa dos insumos necessários à produção do

serviço em relação aos resultados desta provisão;

Recursos de Entrada: essas medidas revelam a utilização dos recursos na produção do

serviço por unidade de produção;

2.4. MEDIDAS UTILIZADAS EM UMA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO

Na literatura, encontram-se algumas metodologias de avaliação de desempenho que diferem

tanto no campo conceitual como, também, nos resultados fornecidos, tanto para sistemas de

transporte público como para empresas operadoras.

2.4.1. INDICADORES COMO MEDIDA DO DESEMPENHO

“Os indicadores são instrumentos usados para medir ou descrever um dado objeto, segundo

um determinado ponto de vista ou ângulo particular. O termo indicador de desempenho
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denota um item descritivo que pode ser abordado em termos tanto quantitativo, quanto

qualitativo (SANTANA FILHO, 1992)”.

“Os indicadores de desempenho selecionados para utilização numa avaliação do desempenho

de um sistema de transporte devem satisfazer os seguintes critérios técnicos gerais (ALLEN,

1980, apud SANTANA FILHO, 1992)”: ser facilmente compreensíveis e definíveis; ser

objetivos; ser mensuráveis a partir de dados disponíveis; ser metodologicamente corretos (isto

é, separando adequadamente medidas de inputs das medidas de outputs); e ser aceitáveis pelas

partes envolvidas.

Para SANTANA FILHO (1992), “um indicador de desempenho necessita estar relacionado a

um padrão de serviço, que é um referencial a partir do qual sistemas existentes ou propostos

podem ser avaliados”. “Os padrões podem ser definidos de várias maneiras (ALLEN, 1980,

apud SANTANA FILHO, 1992): valores históricos da indústria do transporte público;

padrões de outras empresas de transporte público; números médios de sistemas de transporte

público comparáveis; dados dos fabricantes de equipamentos; e julgamentos independentes de

profissionais da operação e planejamento do transporte público ou de qualquer outro ator do

sistema (por exemplo, o usuário)”.

Existem basicamente duas vertentes para a avaliação do desempenho que utiliza essas

medidas ou indicadores. A primeira destas vertentes é utilizada geralmente nos estudos da

produtividade, que podem ser realizados com uma visão ampla de todo o processo analisado

utilizando indicadores únicos, denominado na literatura como “Produtividade Total dos

Fatores”, ou uma derivação deste, limitada a determinados aspectos da análise do objeto, seja

por limitação imposta na própria abordagem escolhida ou por limitação na base de dados

disponível, ou seja, uma visão parcial ou restrita da produtividade. A outra vertente analisa

separadamente os aspectos de eficiência e de eficácia da produção e do consumo do serviço

onde o estudo de desempenho baseia-se em indicadores parciais, que ao final da análise

podem ser agregados ou não.

ARAGÃO (1996), referindo-se a estudos de produtividade, cita OUM et alli (1992),

destacando os dois principais termos que aparecem na literatura: “produtividade parcial (ou de

fator), que relaciona uma saída à utilização de um determinado tipo de entrada (p.ex. mão-de-

obra, capital investido); e produtividade total dos fatores (TFP), que relaciona os outputs pelo
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total de inputs, ou seja, leva-se em consideração o conjunto de fatores que levaram à produção

do produto especificado. Cada categoria possui diversas técnicas, as quais variam tanto em

termos conceituais quanto em metodologia de cálculo”. O autor também ressalta

considerações quanto ao conceito de produtividade parcial. Para ele, “o conceito de

produtividade parcial não perde sua utilidade, porém, uma vez que permite analisar mais

imediatamente a contribuição de um determinado fator para o produto final, tarefa essa

dificultada, embora não inviabilizada, quando manipulamos indistintamente todo conjunto de

fatores, como ocorre no emprego da TFP (ARAGÃO, 1996)”.

TOMAZINIS (1975) destaca em sua obra, já citada acima, um aspecto relevante quanto a

estudos de produtividade. Para o autor, é particularmente importante especificar, de princípio,

qual a extensão pretendida para o estudo, visando definir de forma clara que medidas de

produtividade vão ser utilizadas, medida global ou medidas parciais. “De uma forma geral, a

escolha do procedimento de estimativas da produtividade vai depender dos próprios objetivos

da medição (ARAGÃO, 1996)”.

2.4.1.1. INDICADORES COMO MEDIDA DE PRODUTIVIDADE

Para o Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Paraná (IBQP-PR), estudo de

produtividade é aplicado em dois níveis: para uma visão ampla e para uma visão restrita. A

visão ampla considera que “a produtividade continua sendo a relação entre o output / input,

porém considerando vários outros fatores econômicos, sociais e de meio ambiente”.

A visão restrita trata com médias ou indicadores parciais de produtividade. Nesta visão

restrita, a produtividade é considerada como “a maximização dos resultados através da

otimização dos recursos utilizados. É a relação entre o output (saída) e o input (entrada). Essa

produtividade pode ser medida de forma monofatorial (parcial), através de fatores de

produção, como matéria-prima, combustível, equipamentos, trabalho, terra, capital, etc.”.

Entretanto, segundo o IBQP-PR, em geral, quando se fala em produtividade, geralmente está

se fazendo referencia à produtividade do trabalho, isto é, quando se mede a produtividade

parcialmente, considera-se apenas a participação ou representação de fator ou elemento como

input, como, por exemplo, a produtividade do trabalho (valor adicionado/número de

trabalhadores) ou a produtividade do capital (valor adicionado/ativo permanente).



19

A seguir serão tratados métodos e medidas aplicados a estudo de produtividade, encontrados

na literatura.

2.4.1.1.1. INDICADORES ÚNICOS OU GLOBAIS

Na abordagem transporte urbano, TOMAZINIS (1975) define que a análise da produtividade

deve ser de forma ampla, ou seja, utilizada para o sistema como um todo, pois sua utilização

para medir produtividades parciais pode levar a interpretação falsa, tal o nível de interação

entre as partes deste sistema. Também dá muita ênfase à inclusão dos pontos de vistas de

todos os atores envolvidos para este tipo de estudo, uma vez que, melhorias podem ser

introduzidas que aumentem a eficiência produtiva, considerando estritamente a definição

desse termo, porém que conseguem isto às custas dos usuários do sistema ou da sociedade.

Muitos exemplos podem ser pensados para este contexto, mas todos deixam claro que é

necessário introduzir em estudos de produtividade todos os inputs (custos do sistema), como

também todos outputs (benefícios), indiferente da fonte e tipo de custo ou da natureza dos que

recebem o produto.

O autor também destaca a necessidade de formular conceitos para análise de produtividade

que incluam espaços para avaliação de ambos os tipos de subsistemas de transporte, o público

e o privado, e para todas as trocas entre os subsistemas, ou entre os subsistemas e seu

ambiente. As estruturas, da época, utilizadas para estudos de produtividade, na maioria dos

casos, eram muito restritivas e com uma limitação conceitual evidente, em que a definição de

inputs ou outputs focassem somente aqueles itens que preocupavam os operadores do sistema.

Outro aspecto evidente é a restrição metodológica, que, na maioria dos casos, impõe uma

uniformidade das unidades de medidas ou, então, impõe uma quantificação convencional das

classes de inputs ou de tipos de outputs. Para explicitar sua visão quanto à análise de

produtividade, ele apresenta uma abordagem conceitual e uma ferramenta metodológica que

permite uma liberdade de definição mais ampla e um procedimento de cálculo ou

contabilidade mais flexível, a qual denominou de “matriz de produtividade social”

apresentada na Figura 5.
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INPUTS DO SISTEMA OUTPUT S DO SISTEMA
ATOR (PONTO

DE VISTA)
QUANTIFICÁVEL

NÃO
QUANTIFICÁVEL
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n = O / Σi
n = I

Figura 5 - Matriz de Produtividade Social (Fonte: TOMAZINIS, 1975, cap. 4, p.43).

A matriz de Produtividade social é uma ferramenta metodológica que permite uma aplicação

mais flexível dos procedimentos de contabilidade dos inputs e dos outputs, quantificáveis e

qualificáveis, como, também, permite a incorporação dos 4 pontos de vista dos atores

envolvidos com o sistema de transporte urbano. A matriz possui uma estrutura bidimensional,

ou seja, a análise pode ser realizada e de forma significante, de uma maneira horizontal, ao

longo das preocupações de um único ator, ou verticalmente, ao longo das preocupações de

todos os quatro atores envolvidos com o sistema de transporte urbano. Essa estrutura permite,

também, a análise para o sistema de transporte total, para cada subsistema (o privado ou o

público) ou, até mesmo, para cada componente do sistema.

Para TOMAZINIS (1975) essa matriz mede produtividade final de um sistema por considerar

todas as contribuições (inputs) e todas as produções (outputs) e, aliada a uma filosofia social,

torna-se uma ferramenta essencial de avaliação do desempenho econômico e social, para

definição de investimentos públicos e privados em sistemas de transporte urbanos.

No entanto, verifica-se que, pela amplidão da estrutura conceitual expressa nesta matriz, que o

pesquisador pode ter uma série de dificuldades para a sua aplicação:

1) quanto à disponibilidade dos dados a serem utilizados;
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2) quanto à análise dos outputs ou inputs versos a importância dos atores envolvidos (pode ter

importância para um ator, ou para apenas dois atores, ou para todos os atores, independente de

quem é responsável pela introdução do input na produção);

3) quanto à incorporação de efeitos negativos ou colaterais (p.ex. poluição atmosférica, pois

seu controle evolui com a tecnologia, e, portanto, esses custos a serem considerados como

inputs devem ser tomados em totalidade, ou seja, o total gasto para o referido controle);

4) quanto à duplicidade de utilização de unidades de medidas de outputs ou inputs, ou seja,

quando o produto é um bem intermediário, não destinado ao consumo final;

5) quanto à qualidade do output (usualmente tratada de forma insatisfatória, devido à ênfase

sempre dada ao ponto de vista do operador na maioria dos estudos de produtividade,

relacionando produção e consumo de acordo com as leis de mercado vigentes, sem medir se

tal resultado foi fruto da pressão desse mercado ou imposto devido à falta de alternativas); e

6) quando o produto é um processo contínuo, ou seja, um serviço não quantificável em que

não se podem identificar unidades de produto (outputs ou inputs não quantificáveis sempre

são excluídos dos estudos de produtividade).

Para o autor, embora o termo produtividade tenha uma aplicação bem ampla, seu significado

especifico não é sempre explícito. Como visto acima, em muitos casos, esta metodologia

proposta para medir a produtividade pode ser de difícil especificação e compreensão, ou seja,

os outputs ou os inputs do processo de produção podem não ser suficientemente

compreendidos ou especificados, podendo, também, apresentar dificuldades na definição e

descrição do próprio processo de produção.

�

Outra medida muito citada na literatura, para estudo de produtividade global é a

Produtividade Total dos Fatores (TFP), que é um indicador que mostra o resultado entre o

output e o input total relacionado de todos os fatores de produção, não de forma parcial, como

a produtividade do trabalho ou a produtividade do capital, como já foi mencionado

anteriormente. No entanto, segundo o IBQP-PR, somente o resultado da medição da TFP não

possibilita uma análise completa, faz-se necessário, também, medir a variação período a

período, das variáveis de input (principalmente capital e trabalho) e de output (valor
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adicionado). A partir de então é que se pode mensurar a variação do progresso técnico que

reflete a melhoria qualitativa do capital e trabalho.

Para ARAGÃO (1996), “de uma forma geral, considera-se a TFP como uma forma mais

coerente de se medir a produtividade, uma vez que permite uma “visão holística” do processo

de produção (LIMA e SCATENA, 1994). Contudo, sua aplicação não é livre de ambigüidades

conceituais e de dificuldades técnicas, e sua estimativa vai variar fortemente conforme as

variáveis, fatores e procedimentos de cálculos utilizados (WINDLE e DRESDNER, 1992;

OUM et alli, 1992; LIMA e SCATENA, 1994)”. No que se refere ao processo de cálculo

desta medida, ARAGÃO (1996) ressalta, também, a diferença de diversas técnicas,

“basicamente subdivididas em abordagens por índices brutos não paramétricos, e em

abordagens estatísticas e paramétricas, que levam a resultados diferentes (OUM et alli,

1992)”.

Em relação, ainda, aos métodos para cálculo da TFP, para ROSSITER (1998), “os não-

paramétricos não necessitam de estimativas estatísticas de parâmetros, podendo ser obtidos

diretamente dos dados disponíveis. Já os métodos paramétricos baseiam-se na formação de

funções de produção ou de custo, que não podem ser obtidas diretamente dos dados. É

necessário determinar uma relação funcional e estimar estatisticamente seus parâmetros”.

LIMA (1996, p.114-115) fez algumas críticas quanto à utilização de medidas globais para

estudo de produtividade, fazendo referência a TFP. Segundo a autora, “...quanto à proposta

de avaliação do desempenho de transporte urbano através do Fator de Produtividade Total,

defendida por Mª. Beatriz B. da Costa, Luiz A. dos S. Senna, Luis A. Lindau (COSTA et alli,

1995) fundamentados em HENSHER (1992) e KIM (1985), vale destacar os comentários de

WAISMAN (1985), que vem reforçar a minha visão crítica da Produtividade Total dos

Fatores: … conceitualmente, serviços de capital são medidos através no número de

máquinas-horas ou do número de horas de serviço prestados por diversos tipos de

equipamentos e instalações. Contudo, estes itens são de difícil mensuração, o que pode ser

contornado considerando-se que o fluxo de serviços de capital é proporcional ao estoque de

capital existente. No entanto, observa Waisman, a utilização de medida de estoque de capital

implica em dois problemas de difícil mensuração: as reduções no fluxo de serviços de capital

ao longo do tempo, devido à elevação do tempo gasto em reparos e manutenção e, também, a

queda da eficiência desses serviços, devido ao desgaste decorrente do uso contínuo e
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prolongado. Tanto Waisman quanto Talvitie e Obeng, citados em FONTES LIMA &

SCATENA JÚNIOR, consideram a existência de problemas também na mensuração do fator

trabalho, para o cálculo do Fator de Produtividade Total, especialmente no que se refere à

imprecisão associada às atuais medidas de trabalho. Mais adiante, referenciando-se a

MCLAUGHLIN E COFFEY (1990), FONTES LIMA & SCATENA JÚNIOR (1994) destacam

que os fatores de entrada e saída de um sistema podem ser medidos segundo uma base

desagregada ou agregada. A adoção de medidas agregadas é mais adequada na avaliação de

política econômica global, em decisões referentes aos fatores trabalho e capital e na

determinação de estratégias e políticas de preços; contudo, não auxiliam na determinação de

fontes específicas de ineficiência. Para tanto, para efeito de avaliação da produtividade do

transporte urbano, mostram-se mais adequadas as medidas desagregadas, úteis na tomada

de decisões operacionais sobre escolha de método de trabalho e no desenvolvimento de

sistemas de premiação de trabalhadores (p.581). Os autores concluem dizendo que a escolha

de um método de mensuração de produtividade está vinculada ao objetivo ou a meta

preestabelecido. Ou seja, não adianta se estabelecer um conjunto de medidas sem que se

tenha uma definição que permita interpretar adequadamente os resultados decorrentes da

mensuração (p.583)...”.

LIMA (1996) ressalta, também, que a utilização de indicadores parciais de produtividade

pode ser uma alternativa. Contudo, tem de se ter em mente que a produtividade parcial, como

o próprio nome indica, não pode ser interpretada como um resultado do sistema total, embora

quando se trabalha com um conjunto de indicadores parciais que cobrem de forma adequada

as diferentes características do sistema, ela pode superar, de certa forma, esta limitação.

Existe outro método não-paramétrico, também aplicado em estudo de produtividade, citado

por ROSSITER (1998). Este método não utiliza números índices e é denominado, segundo a

autora, de “DEA (Data Envelopment Analysis), desenvolvido por CHARNES, COOPER e

RHODES (1978, apud CHU e FIELDING, 1992), que utiliza a pesquisa operacional como

ferramenta de comparação de eficiência com base em dados de desempenho do passado. Sua

maior vantagem é que ele não necessita de dados relativos aos preços dos insumos”.

Como visto acima, a abordagem da Produtividade de forma ampla, apresenta uma base teórica

consistente, porém é de difícil aplicação, especialmente no setor de transporte público, tal a

magnitude das variáveis que terão de ser levantadas para permitir uma visão global do
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processo.

2.4.1.1.2. INDICADORES PARCIAIS DE PRODUTIVIDADE

LIMA (1996) utilizou esta alternativa no seu método, já citado acima, denominado Gestão da

Qualidade e Produtividade. Em seu estudo, a autora definiu alguns indicadores parciais de

produtividade para o sistema de transporte urbano utilizando os seguintes atributos:

intensidade de utilização, eficiência energética, racionalidade do tempo investido, realização

do programado, desempenho da manutenção, desempenho operacional, desempenho

econômico, e produtividade da frota. Esses indicadores fazem parte de uma abordagem de

qualidade a ser utilizada por um Órgão Gestor do transporte público visando obter

produtividade com qualidade. Como ressalta LIMA (1996) esta abordagem de gestão está

orientada para identificar os problemas de insatisfação do usuário, para conceber um produto

de acordo às necessidades do usuário, para controlar os itens que definem a qualidade do

produto, para reduzir os custos (de manutenção, de operação e de produção em geral) e para

aumentar a produção e a rentabilidade empresarial, que podem ser representados por

indicadores parciais de produtividade que meçam os atributos acima descritos.

O método de gestão proposto por LIMA (1996), definiu os seguintes indicadores de

produtividade parciais por atributo:

Intensidade de utilização do serviço: utilização da capacidade ofertada; utilização da frota; e

utilização média dos veículos;

Eficiência energética: índice de eficiência energética;

Racionalidade do tempo investido: aproveitamento do tempo de operação; aproveitamento

do tempo de produção;

Realização do programado: índice de cumprimento da oferta; índice de comprimento de

viagens; índice de cumprimento da quilometragem; e índice de cumprimento de horários;

Desempenho da manutenção: disponibilidade da frota; confiabilidade da frota; e tempo

médio da liberação da frota;

Desempenho operacional: produtividade do pessoal operação e administrativo;

produtividade do pessoal de manutenção; produtividade da frota; índice de passageiro por

quilômetro; índice de passageiro transportado por viagem; e índice de quilômetro percorrido,

por veículo, por dia; e
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Desempenho econômico: custo médio por passageiro pagante; custo médio por passageiro;

receita tarifária média; margem de cobertura do custo operacional; eficiência econômica da

frota; eficiência econômica da manutenção; tarifa média; índice de consumo de combustível;

índice de rentabilidade média.

Pode-se concluir que as duas técnicas descritas acima apresentam vantagens e limitações, e a

escolha vai depender da natureza da avaliação de desempenho que se deseja realizar e da

disponibilidade de dados e informações.

2.4.1.2. INDICADORES PARCIAIS DO DESEMPENHO – EFICIÊNCIA / EFICÁCIA

Diferentemente dos métodos anteriores, que procuram medir o desempenho através da

produtividade, seja ela total ou parcial, este método, descrito neste item, procura medir o

desempenho do sistema através de indicadores de eficiência e eficácia. Ele é conhecido na

literatura como medidas parciais de desempenho ou indicadores de desempenho.

Este método compara uma variação do “output” com um ou alguns “inputs”. Consideram

subconjuntos de insumos e produtos com o objetivo de avaliar desempenhos de determinados

aspectos da produção e operação do serviço de transporte isoladamente. A partir desses

indicadores é possível analisar, de forma rápida, a influência de determinado insumo no

produto final, não somente de sistemas já em operação, mas também no planejamento de

sistemas ou políticas futuras a serem implantadas.

ARAGÃO e FIGUEIREDO (1993, apud ROSSITER, 1998) “alertam para a importância de

considerar preliminarmente alguns pontos importantes na formulação e/ou seleção dos

indicadores. Eles devem ser de formulação simples, de fácil entendimento por parte de todos

envolvidos na sua produção e análise. Além de representarem satisfatoriamente as atividades

desejadas, devem ser calculáveis com os dados disponíveis (facilmente coletáveis e

confiáveis). E finalmente, devem apresentar estabilidade e serem incorporados às atividades

normais da organização”.

Quanto à seleção de indicadores, ROSSITER (1998) salienta que é necessário, antes de tudo,

conhecer a natureza das informações disponíveis para sua concepção. Para a autora, as

variáveis a serem utilizadas são classificadas em três categorias:
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Inputs (insumos): são os recursos utilizados na produção do serviço. Incluem: mão-de-obra,

materiais, serviços e outros itens. Podem ser ainda, classificados em financeiros e não-

financeiros;

Outputs (serviço produzido): são os dados não financeiros que representam o montante de

serviço produzido, podendo ser expressos pela quilometragem total, quilometragem útil, horas

de serviço, como também algumas estatísticas relativas à qualidade como acidentes, atrasos,

etc.; e

Consumo de Serviço: esta categoria exprime a apropriação do serviço pelos usuários,

podendo ser financeiros ou não, como, por exemplo, passageiro transportado, ou receita, etc..

E, continuando, a autora ressalta que destas categorias decorrem indicadores que enfocam três

dimensões:

Indicadores de Eficiência: relacionam o montante de serviço produzido com o montante de

insumos utilizados.

Indicadores de Eficácia de Custo: relacionam o montante de serviço consumido com o

montante de insumos utilizados. Indicam a relação entre “o que se ganha” e “o que se gasta”;

Indicadores de Eficácia do Serviço: relacionam o montante de serviço consumido com o

serviço produzido, incluindo aspectos de qualidade e acessibilidade do serviço.

A Figura 6 apresenta o diagrama que esquematiza a estrutura de informação disponível e de

indicadores de desempenho, segundo ROSSITER (1998).

Figura 6 – Estrutura de Dados e Indicadores no Estudo do Desempenho (Fonte: FIELDING,
1985, apud ROSSITER, 1998).

INSUMOS

EFICIÊNCIA EFICÁCIA DO CUSTO

SERVIÇO CONSUMIDOSERVIÇO PRODUZIDO

EFICÁCIA DO SERVIÇO
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Com base nesta estrutura, apresenta-se, a seguir, algumas medidas ou indicadores, a partir da

seção 15 do relatório da Urban Mass Transportation Administration (UMTA) dos Estados

Unidos, classificados por conceito (FIELDING, 1985, apud ROSSITER, 1998):

1) Medidas de Eficiência

Eficiência da Mão-de-Obra: veículos x hora / número de empregados; quilometragem /

número de empregados;

Eficiência do Veículo: quilometragem útil / quilometragem total; veículos x hora / número de

veículos no pico;

Eficiência do Combustível: quilometragem útil / litros de combustível;

Eficiência da Manutenção: quilometragem total / despesas com manutenção;

“Output”/Custo: quilometragem útil / despesa operacional; quilometragem / despesa

operacional;

2) Medidas de Eficácia do Serviço

Utilização do Serviço: total de passageiros / quilometragem útil; total de passageiros /

número de veículos no período de pico;

Segurança: 1.000.000 km /acidente; horas de serviço / acidente.

Geração de Receita: receita / número de veículos no período de pico;

3) Medidas de Eficácia de Custo

Consumo por Despesa: total de passageiros / despesa operacional; total de passageiros x

quilômetro / despesa operacional;

Receita/Despesa: receita operacional / despesa operacional; receita total / despesa total.

Para PEREIRA (2.001), a importância da existência de indicadores de desempenho que

atestem a eficácia das empresas operadoras se deve à possibilidade de mensurar o

atendimento, que representa a maior reivindicação dos usuários: a prestação de um serviço

que atenda às suas necessidades individuais.

Segundo ROSSITER (1998), quando se trabalha com medidas ou indicadores parciais de
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desempenho, devem-se ter alguns cuidados, e, como exemplo, a autora ressalta “um indicador

que utiliza um determinado “input” mantém fixos os “inputs” restantes. Dessa forma, o

aumento do valor de um indicador isolado não implica necessariamente que o desempenho do

sistema ou empresa melhorou como um todo. Um indicador pode melhorar devido a

investimentos em capital, aumentando assim a produtividade parcial sem estar aumentando a

produtividade como um todo ou significando que a empresa esteja mais eficiente”.

Um outro aspecto, também mencionado pela autora, é que “deve ser levado em consideração

no momento de criar e/ou selecionar indicadores refere-se àqueles indicadores que somente

descrevem aspectos isolados do sistema. A razão quilometragem percorrida por horas

trabalhadas, por exemplo, fornece a velocidade média do sistema ou empresa, não podendo

ser considerada como medida de desempenho. Isso porque, embora possa estar relacionada

com a eficiência operacional, normalmente está associada a outros fatores externos, como o

grau de congestionamento onde as linhas fazem seu trajeto”.

Para PEREIRA (2.001), “a existência de indicadores que afiram a eficiência operacional das

empresas representa forte contribuição para disciplinar a produtividade das empresas. Isto

pode ser percebido analisando a atual conjuntura da remuneração do serviço. Como os custos

do serviço são repassados ao sistema através da planilha de custos, que por sua vez podem ser

repassados para a tarifa, algumas empresas não têm atentado para a redução de seus custos

operacionais”.

Em uma análise empresarial quando se pretende medir a eficiência gerencial, a eficácia do

serviço, a produtividade e a qualidade, é importante considerar a influência de variáveis

exógenas, uma vez que, algumas são controladas pelo Órgão Gestor do serviço, por exemplo,

definição do nível de serviço quantitativo e qualitativo, além da própria regulamentação do

serviço (CANÇADO, 1999, apud PEREIRA, 2.001).

Os fatores exógenos são entendidos como todas as condições às quais as empresas operadoras

são submetidas durante a operação do sistema, infra-estrutura viária, distribuição temporal da

demanda, entre outras. Cabe ao órgão gestor planejar e organizar o sistema, considerando as

variáveis exógenas, e garantir condições favoráveis a uma boa performance dessas empresas,

uma vez que, estas características influenciam fortemente no desempenho delas e,

conseqüentemente, no conjunto do sistema.
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2.5. TIPOS DE UTILIZAÇÃO DE ANÁLISE DO DESEMPENHO

Os conceitos descritos acima têm tido na prática uma variada gama de utilização que podem

ser representadas pelos tipos expostos a seguir:

2.5.1. COMPARAÇÃO ENTRE EMPRESAS OU SISTEMAS DE TRANSPORTE

PÚBLICO

Pode ser comparado o desempenho de uma empresa ou sistema em relação a outras empresas

ou sistemas distintos. Essa prática pode ser muito útil, na medida em que o conhecimento

adquirido de outras experiências pode auxiliar na melhoria do seu desempenho, processo

técnico conhecido como “beanchmarketing” (ROSSITER, 1998).

Segundo a autora, neste tipo de comparação, deve-se tomar o cuidado para que os objetos de

análise, empresas ou sistemas, tenham a mesma dimensão, ou seja, tenham características

semelhantes. “Não se podem comparar a princípio casos diferenciados, de particularidades

muito expressivas”. A autora também ressalta que é importante considerar a influência de

variáveis exógenas, como condições de tráfego e características temporais e espaciais da

demanda, que podem introduzir tendências na análise. Concluindo, entende-se a importância

de comparar elementos compatíveis.

2.5.2. ANÁLISE DO DESEMPENHO DE UMA EMPRESA OU SISTEMA AO

LONGO DO TEMPO

É uma técnica que permite comparar o desempenho entre períodos, ou seja, o atual com base

no passado. Para ROSSITER (1998), essa técnica “possui o aspecto positivo de eliminar as

eventuais dificuldades existentes na comparação entre sistemas ou empresas distintas.

Também é útil na avaliação de impactos de determinadas políticas que tenham sido

implantadas. Existe, porém, a dificuldade de se constatar a melhor utilização possível dos

recursos e se a ação realizada foi eficaz”.

2.5.3 AVALIAÇÃO SEGUNDO METAS ESTABELECIDAS

“O desempenho pode ser avaliado com o objetivo de saber se determinada meta do passado
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foi atingida, como por exemplo: “menos de X acidentes por 1000 horas de serviço” ou “5% de

redução de faltas de mão-de-obra” (ROSSITER, 1998)”.

A definição clara do objetivo de uma análise do desempenho é fundamental para o seu

sucesso, como, também, a definição do método e fatores a serem utilizados, e na análise de

seus resultados (ROSSITER, 1998). “Nos EUA, por exemplo, alguns programas de

monitoramento do desempenho de algumas cidades como Pensilvânia e Michigan falharam e

foram extintos porque não tiveram seus objetivos bem explicitados anteriormente e devido a

isto, ocorreram muitos desentendimentos entre operadores e Poder Público (FIELDING,

1992, apud ROSSITER, 1998)”.

HOFFATADT (1993, apud ARAGÃO, 1996), ressalta alguns pontos que são passíveis de

oferecer ganhos significativos de produtividade ou desempenho, na abordagem transporte

público, que podem ser analisados:

1) redução de custo na operação: seja no próprio processo de operação (p.ex., planejamento

mais eficiente das escalas de veículo e de pessoal, aumento de velocidades de curso e das

operações de embarque e desembarque, etc.); seja no terreno das infra-estruturas, inclusive da

informática (p.ex. aperfeiçoamento do processo de decisão de investimentos, redução de

estoques); seja na alteração da divisão do trabalho (especialmente mediante a terceirização);

seja no campo dos investimentos públicos para melhoria das condições de trânsito (vias,

paradas, sinalização que dê prioridade ao transporte público, etc.);

2) redução de custos na administração, especialmente mediante a reunificação de funções

interdependentes, o aperfeiçoamento na definição de competências, assim como a capacitação

da empresa para responder rapidamente aos desafios do meio-ambiente. Para tal, mister se faz

aperfeiçoar os sistemas de comunicação e informação da empresa e o próprio processo de

desenvolvimento da estratégia empresarial; e

3) redução de custos na comercialização. Aqui, o campo de atuação principal será a política

tarifária, no qual se deve buscar a automação da bilhetagem e a introdução de passes com

períodos de validade mais longa.

Então, qualquer tipo de avaliação do desempenho pode permitir caracterizar os efeitos de um
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mau desempenho, e o objetivo da análise dos resultados pode permitir determinar as causas, e

conseqüentemente viabilizar o estabelecimento de ações corretivas e preventivas a serem

adotadas em intervenções no sistema.

2.6. OBRAS E MODELOS CIENTÍFICOS DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO

O modelo de TOMAZINIS (1975) tem o objetivo implícito de relacionar produtividade,

eficiência e qualidade a conceitos de serviço e medidas, como noções essenciais para o

planejamento e administração dos sistemas de transporte urbanos.

Para o estudo de produtividade, o autor defende a aplicação de indicadores globais de

produtividade, já mencionados anteriormente neste capítulo, sendo que as variáveis

qualitativas ou quantitativas, utilizadas para representar os outputs e inputs, são escolhidas

levando em conta os vários pontos de vista dos atores envolvidos, individualmente e/ou

coletivamente.

Na análise de eficiência, o autor parte de indicadores parciais de desempenho definidos por

componente, considerando os pontos de vista individuais ou agrupados dois a dois,

dependendo do seu grau de relacionamento e interesse. De forma mais detalhada, a análise de

eficiência proposta está desagregada em 4 grupos: i) associados à rede do sistema; ii)

associados ao atendimento do transporte primário (serviço); iii) associados às instalações de

apoio e função de suporte do sistema; e iv) associados às relações entre os três componentes

essenciais de um sistema de transporte urbano (rede, serviços, e função de suporte).

Para TOMAZINIS (1975), a associação das relações entre os três componentes essenciais de

um sistema representa uma síntese abrangente, uma vez que tenta relacionar o impacto de um

componente de sistema no outro, o impacto de instalações e funções de apoio nos serviços

primários, o impacto da rede em serviços primários e instalações de apoio, e vice-versa.

TOMAZINIS sugere que a análise a ser feita por componente atenda a alguns atributos, que

orientarão a definição dos indicadores a utilizar. No caso do componente rede, o modelo

identifica 3 atributos de análise: minimização do custo total da viagem; cobertura da área pela

rede; e capacidade e flexibilização do serviço. A minimização do custo é verificada através do

indicador capacidade oferecida e seus respectivos custos operacionais, que, para
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TOMAZINIS (1975), são do interesse do operador e dos usuários. A cobertura da área pela

rede é verificada pela densidade de acessos, que é medida pela relação entre número de nós

pela área servida. A capacidade e a flexibilização do serviço são verificadas pela teoria dos

grafos, utilizando os índices de conectividade e de disponibilidade de circuitos da rede. Para

TOMAZINIS (1975), a cobertura da área, a capacidade e a flexibilização do serviço de uma

rede estão relacionadas diretamente com os pontos de vista do Governo e da sociedade.

Quanto ao componente serviço primário ou serviço de transporte, o modelo de TOMAZINIS

(1975) propõe 41 indicadores, sendo que, 27 indicadores representam os pontos de vista do

operador e Governo, e 14 indicadores representam os pontos de vista do usuário e sociedade.

Para este componente o autor sugere o agrupamento dos pontos de vistas do operador com o

do Governo, justificando que, para este componente, atuação e gestão se interagem através da

regulamentação, intervenção financeira, e operação (Governo também pode ser operador do

sistema). O agrupamento do ponto de vista dos usuários com a sociedade é justificado porque

os serviços não são somente entregues aos usuários e sim são entregues, também, a todos os

segmentos de uma sociedade urbana e, consequentemente, as preocupações de consumidor e

sociedade se fundem.

Para o componente a função de suporte, TOMAZINIS (1975) sugere 44 indicadores, sendo

que, 32 indicadores representam os pontos de vista do operador e dos usuários, 8 indicadores

representam o ponto de vista do Governo e 4 indicadores representam o ponto de vista da

sociedade. Neste componente o autor apenas agrupa os pontos de vistas do operador e

usuário, uma vez que, este componente é provido pelo operador e, para o usuário, interessa de

forma secundária, ou seja, só o custo deste componente interfere de forma indireta em seus

desembolsos.

Os Quadros 1, 2, e 3 apresentam alguns indicadores sugeridos por TOMAZINIS (1975) para

os componentes, serviço primário ou serviço de transporte, rede e função de suporte, segundo

os pontos de vista dos atores envolvidos, o operador, o usuário, o Governo e a sociedade,

sendo que, no primeiro, considera-se a eficiência e a qualidade e, nos demais, apenas a

eficiência.
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Quadro 1 - Indicadores de Eficiência do Componente Rede, TOMAZINIS (1975).
MEDIDA INDICADOR

Ponto de Vista do Operador e dos Usuários
Minimização do Custo
da Viagem • Custo total da viagem

Ponto de Vista do Governo e da Sociedade
Densidade da Área • A área da região / Número de nodos operacionais de um sistema
Acessibilidade • Somatório da área que cada nodo operacional serve / Área da região

Índice de conectividade • Número de extremidades (ligações) na rede / 3 x (número de vértices
(nós) na rede – 2)

Quadro 2 - Indicadores de Eficiência e Qualidade do Componente Serviço de Transporte,
TOMAZINIS (1975).

MEDIDA INDICADOR
Ponto de Vista dos Usuários e da Sociedade

Custo da Viagem • Custo médio da viagem / Unidade de distância percorrida
Confiança • Quantidade de viagem realizada / Quantidade de viagem programada

Ponto de Vista do Operador e Governo

Medidas de Custo Unitário
• Custo operacional total / Veículo x quilômetro
• Custo operacional total / Passageiro transportado x quilômetro
• Custo direto operacional / Passageiro transportado

Distribuição Relativa de Custo • Custo direto operacional / Custo operacional total

Provisão de Serviço
• Veículo x quilômetro / Passageiro transportado
• Lugar x quilômetro oferecido / Passageiro transportado x quilômetro

Arrecadação de Receita
• Receita operacional / Veículo
• Receita operacional / Custo direto operacional

Recursos de Entrada
• Litros de combustível consumido / Passageiro transportado
• Litros de combustível consumido / Veículo x quilômetro

Quadro 3 - Indicadores de Eficiência do Componente Funções de Suporte, TOMAZINIS
(1975)

MEDIDA INDICADOR
Ponto de Vista da Sociedade

Desempenho Operacional
• Custo direto operacional / Passageiro x quilômetro
• Custo total da função de suporte / Passageiro x quilômetro

Ponto de Vista do Operador e dos Usuários

Desempenho Operacional
• Custo total da função de suporte / Custo operacional
• Custo total da função de suporte / Receita operacional

Ponto de Vista do Governo

Desempenho Operacional
• Custo total da função de suporte / Veículo x quilômetro
• Custo direto operacional / Veículo x quilômetro

Para se obter a análise de eficiência global do sistema, TOMAZINIS (1975) sugere 3

métodos: o primeiro, o menos complexo, é um procedimento utilizando a combinação de

pares de medidas entre componentes para formar medidas novas; o segundo, envolve

correlação e análise de regressão das variáveis que compõem os indicadores dos

componentes; e o terceiro, o mais complexo, utiliza as variáveis que compõe as relações de
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eficiência dos componentes para localizar o impacto de mudanças no input ou output do

sistema.

ROBINSON e BAMFORD (1978), em sua obra “Aspect Geographies-Geography of

Transport”, destaca alguns índices para medir a conectividade de uma rede de transporte

proposto por KANSKY (1963), similar a TOMAZINIS (1975), tais como o número

ciclomático, o índice de disponibilidade de circuitos, entre outros. Esses índices, baseados na

teoria dos grafos, são indicados para medir a eficiência de uma rede de transporte no aspecto

topológico.

VUCHIC (1981), em sua obra “Urban Public Transportation Systems and Tecnology”,

destaca alguns indicadores ou medidas quantitativas de desempenho de sistemas. Para análise

do desempenho de uma rede, o autor sugere alguns indicadores, como por exemplo, o

indicador intensidade de serviço de uma rede, expresso pelo número de lugar x quilômetro

oferecido pela quilometragem diária da linha ou rede. Para eficiência do serviço transporte,

dentre outros, destaca alguns indicadores: veículo x quilômetro por tamanho da frota;

passageiros transportados por veículo x quilômetro; custo operacional por passageiro; veículo,

ou lugar; ou passageiros transportados x quilômetro por empregados totais ou empregados

operacionais. Para VUCHIC (1981), essas medidas são utilizadas principalmente para

planejar e avaliar sistema de transporte urbano, podendo ser, também, aplicadas para um

único modo de transporte, para apenas uma linha, e para uma ou um grupamento de seções de

uma rede. São medidas que representam análise financeira, quantidade de serviço, utilização

do serviço, utilização de força de trabalho e outros aspectos de avaliação do desempenho.

O modelo de WAISMAN (1983) apresenta uma avaliação do desempenho de sistemas de

ônibus em cidades de porte médio. Seu estudo foi baseado nas obras de TOMAZINIS (1975),

MCCROSSON (1978), DAJANI (1977), FIELDING (1976) E WASHINGTON

METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY (1980). Essas obras utilizadas, no que se

refere a medida ou indicadores, basicamente são as mesmas, apenas variando em seu objetivo

e nível de detalhamento. WAISMAN (1983) definiu 29 indicadores divididos em 3 grupos:

grupo 1 – contemplando indicadores de custo-eficiência, medindo produtividade de mão-de-

obra, utilização do veículo, a eficiência da manutenção, e o custo unitário; grupo 2 –

contemplando indicadores de serviço e eficácia, medindo a utilização do serviço, a qualidade

do serviço, a segurança, e a geração de receita; e o grupo 3 – contemplando indicadores de
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custo-eficácia, medindo o custo do serviço. Os Quadros 4, 5, e 6, a seguir, apresentam os

indicadores utilizados por WAISMAN (1983).

Quadro 4 – Indicadores de Desempenho de WAISMAN (1983) / GRUPO 1
Grupo 1 - Indicadores de Custo-Eficiência

Produtividade (eficiência) da Mão-
de-obra

• Empregado / Veículo
• Veículo x quilômetro / Empregado
• Número de homens x hora de operação / Número de horas

pagas

Utilização (eficiência)
do veículo

• Veículo x quilômetro / Veículo
• Média de horas de operação / Veículo x dia
• Média de quilometragem de operação / Veículo x dia
• Relação de número de ônibus no período base / Número de

ônibus no período pico

Eficiência da Manutenção

• Percentual de ônibus disponíveis / Frota
• Quilometragem média entre quebras
• Percentual de viagens programadas / Viagens completadas
• Relação total de ônibus disponíveis / Número de empregados da

manutenção

Custos Unitários

• Custo total / Veículo x quilômetro
• Custo da manutenção / Veículo x quilômetro
• Custo de operação / Veículo x quilômetro
• Custo de energia / Veículo x quilômetro
• Custo total / Hora de operação

Quadro 5 – Indicadores de Desempenho de WAISMAN (1983) / GRUPO 2
Grupo 2 – Indicadores de Serviço-Eficácia

Utilização do serviço

• Passageiro / Veículo
• Passageiro / Veículo x quilômetro
• Passageiros Transportados
• Passageiros Pagantes
• Passageiro / Empregado
• Passageiro x quilômetro / Empregado

Qualidade do Serviço • Freqüência do serviço (número de veículos / hora)
Segurança • 1.000.000 Veículo x quilômetro / Acidente

Geração de Receita • Receita Total

Quadro 6 – Indicadores de Desempenho de WAISMAN (1983) / GRUPO 3
Grupo 3 – Indicadores de Custo-Eficácia

Custo do Serviço

• Custo de energia / Passageiro x quilômetro
• Custo total / Passageiro
• Custo total / Passageiro x quilômetro
• Receita total / Custo total

WAISMAN (1983) verificou que alguns indicadores estavam correlacionados, como por

exemplo, o indicador “número de quilômetro por veículo por dia” com os indicadores

“número de empregados de manutenção por veículo disponível” e “número de passageiros por
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veículo por dia”. WAISMAN (1983) aplicou sua avaliação do desempenho, na cidade de

Araraquara, situada no Estado de São Paulo, considerada uma cidade de médio porte,

tomando como estudo de caso a operadora Companhia Trolebus Araraquara (CTA). O estudo

do autor apresentou uma análise ao longo do tempo, para o período de 1959 a 1983. Quanto às

medidas escolhidas, o autor também teve dificuldades em relação à disponibilidade dos dados.

Segundo ROSSITER (1998), a análise de WAISMAN (1983) foi baseada no seu

conhecimento das características locais, da história da cidade e da empresa por ele estudada.

Sua avaliação procurou descrever as tendências e pontos de mudança (locais e/ou

permanentes), buscando explicitar as devidas causas, com base em sua experiência local.

O modelo de PEREIRA (1983) propõe uma avaliação de desempenho através de duas

metodologias: a primeira para aferir a eficiência das empresas operadoras e a segunda

tratando da eficiência das linhas de ônibus. O Quadro 7 demonstra os indicadores de

desempenho utilizados para avaliar a eficiência das empresas.

Quadro 7 - Indicadores de Desempenho, PEREIRA (1983)
MEDIDA INDICADOR

Custo Custo / Quilômetro
Eficiência Energética Consumo de Diesel / Quilômetro
Influência da Frota Idade Média da Frota

Produtividade de Mão-de-Obra Porcentagem do Custo de Pessoal de Operação no Custo Total
Utilização dos Veículos Percurso Médio Anual

Com base em dados obtidos a partir de pesquisas realizadas pelo Departamento Geral de

Transportes Concedidos do Rio de Janeiro (DTC/RJ), foi identificado o desempenho médio

do sistema. Os indicadores foram mensurados com relação a estes valores médios encontrados

no sistema. Desta forma, foram identificadas faixas de desempenho para cada um destes

indicadores, faixas estas classificadas com uma nomenclatura de “A” até “E”, demonstrado no

Quadro 8, revelando, assim, cinco níveis possíveis de desempenho.

Em seguida, esses indicadores foram agregados através do estabelecimento de pesos. Para

isto, foi realizada uma consulta a especialistas visando a ordenação destes indicadores de

acordo com suas preferências. Cada especialista atribuiu uma nota, variando de 0 a 10, para

cada um destes indicadores. A razão entre a média destas notas, obtida por um dado indicador
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de desempenho, com relação à soma das demais médias encontradas para os outros

indicadores, revelou o peso a ser atribuído na avaliação global. Em seguida foi proposta uma

nova escala de valores para os indicadores, variando entre 0 e 100, de forma a permitir a

aplicação dos pesos encontrados para os indicadores. A expressão utilizada foi:

n

Ej = � Pi Gij Equação 2.1
i =1

Onde,

Ej = Eficiência da empresa;

Pi = Peso do indicador i;

Gij= Grau recebido pela empresa j para o indicador i (variando de 0 a 100).

Após a obtenção de um valor numérico para Ej optou-se por fazer uso novamente das faixas

de desempenho, atribuindo-se os intervalos indicados no Quadro 8.

Quadro 8 - Classificação da Eficiência das Empresas em Faixas de Desempenho, PEREIRA
(1983)

Ej NÍVEL DE DESEMPENHO
100 – 80 Nível A
80 – 60 Nível B
60 – 40 Nível C
40 – 20 Nível D
20 – 0 Nível E

Para a avaliação do desempenho das linhas de ônibus, a metodologia propõe a utilização dos

seguintes indicadores: tempo de viagem no veículo, tempo médio de espera, custo total diário

e taxa de passageiros em pé por metro quadrado, seguindo basicamente o mesmo

procedimento utilizado para a determinação da eficiência das empresas.

Para ROSSITER (1998), “obter uma classificação como essa é útil na medida em que é criada

uma linha limite entre um desempenho aceitável e um desempenho que necessitaria de uma

melhora. Ainda, a autora ressalta que, devido ao caráter subjetivo de escolha dos pesos que

determinam tais faixas de desempenho, é indispensável uma revisão periódica da

determinação dos pesos, para que se garanta a devida equidade entre os aspectos de eficiência

e eficácia na análise e avaliação do desempenho dessas empresas e linhas de transporte

público. Um outro ponto a destacar seria a necessidade de se armazenar os dados
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intermediários ao cálculo das faixas de desempenho, devido à importância de se conhecer as

causas de possíveis deficiências”.

POTRYKOWSKI e TAYLOR (1984) em sua obra “Geografia del Transporte”, também,

similar a TOMAZINIS (1975), apresentam medidas de coesão ou conectividade para avaliar a

eficiência sob o aspecto topológico de uma rede de transporte baseadas na teoria dos grafos.

Para os autores, medidas de coesão tem significado especial quando se comparam distintos

tipos de redes ou quando se compara o desenvolvimento de uma rede num período de tempo.

POTRYKOWSKI e TAYLOR (1984) citam alguns índices que são aplicados para avaliação

do grau de coesão das diversas estruturas complexas de redes, propostos por diversos autores,

tais como Z. PRIHAR (1956), KANSKY (1963), ZAGOZDZON (1970, 1971), e LOBODA

(1973). Como exemplo, destaca-se a seguir, o índice proposto por Z. PRIHAR (1956),

indicado pelos autores, que mede a coesão de uma rede a partir de uma relação entre o maior

número possível de conexões (arestas) de uma rede para um número � de vértice e o número

de arestas observado, medida esta importante para projetar redes de diferentes custos.

Cst = � ( � – 1 ) / 2 e ; Cst variando de 1 a � / 2. Equação 2.2

Onde,

Cst = grau de coesão;

� = número de vértices; e

e = números de arestas

Os índices de KANSKY (1963) para medir o grau de coesão, citados por POTRYKOWSKI e

TAYLOR (1984), são o número ciclomático, também denominado de primeiro número de

Betti, e o número ciclomático corrigido, como, também, medidas a partir de combinações dos

números de vértices e de arestas com os passageiros transportados ou com a extensão da rede.

Já ZAGOZDZON (1970, 1971) e LOBODA (1973), citados também pelos autores, propõem

um índice que mede o grau de desenvolvimento do grafo de uma rede em função dos números

de vértices e arestas.

O modelo de FIELDING et alli (1985) utiliza uma análise fatorial como ferramenta para

selecionar um conjunto de indicadores que melhor descrevesse o desempenho de sistemas de

transporte por ônibus, para aplicar em algumas cidades dos Estados Unidos. O objetivo da sua
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avaliação era fazer comparações entre sistemas e obter medidas que permitisse uma análise de

seu desempenho ao longo do tempo. O autor tomou como base os indicadores disponíveis na

seção 15 do Urban Mass Transportation Administration (UMTA), selecionando 14

indicadores a partir de análise fatorial, sendo 7 principais e 7 alternativos. O quadro 9

apresenta os respectivos indicadores selecionados por FIELDING et alli (1985).

Quadro 9 - Indicadores de Desempenho, FIELDING et alli (1985)

FATOR CONCEITO
INDICADOR
PRINCIPAL

INDICADOR
ALTERNATIVO

1 Output/Custo RVH / OEXP TVM / OEXP
2 Utilização do Serviço TPAS /RVH TPAS / RVM
3 Geração de Receita OREV / OEXP VER / OSUB
4 Eficiência Mão-de-obra TVH / EMP RVH / OEMP
5 Eficiência do Veículo TVM / PVEH TVH / PVEH
6 Eficiência Manutenção TVM / MNT PVEH / MNT
7 Segurança TVM / ACC RVH / ACC

Onde:

RVH - Horas úteis de serviço;

RVM - Quilometragem útil;

OEXP - Despesa operacional;

TPAS - Total de passageiros;

OREV - Receita operacional;

OEXP - Despesa operacional;

TVH - Total de horas de serviço;

EMP - Total de empregados;

TVM - Quilometragem total;

PVEH - Veículos no pico;

MNT - Empregados de manutenção;

ACC - Número de acidentes;

REV - Receita com passageiros;

OSUB - Subsídio operacional;

OEMP - Horas trabalhadas pelo pessoal de operação.

O modelo de MURALHA (1990), da mesma forma que PEREIRA (1983), propôs a utilização

de 5 níveis de desempenho, com uma nomenclatura de “A” até “E”, para avaliar o

desempenho das empresas. Foram priorizados os indicadores que tratam da eficácia das

empresas, que, por sua vez, foram agregados e ponderados. Segundo o autor, para a definição
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dos atributos a serem avaliados, é recomendada a utilização do Método de Comparação entre

Pares ou uma pesquisa de opinião encomendada a um instituto de pesquisa, para o

conhecimento do grau de importância de cada atributo na avaliação do usuário, obtendo-se

assim uma priorização. A definição dos pesos, por sua vez, é proposta através de consulta a

um grupo de técnicos em transportes, onde foi fornecida para cada indicador uma nota,

variando de 1 a 10 e um grau de priorização. A partir das médias obtidas com estas

informações, são definidos os pesos a serem utilizados no modelo.

O modelo de SANTANA FILHO (1992) propõe um procedimento geral composto de etapas,

cujo conteúdo é adequado de acordo com a situação e pode ser aplicado a qualquer agente.

Para a avaliação do desempenho o autor segue uma estrutura adaptada a partir de MANHEIM

(1980), e define inicialmente 6 vetores:

Sistema de Transporte (T): especificado através do tipo de tecnologia, da configuração da

rede, das características do veículo, dos procedimentos operacionais, e da tarifação; enfim,

qualquer aspecto relacionado a veículo, a via, ao terminal ou ao plano operacional do sistema.

Agente do Sistema (A): convencionalmente, o usuário, o operador e a comunidade. Cada

agente apresenta interesses e comportamentos distintos, sendo mediados pelo Poder Público.

Volume do Sistema (V): inclui os fluxos especificados em termos da composição, da

variação temporal, etc.

Nível de Serviço (NS): conceito abrangente que indica qualquer uma das diversas

combinações de condições de operação do sistema. Essas condições de operação são refletidas

através dos vários atributos dos serviços percebidos pelos agentes do sistema, tais como,

acessibilidade, confiabilidade, conforto, conveniência, rapidez, segurança, etc.. O autor

considera que, desse modo, o nível de serviço passa a ser uma medida global dos diversos

aspectos da qualidade do serviço ofertado, constituindo-se um instrumento de percepção do

sistema pelo usuário.

Recursos Consumidos (R): é o espaço urbano, combustível, mão de obra, equipamentos,

qualidade do ar, etc.

Meio Ambiente (E): compreende variáveis sócio-econômicas, geográficas, distâncias, etc.

A partir desses vetores, a interação entre os elementos de (T) é um processo no qual recursos

(R) são consumidos para produzir o serviço de transporte (V), a um nível de serviço (NS),

num meio ambiente (E). Num determinado instante em que as variáveis que compõe o vetor
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(T) e as condições (E) permanecerem constantes, e o nível de serviço ofertado for utilizado

por um volume (V), surgirá um impacto (NS) sobre os usuários e um impacto (R) sobre os

outros agentes. São esses impactos que configuram o desempenho do sistema para o instante

(situação) referenciado. Em outros termos, são esses impactos que representam o nível de

desempenho para o estado atual do sistema (SANTANA FILHO, 1992). Para um determinado

estado do sistema (T e E, constantes), o desempenho do sistema, em termos de (R) e (NS)

variará, conforme (V) varie. Do mesmo modo, qualquer alteração das variáveis componentes

do vetor (T), supondo-se (E) e (V) constantes, gerará um nível de desempenho distinto em

termos de (R) e (NS). Cada nível será, então, caracterizado em termos dos impactos (NS)

sobre os usuários e dos impactos (R) sobre os outros agentes, ou seja, será percebido

distintamente pelos vários agentes (A) do sistema, esquematicamente (SANTANA FILHO,

1992). A Figura 7 mostra a representação esquemática do desempenho, segundo SANTANA

FILHO (1992).

Figura 7 – Representação Esquemática do Desempenho, SANTANA FILHO (1992)

SANTANA FILHO (1992) conclui que o operador percebe o desempenho do sistema através

dos recursos consumidos (combustível, número de lugares ofertados, quilometragem

percorrida; mão-de-obra etc.) na produção do serviço, isto é, variando o nível de recursos

consumidos pelo sistema, variará o desempenho desse sistema para o operador. Para o autor,

isto não significa de maneira alguma que o operador não deva se preocupar com o

desempenho percebido por outros agentes do sistema. Muito pelo contrário, sendo o usuário a

razão de ser do sistema, algumas variáveis de Nível de Serviço podem, inclusive, ser variáveis

de Recursos Consumidos. Como exemplo, o autor cita que o operador percebe Densidade de

Rota (variável de Recurso Consumido: quilometragem rodada como função da distribuição

espacial dos itinerários para melhor captação da demanda) e o usuário percebe a

Acessibilidade ao Sistema (variável de Nível de Serviço: tempo de caminhada). As varáveis

são as mesmas, as percepções é que são diferenciadas. Do mesmo modo, sendo o transporte

MEIO AMBIENTE (E)

DESEMPENHO
DO

SISTEMA

T

V

FUNÇÂO DO NÍVEL DE SERVIÇO NS=�s (V, T, E)

FUNÇÃO RECURSOS CONSUMIDOS R= �R (V, T, E)
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coletivo um serviço público, deve satisfazer objetivos da comunidade. Portanto, o operador

também deve se preocupar com variáveis de Recursos Consumidos, que caracterizam o

desempenho, conforme percebido por aquele agente (comunidade), como por exemplo,

poluição sonora.

SANTANA FILHO (1992), em seu modelo, utiliza como medida do desempenho de sistemas

de transporte o conceito de produtividade, o qual relaciona “inputs” - capital, energia e

trabalho - com o “output” - produto, desmembrado em dois componentes, eficiência e

eficácia, baseado em TOMAZINIS (1975). “O autor define eficiência, como quão bem um

sistema de transporte público utiliza os recursos necessários à produção do serviço; e eficácia

como quão bem um sistema de transporte público atinge as metas estabelecidas”. A eficiência

está relacionada com os custos de produção do serviço e com a razão entre o produto e os

recursos consumidos. A eficiência é muito específica, referindo-se somente à habilidade do

agente em maximizar a produtividade dos principais “inputs” do sistema. Já a eficácia,

relaciona-se com a qualidade do serviço, ou seja, é a medida da extensão na qual o serviço

prestado corresponde às metas e objetivos estabelecidos para ele, de acordo com as

necessidades dos agentes do sistema (SANTANA FILHO, 1992). Ainda, ressalta que, embora

os recursos consumidos (R) estejam diretamente relacionados com a eficiência, essa não deve

ser a única medida de desempenho utilizada pelo operador, uma vez que, a natureza de

mercado na qual equilibram-se demanda e oferta a um dado nível de serviço, aliada à natureza

social de transporte público, obrigam o operador a preocupar-se constantemente com a

eficácia do serviço. Como instrumento dessa medida do desempenho de um sistema de

transporte público, ou seja, para medir a eficiência e/ou a eficácia de um sistema de transporte

público, SANTANA FILHO (1992) utilizou os indicadores parciais de desempenho. Como

exemplo, o autor apresentou alguns indicadores de eficiência (PEREIRA, 1983) e de eficácia

(SANTANA FILHO, 1984), utilizados na avaliação do desempenho de sistemas de transporte

público por ônibus, conforme Quadros 10 e 11 a seguir.

Quadro 10 – Indicadores de Eficiência de PEREIRA (1983), segundo SANTANA FILHO
(1992)

ATRIBUTO INDICADOR

Produtividade de Mão-de-obra Veículo x quilômetro / Número de funcionários

Utilização dos Veículos Veículo x quilômetro / Frota

Eficiência Energética Passageiro x quilômetro / Consumo de combustível

Custo Custo manutenção / Veículo x quilômetro
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Quadro 11 – Indicadores de Eficácia, SANTANA FILHO (1984; 1992)

ATRIBUTO VARIÁVEL INDICADOR

Conforto Ruído interno dB

Confiabilidade
Desvio do tempo de
viagem (t.v.)

Número de ônibus com "x"min além do t.v.
programado

Conveniência Linearidade da rota
Número de passageiros transferindo / número
total de passageiros transportados

Acessibilidade População servida % população dentro 1 minuto da rota

Os resultados da utilização dos indicadores de desempenho quantificam aspectos individuais

da eficiência ou da eficácia do sistema (SANTANA FILHO, 1992). Para a obtenção de uma

medida global do desempenho, o autor faz uma agregação dessas medidas individuais,

utilizando uma adaptação da estrutura proposta por BOTZOW (1974). Essa adaptação

consiste em estabelecer cinco níveis de desempenho, de “A” (mais alto) até “E” (mais baixo),

que correspondem, cada um deles, a intervalos de variação de valores dos indicadores. Esses

níveis foram definidos na seguinte forma:

Nível A - nível de desempenho ÓTIMO, completamente aceitável;

Nível B - nível de desempenho BOM, muito aceitável;

Nível C - nível de desempenho REGULAR, aceitável;

Nível D - nível de desempenho RUIM, pouco aceitável;

Nível E - nível de desempenho PÉSSIMO, completamente inaceitável.

Os níveis individuais de desempenho de cada indicador são agregados através da ponderação

de cada um desses níveis (A,... ,E) pelos pesos de cada indicador, conforme estabelecidos pelo

agente avaliador.

O procedimento metodológico geral de avaliação do desempenho de sistema de transporte

público, proposto por SANTANA FILHO (1992), foi estruturado em uma seqüência de seis

etapas:

Etapa 1: definições iniciais onde será determinado o propósito da avaliação, ou seja, sob que

ponto de vista a avaliação será realizada, qual o nível de análise, e qual o nível de avaliação.

Nesta etapa define-se o ponto de vista do ator envolvido que se quer avaliar.

Etapa 2: seleção e ponderação dos atributos, em função das definições estabelecidas na etapa
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1, e quantificar a importância de cada um dos atributos selecionados, ou seja, determinar o

peso de cada um deles. Para tanto, SANTANA FILHO (1992) utilizou o método psicométrico

denominado de Método de Comparação de Pares (MCP) de SANTANA FILHO (1984).

Etapa 3: seleção dos indicadores. Cada atributo determinado deve ser abordado em termos

quantitativos / qualitativos, através de um indicador de desempenho, selecionado de acordo

com os critérios anteriormente estabelecidos. Esta etapa é realizada exclusivamente pelos

técnicos envolvidos com o processo, com base na pesquisa bibliográfica e na experiência

profissional.

Etapa 4: determinação dos níveis de desempenho dos indicadores selecionados. Para cada um

dos indicadores selecionados, serão estabelecidos de acordo com o ponto de vista avaliador,

intervalos de variação de valores, correspondentes a cada nível de desempenho. Os referidos

intervalos são estabelecidos pelo agente.

Etapa 5: coleta de dados para um determinado instante (estado). Nesta etapa, serão coletados

os valores que os indicadores selecionados assumem num determinado instante (seção do

tempo) da operação do sistema. Esta coleta será efetuada na fonte pertinente (campo, órgão de

gerência, empresa). Assim, o resultado desta fase será um conjunto de valores dos indicadores

selecionados, caracterizando os impactos resultantes da inter-relação entre os elementos do

sistema (T) sobre o agente (A) avaliador.

Etapa 6: determinação dos níveis individuais e do nível global de desempenho. Nesta etapa,

de posse dos valores coletados na etapa 5 e reportando-se na etapa 4, obtêm-se os níveis

individuais de desempenho dos atributos do serviço / sistema, segundo o ponto de vista do

agente avaliador.

Ao final, realiza-se a agregação destes níveis individuais para obtenção do nível de

desempenho global pretendido. Esta agregação é obtida através da ponderação de cada um

dos níveis individuais obtidos, a partir dos pesos (Wk) de cada atributo, estabelecidos na etapa

2. Como os níveis individuais são letras, deve-se estabelecer uma correspondência: ao nível

“A”, corresponde 5 pontos e ao nível “E”, corresponde l ponto. A fim de que se possa levar

em consideração os valores mais aceitáveis de um indicador, dentro da mesma faixa, o grau 5

corresponderá ao limite do intervalo de variação do nível “A” e o grau 1 ao limite do intervalo

de variação do nível “E”. Os pontos correspondentes aos níveis intermediários serão obtidos

através de interpolação linear, com base nos valores individuais coletados na etapa 5. A
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Figura 8 abaixo esclarece o referido procedimento.

Figura 8 – Determinação dos Pontos Correspondentes aos Níveis de Desempenho dos
Indicadores para Fins de Agregação.

VA - valor limite do intervalo correspondente ao nível “A”;

VE - valor limite do intervalo correspondente ao nível “E”;

VK - valor observado do indicador do atributo “K” correspondente ao nível intermediário;

PK - pontos correspondentes ao valor VK.

A expressão que traduz a agregação das medidas é a seguinte:

n

NG = �Wk . Pk Equação 2.3
k =1

Onde,

NG - nível de desempenho global.

Wk - peso do atributo (indicador) “k”, determinado na etapa 2

Pk - pontos correspondentes ao nível de desempenho observado do indicador “k”

n - número de indicadores.

O nível global (NG) é convertido a um índice alfabético de acordo com o Quadro 12 a seguir.

Essa Tabela destaca os intervalos de valores numéricos de NG correspondente aos níveis de

“A” até “E”.

5,0

Pk

1,0

VA VK VE0,0

PONTOS

NÍVEL DE
DESMPENHO
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Quadro 12 – Níveis de Desempenho Globais Alfabéticos, SANTANA FILHO, 1992.

NG CALCULADO
NÍVEL DE DESEMPENHO

GLOBAL

4,5 � NS � 5,0 A

3,5 � NS < 4,5 B

2,5 � NS < 3,5 C

1,5 � NS < 2,5 D

1,0 � NS < 1,5 E

O procedimento metodológico proposto por SANTANA FILHO (1992) estabelece os passos

necessários para a determinação dos níveis individuais de desempenho dos indicadores

selecionados, que são os quantificadores dos atributos escolhidos e ponderados como os mais

representativos, segundo o ponto de vista do agente considerado na análise. SANTANA

FILHO (1992) apresenta um exemplo ilustrativo de uma avaliação do desempenho

operacional de uma linha de ônibus, uma sob o ponto de vista do usuário.

SINGH e SIKDAR (1996) utilizaram indicadores parciais de desempenho que representavam

as sete dimensões do desempenho, a partir do modelo de FIELDING et alli (1985), que foram

utilizados para avaliar a eficiência e eficácia de diversos sistemas de transportes públicos da

Índia, contemplando análises temporais e comparações de desempenho entre os sistemas. Os

sistemas avaliados pelos autores tinham características de frota diferenciadas. O Quadro 13

apresenta os indicadores utilizados por SINGH e SIKDAR (1996).

Quadro 13 - Indicadores de desempenho SINGH e SIKDAR (1996)

NÚMERO
DIMENSAO DO
DESEMPENHO

INDICADOR

1 “Output” por Custo Unitário Veículo x Quilômetro Total/Despesa Operacional Total

2 Utilização do Serviço
Total de Passageiros x Quilômetro / Total de Receita – Veículo
x Quilômetro

3 Receita Gerada por Despesa Receita Operacional Total/Despesa Operacional Total

4 Eficiência da Mão-de-obra Veículo x Quilômetro Total Diário/Total de Empregados

5 Eficiência do veículo Veículo x Quilômetro Total Diário/Total de Veículos

6 Eficiência da manutenção Veículo x Quilômetro Total Diário/Empregados Manutenção

7 Segurança Veículo x Quilômetro Total/Total Acidentes

MOLINERO e ARELLANO (1996), em sua obra “Transporte Público: Planeacíon, Diseño,

Operacíon y Administracíon”, trata conceitos de planejamento e caracterização de uma rede

de transporte público abordando três aspectos principais do sistema: o desempenho, a atração
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de usuários e a operação. Para o autor, ao projetar uma rede, deve-se cumprir metas

fundamentais: transportar o máximo número de passageiros; atingir a máxima eficiência

operacional e com ela buscar o menor custo para um determinado nível de desempenho; e ter

presente os impactos que induzem os padrões de uso do solo, assim como os objetivos sociais

da sociedade. Para rede de transporte, o autor aborda a sua estrutura física (linhas,

comportamento da demanda em relação aos tipos de linhas, tipo de operação, e tipos de rede

de linhas) e suas características e elementos relacionados ao tipo da rede (desenho).

Segundo MOLINERO e ARELLANO (1996), o desempenho e a eficiência de uma rede de

transporte e do serviço que ela presta, pode ser medido por várias características que afetam a

um ou vários dos grupos que participam do transporte: o usuário, o operador e a sociedade. As

características e os grupos que afetam uma rede de maneira mais contundente são: cobertura

de área ou modos de transporte (usuário e sociedade); sinuosidade (usuário); conectividade

(usuário); densidade do serviço (usuário, sociedade); transbordos (usuário); velocidade

(usuário, operador e sociedade); infra-estrutura (operador); custos de operação (operador e

sociedade). Em sua obra, além da rede de transporte público, o autor também desenvolve

outros tópicos relacionados ao planejamento, à operação e à administração dos transportes

públicos, tais como, custos, infra-estruturas, entre outros.

O modelo de LIMA (1996) utiliza indicadores parciais de desempenho aplicados à gestão da

qualidade e produtividade em transporte público urbano. Seu modelo foi desenvolvido com

base na Metodologia Quality Function Deployment (Desdobramento da Função Qualidade) de

W. Edward Deming, Japão, que tem o seu principal difusor o Dr. Keki Bhote. A

representação gráfica dessa metodologia, chamada simplesmente por CAMPOS (1994 apud

LIMA 1996) “Desdobramento da Qualidade”, está caracterizada na Figura 9. Para CAMPOS

(1994, apud LIMA 1996), entende-se que essa metodologia permite traduzir os desejos do

consumidor para instruções técnicas para os vários processos da empresa e, “que

desdobramento da qualidade se traduz na própria garantia da qualidade no desenvolvimento

de novos produtos, pois propicia a qualidade de projeto adequada para satisfação das

necessidades do consumidor e qualidade de conformidade” (CAMPOS, 1994, p.108 apud

LIMA 1996).
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Figura 9 – Desdobramento da Função Qualidade (Fonte: CAMPOS, 1922, apud LIMA 1996,
p.39).

Essa metodologia permite a tradução das necessidades dos consumidores (usuários) em

características de produto, depois em características do processo e, finalmente, em itens de

controle incorporados nos procedimentos operacionais (LIMA, 1996). O modelo proposto

pela autora também utilizou outra metodologia como suporte, “Sistema do Saber Profundo”,

criado por W. Edward Deming, que é composto de 4 partes que interagem permanentemente

entre si: Teoria Geral do Sistema, Teoria da Variabilidade, Teoria do Conhecimento e

Elementos de Psicologia.

Segundo LIMA (1996), seu modelo proposto constitui um instrumento importante para o

quarto nível do Desdobramento da Função Qualidade, o controle dos procedimentos

operacionais, como também estimula o reinício do ciclo da avaliação do Quality Funcion

Deployment, a partir dos resultados que emite. Ainda, a autora enfatiza que seu método
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concentra-se na seleção, acompanhamento e na avaliação de indicadores de qualidade e

produtividade, os quais expressam, em números, o efeito da qualidade gerencial de cada

processo, isto é, passam a ser os itens de controle da empresas.

O método proposto pela autora compreende 5 etapas:

1) Escalonamento e seleção dos atributos relevantes de qualidade, a partir de uma listagem

previamente elaborada pelo órgão de gerência. Esta etapa consta de 7 fases:

Fase 1: Elaboração da listagem de atributos de qualidade e produtividade e dos indicadores

associados a cada um desses atributos (pesquisa bibliográfica);

Fase 2: Definição de notas para os atributos de qualidade por parte do órgão de gerência (a

autora recomenda a adoção da técnica tipo Delphi);

Fase 3: Definição de nota para cada atributo, por meio de pesquisa de opinião, pelos usuários

(a autora sugere o procedimento de escalonamento ou método dos pesos relativos e indica o

proposto por GARRIDO & ORTÚZAR (1994), para o processamento dos resultados da

pesquisa;

Fase 4: Cálculo das médias dos pesos atribuídos pelo órgão de gerência e pelos usuários, e do

peso final que cada atributo recebeu no período de avaliação anterior. Essa média é ponderada

considerando a importância que cada um daqueles pesos deverá ter no período de avaliação

em curso;

Fase 5: Aplicação de um fator de redução na medida calculada dos pesos dos atributos, com

objetivo de reduzir a influência de fatores condicionantes da melhoria de qualidade, que estão

fora de controle das empresas operadoras, tais como as condições físicas da rota, as condições

de circulação da rota e as condições da frota;

Fase 6: Cálculo da posição relativa de cada atributo de qualidade, considerando-se a soma dos

pesos de todos os atributos igual a 100%;

Fase 7: Seleção dos atributos de qualidade, adotando-se como critério um valor de corte que o

órgão de gerência definirá, dependendo de cada realidade de avaliação. Para os atributos de

produtividade, o escalonamento não é feito previamente e sua escolha dependerá das variáveis

disponíveis nas empresas para cálculo dos indicadores.

2) Escolha dos indicadores de qualidade associados aos atributos selecionados e definição dos

indicadores de produtividade. Esta etapa é composta de 3 fases:
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Fase 1: Escolha dos indicadores de qualidade de acordo com a conveniência e as

possibilidades do órgão de gerência de obter as variáveis que compõem os indicadores, ou da

capacidade do órgão de gerência de adaptar-se, com rapidez, às novas exigências de coleta de

dados para o(s) indicador(es) escolhido(s). A autora sugere uma lista com 14 atributos, sendo

7 para qualidade, agrupando 30 indicadores, e 7 para produtividade, agrupando 34

indicadores. Os Quadros 14 e 15 a seguir, demonstram alguns dos indicadores por atributo;

Fase 2: Identificação das variáveis que compõem os indicadores;

Fase 3: Cálculo dos pontos dados pelos usuários aos indicadores, de acordo com os atributos,

por linha e por empresa. O cálculo pode ser feito com dados coletados em campo ou

constantes dos arquivos do órgão de gerência.

Quadro 14 – Indicadores de Qualidade LIMA, (1996)
ATRIBUTO INDICADOR
Conforto Passageiros Transportados por Lugares Oferecidos.
Segurança Número de Acidentados Durante um Período por Passageiros Transportados no Período.

Confiabilidade
Veículos Quebrados no Período de Operação por Número de Viagens no Período de
Operação.

Modicidade Desembolso Mensal por Salário Médio dos Usuários da Linha
Rapidez Extensão da Rota por Tempo Efetivo da Viagem
Conveniência Número de Pontos de Parada com Abrigos por Total de Pontos de Parada da Linha
Ecoequilíbrio Número de Ônibus em Situação Irregular por Número de Ônibus da Frota

Quadro 15 – Indicadores de Produtividade LIMA, (1996)
ATRIBUTO INDICADOR

Intensidade de Utilização do
Veículo

Passageiros Transportados por Número de Veículo da Frota

Eficiência Energética Passageiro x Quilômetro por Litro de Combustível
Racionalidade do Tempo
Investido

Veículos x Quilômetro por Horas de Operação.

Realização do Programado Viagens Realizadas por Viagens Programadas

Desempenho da Manutenção
Quilometragem Percorrida pela Frota no Período por Quantidade de Falhas
Ocorridas no Período

Desempenho Operacional Receita Tarifária por Despesa de Manutenção da Frota
Desempenho Econômico Custo Operacional por Passageiros Pagantes

3) Análise comparativa entre os resultados finais obtidos para cada indicador e as metas

fixadas para os mesmos, considerando uma amplitude de variação aceitável definida

previamente. Nesta etapa, processam-se a definição de meta para cada indicador, por linha e

por empresa.

4) Avaliação de desempenho, por linha e por empresa, e cálculo das notas das linhas, por

empresas. Nesta etapa, processam-se os cálculos da nota final por linha e por empresas.
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5) Ordenamento das empresas conforme suas notas obtidas e definição da média aceitável

para o período de avaliação.

Foi reunida uma quantidade de evidências, coletadas em 9 capitais de estados brasileiros,

utilizando a técnica de entrevistas e reuniões com a alta direção de empresas operadoras de

ônibus e dos órgãos de gerência, seguidas de observação in loco, de todos os processos

gerenciais destacados nessas entrevistas/reuniões. Foram aplicados 2 tipos de questionário,

um dirigido às empresas operadoras, voltado para as áreas de manutenção e operação, e o

outro dirigido para os órgãos de gerência, voltado para os processos gerenciais, os problemas

enfrentados, a quantificação de funcionários envolvidos nos processos selecionados como

mais importante, e para as ações desenvolvidas no gerenciamento desses processos

selecionados, identificando os canais de relacionamento existentes entre cada órgão de

gerência com seus respectivos usuários e empresas operadoras.

Essas evidências foram analisadas a partir de 4 hipóteses. A primeira hipótese (H1) testa a

forma de obtenção e tratamento, bem como o volume das informações geradas pelos órgãos

de gerência constituir um entrave para gestão da qualidade e produtividade. A segunda

hipótese (H2) testa a existência de um método que auxilie os órgãos de gerência quanto à

manutenção de um sistema gerencial de qualidade e de produtividade. A terceira hipótese (H3)

testa os indicadores de qualidade e produtividade em relação ao tratamento, ou seja, se para o

transporte público eles constituem uma unidade ou medida isolada. E finalmente a quarta

hipótese (H4) testa se as empresas operadoras alcançaram um nível de desenvolvimento que

permite ao órgão de gerência a elevação dos níveis de exigência em qualidade e

produtividade.

Os resultados desses testes concluíram que, para a primeira hipótese, o volume de dados

coletados e tratados é maior do que as informações necessárias para o controle dos processos

prioritários apontados, os quais raramente se refletem nos relatórios gerenciais, esses

relatórios limitam-se ao controle de itens diretamente relacionados com a administração

tarifária.

Para a segunda hipótese, as evidências mostram que, naqueles órgãos de gerência

pesquisados, existe apenas um ciclo de avaliação e melhoria e elevado nível técnico, tanto do

órgão de gerência como das empresas operadoras, concentrado em aspectos-chave para a
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saúde financeira da Câmara de Compensação Tarifária. Sabe-se que o custo com

deslocamento é um atributo importante para o usuário e, para tanto, os controles dos itens

básicos para administração da Câmara de Compensação Tarifária traz necessariamente o

controle do cumprimento do número de viagens, mesmo não pontuais, da ocupação do veículo

e de quebras durante a operação, que influenciam diretamente na qualidade dos serviços; no

entanto, os outros itens, tais como, entre outros, pontualidade e queima de paradas, ficam em

segundo plano. As evidências confirmaram não só a ausência de um método de gestão da

qualidade e da produtividade, como também, que ela é causa da dispersão de esforços dos

órgãos de gerência.

Para terceira hipótese, as evidências mostram que, embora as variáveis utilizadas, formuladas

a partir de dados oriundos de um mesmo processo, e a ação sobre determinadas variáveis

estruturantes de indicadores de produtividade, por exemplo, possam encadear alterações nos

indicadores de qualidade, e vice-versa, os dois não podem ser tratados como uma unidade, no

que se refere à avaliação dos resultados do gerenciamento da qualidade e da produtividade.

E, finalmente, para quarta hipótese, as evidências indicaram que as empresas operadoras das

cidades de grande porte atingiram um nível de desenvolvimento tal que permitem que o órgão

de gerência reformule o seu paradigma gerencial e elevem o nível de exigência em qualidade

e eficiência dos serviços.

Segundo LIMA (1996), as evidências reunidas e analisadas comprovaram as hipóteses que,

somadas ao teste de consistência do seu método proposto, confirmaram parcialmente a tese

central do seu trabalho. A confirmação parcial dá-se ao fato de que o método sozinho, apesar

de constituir um instrumento valioso para gestão da qualidade e produtividade do transporte

urbano, não assegura a eficácia pretendida.

O método da autora é um facilitador para controle e avaliação dos fatores críticos gerenciais.

Este método deve ser utilizado dentro de um contexto de alterações de postura da alta

gerência, de reorganização do trabalho em função de processos-chaves relacionados com

indicadores selecionados, de inserção consciente dos funcionários na gestão dos processos, de

implantação de canais mais modernos de relacionamento com os usuários, com as empresas e

com a comunidade e de adoção de moderna tecnologia de informação.
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A contribuição metodológica para monitoramento do desempenho de sistemas de transporte

público por ônibus, de ROSSITER (1998), trata inicialmente da seleção de um conjunto de

indicadores parciais de desempenho de sistemas de transporte público, sendo utilizada para

este estudo a Região Metropolitana do Recife.

Os indicadores de desempenho escolhidos foram: frota, quilometragem, total de empregados

de operação, receita total e custo total. Procedeu-se o monitoramento do sistema de transporte

coletivo num período de 6 anos, de Janeiro/1991 a dezembro/1996. Foi então proposta uma

metodologia para analisar a intervenção de eventos, entre eles a implantação do Plano Real,

em 1994, no comportamento deste conjunto de indicadores. A análise foi realizada a partir de

modelos de regressão linear múltipla, realizada sobre as variáveis coletadas para a Região

Metropolitana do Recife-RMR.

Segundo ROSSITER (1998), os modelos utilizaram as variáveis dummy, com o objetivo de

compreender como se deram as influências de eventos e medidas de transporte julgados

importantes para a realidade local. Este estudo trouxe como uma de suas contribuições a

comprovação, através de uma análise estatística, da influência de fatores externos no

comportamento das variáveis componentes de um modelo de avaliação.

“SOUZA (2.001) desenvolveu uma metodologia para a avaliação do desempenho do

transporte público urbano sob a óptica da eficácia. Para se construir o modelo de avaliação,

fez-se uso de um sistema especialista, mais especificadamente com a utilização da lógica

fuzzy. VELLASCO (2.000, apud SOUZA 2.001), diz que este sistema permite a captura de

informações imprecisas e a sua conversão em um formato numérico, facilitando o processo de

modelagem (PEREIRA, 2.001)”.

Segundo PEREIRA (2.001), “a possibilidade de considerar aspectos quantitativos quanto

qualitativos é citada como uma das razões por se optar pela lógica fuzzy. O autor sugere a

utilização dos atributos para a avaliação da eficácia: tempo de viagem, tempo de espera,

conforto, qualidade do atendimento, confiabilidade, headway, segurança, as condições dos

pontos de parada e/ou terminais, conveniência e acessibilidade, entre outros”.

“Este trabalho traz um estudo de caso “hipotético” (SOUZA, 2.001, apud PEREIRA, 2.001),

segundo as opiniões de 20 especialistas, entre estudantes e profissionais da área de
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transportes. Para a maioria destes atributos, foi criada uma escala de valores, variando de 0 a

10 e dividida em três termos lingüísticos: baixo, médio e alto. A partir das opiniões captadas,

foram construídas funções de pertinência para cada uma das variáveis. O processo de

agregação das variáveis partiu de uma estrutura na qual as 16 variáveis de entrada existentes

no modelo foram agrupadas em duplas ou trios, seguidas de novas agregações, culminando na

obtenção de apenas um componente, sendo o resultado final um número entre os valores 0 e

10.”

2.7. CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DOS MODELOS DE AVALIAÇÃO

ESTUDADOS

Analisando os modelos de avaliação abordados, percebe-se a existência de diferentes

tratamentos dados a esta problemática, no entanto, percebe-se uma concordância, na maioria

dos estudos, quanto aos indicadores de desempenho e quanto às variáveis utilizadas para

compor esses indicadores. WAISMAN (1983) e SANTANA FILHO (1992) utilizaram como

base o modelo de TOMAZINIS (1975), e os demais, mesmo tomando como referência outras

bases, apresentam similaridades nas medidas ou variáveis utilizadas.

Alguns modelos partem de pesquisas bibliográficas para determinar as medidas, tais como,

PEREIRA (1983) e WAISMAN (1981). Outros modelos são embasados em metodologias

científicas. O modelo de FIELDING et alli (1985) utiliza análise fatorial como ferramenta de

seleção do pequeno grupo de indicadores para representar o sistema, que permitisse

comparações entre sistema e ao longo do tempo. Os modelos de MURALHA (1990) e

SANTANA FILHO (1992) recomendam a utilização do Método de Comparação entre Pares

para definição dos atributos a serem considerados. O modelo de LIMA (1996) recomenda

para definição dos atributos de qualidade pertinentes ao órgão de gerência, a adoção da

técnica Delphi, e para a definição das notas desses atributos, obtidas através de pesquisa de

opinião com os usuários, o procedimento de escalonamento ou método dos pesos relativos. O

modelo de ROSSITER (1998) utiliza métodos econométricos para analisar o comportamento

de indicadores e variáveis no tempo e a influência de eventos nesses indicadores. O modelo

proposto por SOUZA (2.001) utilizou a lógica fuzzy para a construção do modelo de

avaliação.

Entre todos os modelos estudados, destaca-se o de TOMAZINIS (1975) pelo tipo de
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abordagem sugerida, e, comprovadamente transformada em um marco teórico para avaliação

de sistemas de transporte urbanos, especialmente o público, pois tradicionalmente este tipo de

estudo de produtividade e eficiência tem a tendência de focar o ponto de vista do operador e

analisar o problema unicamente sob o aspecto da eficiência na alocação dos fatores de

produção, visando o aumento da produção e a redução dos custos, embora alguns autores,

como os citados acima, procuram explorar outros aspectos.

A necessidade desta abordagem abrangente em um setor como o de transporte público urbano

vem do fato de nele praticamente não funcionarem as leis de mercado, onde há restrição

quanto ao número de ofertantes, onde o bem ofertado, o serviço, não é estocável e o próprio

ambiente regulatório ao qual estão submetidos. Trata-se de um serviço público, ofertado, em

geral, pela iniciativa privada, porém sob estrito controle do Poder Público e com estreita

relação com os usuários do serviço e de forte impacto sobre a sociedade. Portanto, o modelo

TOMAZINIS (1975) ao recomendar a análise através da decomposição do sistema nas suas

partes essenciais e da consideração dos pontos de vista dos diferentes atores envolvidos

oferece uma base mais estruturada para o desenvolvimento do trabalho.
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CAPÍTULO 3

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DE

SISTEMAS DE TRANSPORTE INTEGRADOS POR ÔNIBUS

Este capítulo descreve, em termos teóricos, a estruturação da metodologia utilizada para

avaliar a implantação de sistemas metropolitanos integrados sob os aspectos da produtividade,

da eficiência e da qualidade para usuários, operadores, Governo e sociedade.

A avaliação do desempenho utiliza uma estrutura denominada de “seccional do sistema”,

pois considera para análise, uma parte do sistema, mais especificamente do sistema de

transporte público de passageiros por ônibus. Essa análise será realizada utilizando a técnica

“antes e depois” que compara uma seção ou parte desse sistema antes e depois da implantação

do sistema integrado por ônibus, ou seja, o sistema de transporte convencional por ônibus e o

sistema de transporte integrado por ônibus, respectivamente. A avaliação do desempenho

contará com um conjunto de indicadores que enfocam os aspectos de produtividade, eficiência

e qualidade sob os pontos de vista dos atores envolvidos com esta parte do sistema.

3.1. CONCEPÇÃO DA METODOLOGIA

A construção da metodologia utilizou como plataforma o trabalho de Anthony R. Tomazinis

“Productivity, Efficiency, and Quality in Urban Transportation System (1975). Foram

utilizados, ainda, os trabalhos de Vulkan R. Vuchic “Urban Public Transportation Systems

and Tecnology” (1981), de Angel R. Molinero Molinero e Ignácio Sánchez Arellano

“Transporte Público: Planeacíon, Diseño, Operacíon y Administracíon” (1996), de Marek

Potrykowski e Zbigniew Taylor “Geografia del Transporte” (1984), de Ieda Maria O. Lima

“O Novo e o Velho na Gestão da Qualidade do Transporte Urbano” (1996), de Luis Carlos de

Souza Neves Pereira “Avaliação de Desempenho do Sistema Transporte por Ônibus”-Tese de

M.Sc., COPPER/UFRJ, (1983), de Antonio Ribeiro Santana Filho “Gerenciamento de

Transportes Coletivos- COPPE/UFRJ” (1992), e outros.

Também, foram efetuados novos desenvolvimentos metodológicos para viabilizar a realização

do tipo de análise escolhido, referente à forma de tratamento e preparação dos dados e

informações que permitiram o isolamento das características do sistema transporte
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convencional por ônibus e do sistema de transporte integrado por ônibus, e da parte desses

dois sistemas a ser avaliada.

O objeto sistema de transporte público será aqui tratado seguindo a orientação proposta por

TOMAZINIS (1975), ou seja, o sistema e seus componentes. Os componentes do sistema

referem-se:

A rede: formada por ligações, nós, paradas e terminais;

O serviço primário ou serviço de transporte: o serviço de transporte executado sobre a

rede, as paradas e os terminais;

As funções de suporte: todas as instalações ou ações necessárias à produção do serviço de

transporte, sejam gerenciais, regulatórias, computacionais, de manutenção, treinamento, etc.;

As inter-relações entre os componentes: a rede versus o serviço de transporte, a rede versus

a função de suporte, e o serviço de transporte versus a função de suporte.

3.2. OS PONTOS DE VISTA DE ANÁLISE

Os pontos de vista dos atores que agem sobre o sistema, podem ser considerados em uma

análise de forma combinada, ou seja, os quatro pontos de vista combinados em dois ou três,

ou individualmente, para o conjunto e os componentes do sistema. Com base na orientação de

TOMAZINIS (1975), para este estudo, os pontos de vista dos atores foram estruturados

conforme a seguir:

1) A produtividade do Sistema será avaliada considerando os pontos de vista dos atores

envolvidos individualmente.

2) A avaliação da eficiência da rede será analisada considerando a combinação dos quatro

pontos de vista, ou seja, as medidas de eficiência operacional da rede, relacionadas com os

pontos de vista do Governo e da sociedade, e as medidas de eficiência da produção da viagem

em uma rede, relacionadas com os pontos de vista do operador e dos usuários do sistema.

3) Para a avaliação da eficiência e qualidade do serviço de transporte, é indicado para

combinar o ponto de vista do operador-provedor com o ponto de vista do Governo, e o ponto

de vista dos usuários-consumidores com o ponto de vista da sociedade. Esta combinação é
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necessária e aconselhável, porque a evolução dos eventos no recente passado transformou os

serviços de transporte público urbano em uma principal indústria publicamente possuída. Até

mesmo os sistemas que ainda estão sob o domínio privado obedecem a controles públicos

rígidos e recebem interferências, intervenções, ou ajuda econômica, direta e indireta, de várias

fontes públicas e, portanto, suas operações não são tão diferentes dos sistemas de propriedade

pública. Ainda, estabelecendo uma base semelhante, com respeito à razão de combinar os

pontos de vista dos usuários e da sociedade para serviços de transporte público, é que o

conceito de serviço de transporte público evoluiu em todos os segmentos da sociedade,

tornando-se uma variável de extensão importante. Assim, sistemas de transporte público

urbano são considerados amplamente como sistemas de produção de serviços sociais, que

provêem serviços indispensáveis a todos os grupos de uma sociedade urbana. Este ponto de

vista freqüentemente foi adotado no campo de transporte urbano desde 1970, e facilmente

explica a fusão de preocupações dos consumidores, os usuários, e da sociedade.

4) Para a avaliação da eficiência das funções de suporte serão combinados os pontos de vista

dos usuários, da sociedade e do operador, ficando o ponto de vista do Governo com sua

medida individual. A justificativa da combinação dos pontos de vista dos usuários, da

sociedade e do operador, dá-se ao fato de que as funções de suporte atingem os usuários e

sociedade de forma indireta através das tarifas e da produção do serviço. Os usuários e a

sociedade respondem com a utilização ou não desses serviços, ou fazem transferências para

outros serviços de acordo com suas circunstâncias, insatisfação e interesse,

conseqüentemente, atingindo em vários aspectos a sociedade, como por exemplo,

desenvolvimento da região. Sendo assim, os dois pontos de vista estão bem representados pela

análise do operador, que é provedor do sistema e desses custos.

3.3. A SELEÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO

Foi selecionado um conjunto de indicadores de desempenho para avaliar os impactos

operacionais após a implantação de sistema de transporte integrado por ônibus, enfatizando os

aspectos de produtividade, de eficiência e de qualidade, classificados por pontos de vista dos

atores envolvidos, o operador, os usuários, o Governo e a sociedade, e enfatizados por

atributos.
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A busca de maior qualidade e produtividade passa pela elaboração de indicadores adequados,

que vão assumir papel relevante no quadro de informações de uma empresa, contribuindo

para que a tomada de decisão seja a mais consciente e objetiva possível (GIL, 1992, apud

ARAGÃO e FIGUEIREDO, 1993). Portanto, na seleção dos indicadores, foram levados em

consideração os seguintes critérios:

1) Determinar um conjunto de indicadores que reflitam, de uma maneira adequada, a

avaliação do desempenho dos sistemas implantados, como também dos seus componentes, a

rede propriamente dita, o serviço de transporte e as funções de suporte. O processo de escolha

mesmo sendo empírico, torna-se válido por ser um método difundido e mais utilizado;

2) Os indicadores devem ser de fácil determinação, ou seja, os dados coletados para compor

esses indicadores devem ser preferencialmente os que já se incluem na rotina do Órgão Gestor

ou dispostos em banco de dados do referido órgão;

3) Os indicadores devem representar os principais setores da produção do serviço (mão-de-

obra, veículo, custos) e produto final (passageiros transportados, quilometragem) para uma

melhor compreensão da avaliação dos sistemas em análise;

4) Todos os indicadores deverão se referir a um mesmo período de análise (dia, mês ou ano);

5) Os indicadores devem ser sinalizadores de possíveis problemas relacionados a uma

utilização inadequada dos recursos disponibilizados para a produção do serviço;

6) Os indicadores selecionados devem atender à realidade brasileira, principalmente à sua

disponibilidade.

3.4. OS INDICADORES SELECIONADOS

Com base na concepção da metodologia, foram selecionados os seguintes indicadores,

classificados por conceito e por ponto de vista dos atores envolvidos com o sistema segundo

TOMAZINIS (1975), VUCHIC (1981), LIMA (1996), PEREIRA (1983), SANTANA FILHO

(1992), e MOLINERO e ARELLANO (1996), para a avaliação dos impactos operacionais

após a implantação do sistema de transporte integrado por ônibus e seus componentes:
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3.4.1. INDICADORES DE PRODUTIVIDADE DO SISTEMA

Os indicadores de produtividade do sistema foram selecionados para representar cada ponto

de vista dos atores envolvidos de forma individual: 1 indicador para representar o ponto de

vista dos usuários; 1 indicador para representar o ponto de vista do operador; 2 indicadores

para representar o ponto de vista do Governo; e 1 indicador para representar o ponto de vista

da sociedade.

3.4.1.1. INDICADOR DE PRODUTIVIDADE QUE REPRESENTA O PONTO DE

VISTA DOS USUÁRIOS

Desempenho Econômico:

CMPP=COT/PP, onde CMPP é o custo médio por passageiro pagante, COT é o custo

operacional total e PP é a quantidade de passageiros pagantes (LIMA, 1996).

Esta relação reflete o custo unitário médio por usuário que efetivamente paga a tarifa para

consumir os serviços produzidos por uma linha de ônibus, por uma parte do sistema, ou por

um sistema completo. Quanto menor esta relação menor a participação do desembolso com

transporte para esses usuários. Este indicador recebe interferências relacionadas a aumentos

das gratuidades, dos descontos tarifários, evasão de receitas, aumentos de insumos e aumento

na produção de serviço, seja decorrente da alocação de veículos de forma inadequada ou de

fatores externos (redução da velocidade operacional acarretando maior tempo de viagem,

necessitando de uma alocação maior de veículo).

3.4.1.2. INDICADOR DE PRODUTIVIDADE QUE REPRESENTA O PONTO DE

VISTA DO OPERADOR

Economia:

MCCO=RT/COT, onde, MCCO é a margem de cobertura do custo operacional, RT é a receita

tarifária, e COT é o custo operacional total (LIMA, 1996).
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Este indicador representa o equilíbrio financeiro de uma linha de ônibus, de uma parte do

sistema ou de um sistema completo, confrontando-se o que se ganha com o que se gasta,

tendo uma fundamental importância em avaliação de projetos de gratuidades ou integrações

tarifárias, ou para implantação de tarifas diferenciadas, como também para projetos de

receitas extras tarifárias.

3.4.1.3. INDICADORES DE PRODUTIVIDADE QUE REPRESENTAM O PONTO DE

VISTA DO GOVERNO

Desempenho Operacional:

IPV=PT/QVR, onde IPV é o índice de passageiro por viagem, PT é a quantidade de

passageiros transportados, e QVR a quantidade de viagem realizada (LIMA, 1996);

IPK=PT/KM, onde, IPK é o índice de passageiro por quilômetro, PT é a quantidade de

passageiros transportados, e KM é a quilometragem percorrida (LIMA, 1996).

O índice de passageiro por viagem, primeiro indicador, representa a eficiência da utilização

do serviço produzido de uma linha de ônibus, de uma parte do sistema, ou do sistema

completo. Quanto maior este indicador, mais econômico é o serviço. Pode-se também, a partir

deste indicador, avaliar grau de ociosidade ou de desconforto do serviço produzido. Para

auxiliar a análise deste indicador pode ser utilizada a capacidade média total oferecida por

viagem e a quantidade média de passageiros por veículo, variáveis que podem sinalizar a

adequação do serviço ofertado e seu grau de aproveitamento.

O índice de passageiro por quilômetro, o segundo indicador, também representa a utilização

do serviço, relacionando o que é consumido com o que é produzido, para uma linha de ônibus,

para uma parte do sistema, ou para um sistema completo. Uma queda pode representar uma

ociosidade na oferta, enquanto que um aumento representa uma melhor ocupação dos

veículos. Este indicador também pode servir para sinalizar excessos de lotação. Pode ser

calculado considerando o número médio de passageiros transportados diário em relação à

quilometragem rodada média diária (LIMA, 1996).
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3.4.1.4. INDICADOR DE PRODUTIVIDADE QUE REPRESENTA O PONTO DE

VISTA DA SOCIEDADE

Desempenho Econômico:

IRM=RT/PT, onde, IRM é o índice de rentabilidade média por passageiro transportado, RT é a

receita tarifária, e PT é a quantidade de passageiros transportados (ANTP, 1990, Mod. 4, p. 9,

apud LIMA, 1996).

Este indicador reflete o quão econômico foi o consumo do serviço de uma linha de ônibus, de

uma parte do sistema, ou de um sistema completo, representando a tarifa média dos serviços

produzidos. Quanto maior for este índice, menor é o incremento de custo na tarifa para

cobertura dos benefícios (gratuidades, descontos) e, conseqüentemente, melhor para os

usuários e para sociedade por significar não só uma maior diluição da arrecadação de receitas

entre os passageiros que pagam, como também, menor desembolso com transporte para a

realização dos deslocamentos necessários.

3.4.2. INDICADORES DE EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS COMPONENTES DO

SISTEMA

Para medir a eficiência e a qualidade dos componentes do sistema foram selecionados 29

indicadores representando os pontos de vista dos atores envolvidos, de forma combinada: 7

indicadores para medir a eficiência da rede; 13 indicadores para medir a eficiência do serviço

de transporte; 5 indicadores para medir a eficiência da função de suporte; e 4 indicadores para

medir a qualidade do serviço de transporte.

3.4.2.1. INDICADORES DE EFICIÊNCIA DA REDE

A eficiência do componente rede será avaliada a partir de 7 indicadores selecionados: 4

indicadores representando os pontos de vista do operador e dos usuários; e 3 indicadores

representando os pontos de vista do Governo e da sociedade.

3.4.2.1.1. INDICADORES DE EFICIÊNCIA QUE REPRESENTAM OS PONTOS DE

VISTA DOS USUÁRIOS E DO OPERADOR
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Desempenho Econômico:

DOLK=CDO/LKM, onde, DOLK é a despesa operacional por lugares x quilômetro, CDO é o

custo direto operacional, e LKM é a quantidade de lugares totais oferecidos x quilômetro

(VUCHIC, 1981);

CTV=COT/QVR, onde, CTV é o custo total da viagem, COT é o custo operacional total, e

QVR é a quantidade de viagem realizada (TOMAZINIS, 1975).

A despesa operacional por lugares x quilômetro representa a eficiência através do custo

operacional direto unitário do serviço oferecido sobre a rede para uma linha de ônibus, para

uma parte do sistema, ou para um sistema completo. Quanto menor for este custo direto

operacional unitário, mais econômica é a produção do serviço sobre a rede.

O custo total da viagem, que representa o custo unitário de uma viagem realizada sobre a

rede, avalia o quanto foi econômica a produção dos serviços sobre a rede. Obviamente, o este

indicador recebe interferência direta da rede através de seus itinerários, uma vez que, é de

acordo com eles que se define a quantidade da frota e das equipes e estruturas necessárias

para produzir o serviço adequado. Pode ser calculado para uma linha de ônibus, para uma

parte do sistema, ou para um sistema completo. Quanto menor for este custo mais econômica

é a produção do serviço sobre a rede, indicando um melhor aproveitamento dos fatores de

produção.

Desempenho Operacional:

IS=LKM/VKM, onde IS é a intensidade do serviço, LKM é a quantidade de lugares totais

oferecidos x quilômetro, e VKM a quantidade de veículo x quilômetro (VUCHIC, 1981);

LKMPOH=LKM/POH, onde, LKMPOH é a quantidade de lugares totais oferecidos x

quilômetro por pessoal de operação x hora, LKM é a quantidade de lugares totais oferecidos x

quilômetro, e POH é a quantidade de pessoal de operação x hora (VUCHIC, 1981).
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A relação que representa a intensidade do serviço reflete o nível de serviço dado sobre a rede.

Quanto maior esta quantidade melhor é o nível de serviço da rede, podendo ser analisado por

linha de ônibus, por uma parte do sistema, ou considerando o sistema completo.

O segundo indicador, a quantidade de lugares totais oferecidos x quilômetro por pessoal de

operação x hora, reflete a eficiência da utilização de mão-de-obra de operação na produção

dos serviços sobre a rede, de uma linha de ônibus, de uma parte do sistema, ou de um sistema

completo. Uma redução neste indicador pode alertar para uma ociosidade na alocação de

mão-de-obra de operação.

Outro aspecto é que fatores externos também podem influenciar nos resultados desses

indicadores, sem significar necessariamente uma queda na eficiência, como mudanças de

carga horária e redução da velocidade operacional nas vias urbanas acarretando um aumento

nos tempos de viagem.

3.4.2.1.2. INDICADORES DE EFICIÊNCIA QUE REPRESENTAM OS PONTOS DE

VISTA DO GOVERNO E DA SOCIEDADE

Provisão de Serviço:

�=(e – νννν + 1)/(2 νννν – 5), onde, � é o índice de disponibilidade de circuitos, que pela teoria dos

grafos, é medido através da relação entre o número de circuitos atuais (e – νννν + 1) e o número

máximo de circuitos (2 νννν - 5) (TOMAZINIS, 1975);

�=e/(3 (νννν – 2)), onde, � é o índice de conectividade, e é o número de arestas ou ligações da

rede, e (3 (νννν – 2)) o número máximo de ligações da Rede. Para os dois indicadores e é o

número de arestas ou ligações da rede e νννν = números de nós ou vértices da rede

(TOMAZINIS, 1975); e

ICR=ACS/ARA, onde, ICR é o índice de cobertura da rede, ACS é a área coberta pelos

serviços, e ARA e a área da região atendida pelos serviços (MOLINERO e ARELLANO,

1996).
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“Alfa” é a quantidade de circuitos disponíveis na rede. Esta relação varia de zero a unidade.

Quanto maior esta relação, maior é o número de circuitos atuais que um grafo ou rede tem, ou

seja, maior o número de interconexões que esta rede construiu no plano de suas ligações.

“Gama” representa o índice de conectividade de uma rede e quanto maior o número de

ligações, melhor será a interconexão dos nós do grafo. O índice de conectividade “gama”

varia de 1/3 a unidade.

Os dois índices estão obviamente relacionados. Eles medem o nível de interconexão dos nós

de uma rede, e os caminhos disponíveis movendo-se nó a nó. Esses índices focalizam em seus

conceitos a flexibilidade operacional. A flexibilidade de uma rede é verificada através da

habilidade de se promover mudanças em destinos de viagem solicitadas pelo usuário da rede,

como também, mudanças decorrentes do carregamento da viagem com o passar do tempo e

mudanças requeridas por demanda política ou devido problemas de capacidade no próprio

sistema. Da mesma forma, a capacidade de serviço de uma rede aumenta quando o serviço de

um nó, em particular, pode ser relacionado a mais de uma ligação. Assim, quando uma

ligação de uma rede falhar, o nível de circuitos dessa rede pode permitir a continuação dos

serviços entre os nós a partir de outras ligações e nós. Esses índices podem auxiliar o controle

do desempenho de uma rede quanto a custo e serviço. Então, quanto maior o índice “alfa” ou

o “gama”, maior serão a flexibilidade e a capacidade do serviço da rede.

O índice de cobertura da rede varia entre zero e a unidade, e representa a extensão de uma

rede dentro da área ou modos de transporte, em que se oferta o serviço, assim como o

desempenho individual de cada linha. Quanto maior este índice melhor os serviços que

cobrem a área da região.

3.4.2.2. INDICADORES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA DO SERVIÇO DE

TRANSPORTE

A qualidade do componente serviço de transporte será avaliada sob os pontos de vista dos

usuários e da sociedade a partir de 4 indicadores selecionados. Já a eficiência do componente

serviço de transporte, será avaliada sob os pontos de vista do operador e do Governo a partir

de 13 indicadores selecionados.
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B.4.2.2.1. INDICADORES DE QUALIDADE QUE REPRESENTAM OS PONTOS DE

VISTA DOS USUÁRIOS E DA SOCIEDADE

Confiança:

CV=QVR/QVP, onde, CV é o índice de cumprimento de viagem, QVR é a quantidade de

viagem realizada, e QVP é a quantidade de viagem programada (TOMAZINIS, 1975).

Este indicador sinaliza o quanto o serviço produzido é confiável para o usuário e para a

sociedade, ou seja, representando a garantia de seus deslocamentos, podendo ser medido para

uma linha de ônibus, para uma parte do sistema, ou para um sistema completo. Este indicador

pode ser aplicado também considerando os períodos de operação, os períodos de pico e fora

pico.

Conforto:

TMO=PT/LO, onde, TMO é a taxa média de ocupação, PT é a quantidade de passageiros

transportados, e LO é a quantidade de lugares totais oferecidos (LIMA, 1996).

IC=PT/LSO, onde, IC é o índice de conforto, PT é a quantidade de passageiros transportados,

e LSO é a quantidade de lugares sentados oferecidos (LIMA, 1996).

IQV=TAV/PT, onde, IQV é o índice de qualidade da viagem, TAV é o total da área do veículo,

e PT é a quantidade de passageiros transportados (TOMAZINIS, 1975).

A taxa média de ocupação sinaliza o nível de conforto do serviço oferecido por uma linha de

ônibus, por uma parte do sistema, ou por um sistema completo, refletindo um coeficiente de

utilização dos serviços produzidos. Quanto maior for seu resultado, melhor aproveitamento do

que é oferecido. Para este indicador, ressalta-se a necessidade de verificar a existência de

excesso de oferta (ociosidade de serviço) ou excesso de lotação (desconforto).

O índice de conforto também sinaliza o nível de conforto do serviço oferecido por uma linha

de ônibus, por uma parte do sistema, ou por um sistema completo. Quanto menor for seu

resultado, maior é o nível de conforto do serviço produzido. Para este indicador, ressalta-se
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também a necessidade de verificar a existência de excesso de oferta (ociosidade de serviço)

ou excesso de lotação (desconforto).

O índice de qualidade da viagem reflete a qualidade da viagem, mesmo que de forma geral,

como, também, caracteriza o conforto do serviço oferecido aos usuários. Quanto maior for seu

resultado, maior é a qualidade do serviço produzido. Para este indicador, ressalta-se também a

necessidade de verificar a existência de excesso de oferta (ociosidade de serviço) ou excesso

de lotação (desconforto).

Segundo LIMA (1996), o índice de qualidade da viagem pode ser aplicado, também, apenas

nos períodos de picos, onde existe a maior concentração da demanda, para verificar o nível de

conforto do serviço oferecido nesses períodos. A autora cita BOTZOW (1974, apud FARIA,

1985, p. 60), que sugere o Padrão de FRUIN para medir ocupação de espaços da área ocupada

por cada passageiro nos períodos de pico, conforme Quadro 16 abaixo.

Quadro 16 - Padrão de FRUIN para Ocupação de Espaços

SITUAÇÃO
ÁREA EM M2 DE OCUPAÇÃO

POR PASSAGEIRO
1. Área adequada para livre circulação 1,17
2. Área com circulação restrita 0,90 – 1,17
3. Área com circulação restrita que causa distúrbios à mobilidade. 0,63 – 0,90
4. Circulação severamente restrita sem contato pessoal 0,27 – 0,63
5. Circulação impossível e contato pessoal inevitável. 0,18 – 0,27
6. Área equivalente ao corpo humano, contato físico inevitável,
desconforto físico e psicológico, disposição de pânico.

0,14 – 0,18

Fonte: LIMA (1996, p.149).

O padrão de FRUIN é um método adotado para definir a densidade superficial de passageiros

em pé, desenvolvido por John J. Fruin, Doctor of Philosophy (Transportation Planning) –

Polytechnic Institute of Booklyn. Seu trabalho intitulado “Pedestrian Plannig and Desing”

baseou-se nas características antropométricas, nas condições de circulação e nos fatores

psicológicos das pessoas em aglomerações. Fruin estabeleceu 6 níveis de conforto em função

da área disponível por indivíduo.

3.4.2.2.2. INDICADORES DE EFICIÊNCIA QUE REPRESENTAM OS PONTOS DE

VISTA DO OPERADOR E DO GOVERNO
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Medidas de Custo Unitário:

COTKM=COT/VKM, onde, COTKM é o custo operacional total por quilômetro, COT é o

custo operacional total, e VKM a quantidade de veículo x quilômetro (TOMAZINIS, 1975).

CPT=COT/PT, onde, CPT é o custo do passageiro transportado, COT é o custo operacional

total, e PT é a quantidade de passageiros transportados (TOMAZINIS, 1975).

DOPT=CDO/PT, onde, DOPT é a despesa operacional por passageiro, CDO é o custo direto

operacional, e PT é a quantidade de passageiros transportados (TOMAZINIS, 1975).

O custo operacional total por quilômetro representa o custo médio unitário do serviço

produzido de uma linha de ônibus, de uma parte do sistema, ou de um sistema completo.

Quanto menor for este indicador, mais econômica é a produção do serviço, propiciando um

maior benefício para os usuários e a sociedade através da minimização dos custos com

deslocamentos.

O custo do passageiro transportado representa o custo médio unitário do serviço consumido

de uma linha de ônibus, de uma parte do sistema, ou de um sistema completo. Quanto menor

for esta relação, mais econômico é o serviço produzido e, conseqüentemente, maior é o

benefício para a sociedade e os usuários através da minimização dos custos desembolsados

com seus deslocamentos.

A despesa operacional por passageiro representa o custo direto operacional unitário por

usuário, ou seja, o custo unitário de operacionalização direta dos serviços de uma linha de

ônibus, de uma parte do sistema, ou de um sistema completo. Quanto menor for esta medida,

mais econômica é a operacionalização dos serviços e, conseqüentemente, maior benefício

para os usuários e a sociedade através da minimização dos custos desembolsados com seus

deslocamentos.

Esses indicadores recebem interferências relacionadas com a evasão de receitas, aumentos de

insumos, e aumento na produção de serviço decorrente da alocação de veículos de forma

inadequada ou de fatores externos (redução da velocidade operacional acarretando maior
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tempo de viagem, necessitando uma alocação maior de veículo), ou tudo que for pertinente à

gestão e à operacionalização da produção dos serviços.

Distribuição Relativa de Custo:

DOCOT =CDO/COT, onde, DOCOT é a despesa operacional por custo operacional total,

CDO é o custo direto operacional, e COT é o custo operacional total (TOMAZINIS, 1975).

A proporção da despesa operacional sobre o custo operacional total representa a adequada

utilização dos fatores de produção, uma vez que, ela representa a otimização dos custos para a

produção dos serviços para uma linha de ônibus, para uma parte do sistema, ou para um

sistema completo. Quanto maior for este indicador, mais econômica é a produção dos

serviços, pois significa que a maior parcela do custo está dedicada para operacionalização dos

serviços, ou seja, comprometida com os custos diretos, tais como, combustível, motorista,

cobrador, e outros insumos diretos e necessários para a execução dos serviços. Este indicador

recebe também, interferências relacionadas com a evasão de receitas, aumentos de insumos, e

aumento na produção de serviço decorrente da alocação de veículos de forma inadequada ou

de fatores externos (redução da velocidade operacional acarretando maior tempo de viagem,

necessitando de uma alocação maior de veículo), ou tudo que for pertinente à gestão e

operacionalização da produção dos serviços.

Provisão de Serviço:

UVKM=VKM/V onde, UVKM é a utilização do veículo por quilômetro, VKM é a quantidade

de veículo x quilômetro, e V é a quantidade de veículo (SANTANA FILHO, 1992).

PMOKM=VKM/PETH, onde, PMOKM é a produtividade da mão-de-obra por quilômetro,

VKM é a quantidade de veículo x quilômetro, e PETH é a quantidade de pessoal total x hora

(SANTANA FILHO, 1992).

PMOP=PT/PETH, onde, PMOP é a produtividade de mão-de-obra por passageiro, PT é a

quantidade de passageiros transportados, e PETH é a quantidade de pessoal total x hora

(TOMAZINIS, 1975).
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A utilização do veículo mede a eficiência através da diluição dos custos em relação ao que é

produzido para uma linha de ônibus, para uma parte do sistema, ou para um sistema completo.

Uma inadequada utilização da frota pode acarretar em um aumento desnecessário da

quantidade de veículos, o que eleva o custo unitário de produção dos serviços. Mudanças na

rede de transporte ou nos itinerários das linhas podem influenciar nos resultados deste

indicador.

A produtividade da mão-de-obra por quilômetro mede eficiência através da alocação e da

utilização da mão-de-obra para produção dos serviços de uma linha de ônibus, de uma parte

do sistema, ou de um sistema completo. Quanto maior este indicador, melhor é o

aproveitamento da mão-de-obra e, conseqüentemente, menor custo para produção dos

serviços.

A produtividade da mão-de-obra por passageiro mede a eficiência através da alocação e da

utilização da mão-de-obra em relação ao que é consumido por uma linha de ônibus, de uma

parte do sistema, ou de um sistema completo. Quanto maior este indicador, melhor é o

aproveitamento da mão-de-obra e, conseqüentemente, menor custo para produção dos

serviços.

Esses indicadores recebem, também, interferências relacionadas com o aumento na produção

de serviço decorrente da alocação de veículos de forma inadequada ou de fatores externos

(redução da velocidade operacional acarretando maior tempo de viagem, necessitando de uma

alocação maior de veículo), ou tudo que for pertinente à gestão e à operacionalização da

produção dos serviços.

Arrecadação de Receita:

RODO=RO/CDO, onde, RODO é a receita operacional por despesas operacional, RO é a

receita operacional ou tarifária, e CDO é o custo direto operacional (TOMAZINIS, 1975).

ROPETH=RO/PETH, onde, ROPETH é a receita operacional por pessoal total x hora, RO é a

receita operacional ou tarifária, e PETH é a quantidade de pessoal total x hora (TOMAZINIS,

1975).
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ROV=RO/V, onde, ROV é a receita operacional ou tarifária por veículo, RO é a receita

operacional ou tarifária, V é a quantidade de veículo (TOMAZINIS, 1975).

ROVKM=RO/VKM, onde, ROVKM é a receita operacional ou tarifária por veículo x

quilômetro, RO é a receita operacional ou tarifária, e VKM é a quantidade de veículo x

quilômetro (TOMAZINIS, 1975).

A proporção da receita operacional em relação ao custo direto operacional, de uma linha de

ônibus, de uma parte do sistema, ou de um sistema completo, representa quanto é arrecadado

de receita para cada unidade de despesa direta realizada. Quanto maior for este indicador,

mais econômica é a produção dos serviços.

A receita operacional relacionada à mão-de-obra total alocada mede a eficiência através da

quantidade de receita arrecadada para cada homem x hora alocado, de uma linha de ônibus, de

uma parte do sistema, ou de um sistema completo. Quanto maior este indicador, melhor é o

aproveitamento da mão-de-obra e, conseqüentemente, melhor é o aproveitamento do custo de

produção dos serviços.

A receita operacional por veículo mede a eficiência através da arrecadação de receita para

cada equipamento alocado, de uma linha de ônibus, de uma parte do sistema, ou de um

sistema completo. Quanto maior for este indicador, maior é o aproveitamento do veículo e,

conseqüentemente, maior é minimização do custo de produção do serviço.

A receita operacional relacionada à quantidade de veículo x quilômetro mede a eficiência

através da arrecadação de receita em relação ao serviço produzido, ou seja, a receita

arrecadada por cada quilômetro produzido. Este indicador pode ser aplicado para uma linha

de ônibus, para uma parte do sistema, ou para um sistema completo. Quanto maior for este

indicador, maior é o aproveitamento do veículo e, conseqüentemente, maior é minimização do

custo de produção do serviço.

Esses indicadores recebem interferências relacionadas com a evasão de receitas, aumentos de

insumos, e aumento na produção de serviço decorrente da alocação de veículos de forma

inadequada ou de fatores externos (redução da velocidade operacional acarretando maior
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tempo de viagem, necessitando de uma alocação maior de veículo), ou tudo que for pertinente

à gestão e à operacionalização da produção dos serviços.

Recursos de Entrada:

CCVKM=LT/VKM, onde, CCVKM é o consumo de combustível por veículo x quilômetro, LT

é a quantidade de litros de combustível consumido, e VKM é a quantidade de veículo x

quilômetro (TOMAZINIS, 1975).

CCPT=LT/PT, onde, CCPT é o consumo de combustível por passageiro transportado, LT é a

quantidade de litros de combustível consumido, e PT é a quantidade de passageiros

transportados (TOMAZINIS, 1975).

O consumo de combustível por veículo x quilômetro representa a quantidade de combustível

para realizar cada quilômetro de uma linha de ônibus, de uma parte do sistema, ou de um

sistema completo, expresso em litros de óleo diesel por quilômetro, e reflete a melhor

economicidade energética da frota.

O consumo de combustível por passageiro de uma linha de ônibus, de uma parte do sistema,

ou de um sistema completo, expresso em litros de óleo diesel por passageiro transportado,

reflete a melhor economicidade energética para consumir o serviço produzido.

Esses indicadores recebem interferências relacionadas com o aumento na produção de

serviço, decorrente da alocação de veículos de forma inadequada ou de fatores externos

(redução da velocidade operacional acarretando maior tempo de viagem, necessitando de uma

alocação maior de veículo). Para PEREIRA (1985), o consumo de combustível é, talvez, a

mais convincente das despesas definidas como diretas, entre aquelas apropriadas para a

obtenção do custo de operação.

3.4.2.3. INDICADORES DE EFICIÊNCIA DA FUNÇÃO DE SUPORTE

A eficiência do componente função de suporte será avaliada a partir de 5 indicadores

selecionados: 3 indicadores representando os pontos de vista do operador, dos usuários e da

sociedade; e 2 indicadores representando o ponto de vista do Governo.
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3.4.2.3.1. INDICADORES DE EFICIÊNCIA QUE REPRESENTAM OS PONTOS DE

VISTA DO OPERADOR, DOS USUÁRIOS E DA SOCIEDADE

Desempenho Econômico:

DTFSCOT=CTFS/COT, onde DTFSCOT é a despesa total com a função de suporte por custo

operacional total, CTFS é o custo total da função de suporte, e COT é o custo operacional total

(TOMAZINIS, 1975).

DTFSRO=CTFS/RO, onde, DTFSRO é a despesa total com a função de suporte por receita

operacional, CTFS é o custo total da função de suporte, e RO é a receita operacional ou

tarifária (TOMAZINIS, 1975).

A despesa total com a função de suporte em relacionada ao custo operacional total reflete a

proporção dedicada de custo com apoio indireto para a produção do serviço em relação ao

custo total desta produção. Quanto menor for este indicador, mais econômico e eficiente é a

produção do serviço.

A despesa total com a função de suporte relacionada à receita operacional reflete a proporção

de custo com apoio indireto para a produção do serviço em relação ao que se arrecada com

esta produção, ou seja, custo indireto para cada unidade de receita arrecadada. Quanto menor

for esta proporção, mais econômico e eficiente é a produção do serviço.

Esses indicadores sofrem interferências decorrentes dos insumos aplicados para compor custo

de manutenção, administração, depreciação e remuneração de capital, como também recebe

interferências relacionadas com a evasão de receitas.

Provisão do Serviço:

POHPETH=POH/PETH, onde, POHPETH é a proporção de pessoal de operação x hora por

pessoal total x hora, POH é a quantidade pessoal de operação x hora, e PETH é a quantidade

de pessoal total x hora (TOMAZINIS, 1975).
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A proporção da quantidade pessoal de operação x hora em relação à quantidade de pessoal

total x hora alocado reflete a eficiência através do melhor aproveitamento da mão-de-obra

para a produção dos serviços. Quanto maior este indicador, mais econômica e adequada é a

produção do serviço.

Este indicador recebe interferências relacionadas com o aumento na produção de serviço

decorrente da alocação de veículos de forma inadequada ou de fatores externos (redução da

velocidade operacional acarretando maior tempo de viagem, necessitando de uma alocação

maior de veículo), ou tudo que for pertinente à gestão e à operacionalização da produção dos

serviços.

3.4.2.3.2. INDICADORES DE EFICIÊNCIA QUE REPRESENTAM O PONTO DE

VISTA DO GOVERNO

Desempenho Econômico:

DTFSVKM=CTFS/VKM, onde, DTFSVKM é a despesa total com a função de suporte por

veículo x quilômetro, é CTFS o custo total da função de suporte, e VKM é a quantidade de

veículo x quilômetro (TOMAZINIS, 1975).

DTGDTFS=CTG/CTFS, onde, DTGDTFS é a proporção da despesa total com gerenciamento

por despesa com função de suporte, é CTG o custo total de gerenciamento, e CTFS é o custo

total da função de suporte (TOMAZINIS, 1975).

A despesa total da função de suporte por veículo x quilômetro reflete o custo unitário das

funções de suporte por quilômetro produzido. Quanto menor este indicador, mais econômica é

a produção dos serviços. Este indicador sofre também interferências decorrentes dos insumos

aplicados para compor custo de manutenção, administração, depreciação e remuneração de

capital, como, também, recebe interferências relacionadas com o aumento na produção de

serviço decorrente da alocação de veículos de forma inadequada ou de fatores externos

(redução da velocidade operacional acarretando maior tempo de viagem, necessitando de uma

alocação maior de veículo), ou tudo que for pertinente à gestão e à operacionalização da

produção dos serviços.
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A proporção da despesa total do gerenciamento em relação à despesa total com a função de

suporte reflete a eficiência do gerenciamento do Órgão Gestor, através da otimização dos seus

custos. Quanto menor for esta proporção, mais econômica e adequada é a produção dos

serviços. Interferem neste indicador, também, os insumos aplicados para compor custo de

manutenção, administração, depreciação e remuneração de capital, como também a evasão de

receitas, intervenções políticas e administrativas no Órgão Gestor. Em alguns casos, como o

da EMTU/Recife, o custo de gerenciamento para o Órgão Gestor é calculado em função do

consumo do serviço produzido, oscilando com o seu comportamento.

3.4.3. INDICADORES DE EFICIÊNCIA QUE REPRESENTAM AS INTER-

RELAÇÕES ENTRE OS COMPONENTES.

Dentre os 3 métodos sugeridos por TOMAZINIS (1975) para a análise da eficiência do

sistema, foi escolhido o método de pares combinados de medidas entre seus componentes, ou

seja, serão criados novos indicadores determinados a partir da combinação entre os

indicadores selecionados para cada componente do sistema, a rede, o serviço de transporte e a

função de suporte. A partir dos indicadores resultantes, medida considerada significativa e

explicativa para as inter-relações entre esses componentes, será avaliado o sistema sob o

aspecto da eficiência.

Essas inter-relações serão demonstradas considerando a rede versus serviço de transporte, a

rede versus função de suporte e serviço de transporte versus função de suporte, através de 6

medidas determinadas a partir de 12 indicadores, 4 para cada componente do sistema, que

foram selecionados considerando os principais setores da produção (mão-de-obra, veículo e

capital) e o produto final (quilometragem e passageiro transportado). Nesta seleção, também

foram excluídas medidas resultantes já consideradas em cada componente, buscando uma

melhor compreensão dos impactos operacionais de uma parte do sistema, ou de um sistema

completo, conforme a seguir:

3.4.3.1 INDICADORES DE EFICIÊNCIA QUE REPRESENTAM A REDE VERSUS O

SERVIÇO DE TRANSPORTE

3.4.3.1.1. PRIMEIRA COMBINAÇÃO ENTRE PAR DE MEDIDA:
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DOLKM=CDO/LKM - Indicador de eficiência do componente rede;

RODO=RO/CDO - Indicador de eficiência do componente serviço de transporte;

Indicador de eficiência resultante: ROLKM=RO/LKM, onde, ROLKM é a receita

operacional por lugares x quilômetro, RO é a receita operacional ou tarifária, e LKM é a

quantidade de lugares totais oferecidos x quilômetro.

Este indicador resultante da inter-relação entre o serviço de transporte e a rede avalia a

eficiência de uma parte do sistema, ou de um sistema completo, refletindo o consumo dos

serviços produzidos através da arrecadação de receita. Quanto maior este indicador, maior é o

aproveitamento dos serviços produzidos. Este indicador recebe interferências relacionadas

com o aumento na produção de serviço decorrente da alocação do padrão e quantidade de

veículos de forma inadequada, induzida por fatores externos (redução da velocidade

operacional acarretando maior tempo de viagem, necessitando de uma alocação maior de

veículo), ou induzida por gestão e operacionalização da produção dos serviços.

3.4.3.1.2. SEGUNDA COMBINAÇÃO ENTRE PAR DE MEDIDA:

IS=LKM/VKM - Indicador de eficiência do componente rede;

PMOKM=VKM/PETH - Indicador de eficiência do componente serviço de transporte;

Indicador de eficiência resultante: LKMPETH=LKM/PETH, onde, LKMPETH é a

quantidade de lugares x quilômetro por pessoal de total x hora, LKM é a quantidade de lugares

totais oferecidos x quilômetro, e PETH é a quantidade de pessoal total x hora.

Este indicador resultante da inter-relação entre o serviço de transporte e a rede, também avalia

a eficiência do sistema, ou de uma parte do sistema, refletindo a produtividade da mão-de-

obra. Quanto maior este indicador, maior é o aproveitamento da mão-de-obra na produção dos

serviços. Este indicador recebe também interferências relacionadas com o aumento na

produção de serviço decorrente da alocação do padrão e quantidade de veículos de forma

inadequada, induzida por fatores externos (redução da velocidade operacional acarretando

maior tempo de viagem, necessitando de uma alocação maior de veículo), ou induzida por

gestão e operacionalização da produção dos serviços.
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3.4.3.2. INDICADORES DE EFICIÊNCIA QUE REPRESENTAM A REDE VERSUS A

FUNÇÃO DE SUPORTE

3.4.3.2.1. PRIMEIRA COMBINAÇÃO ENTRE PAR DE MEDIDA:

DTFSCOT=CTFS/COT - Indicador de eficiência do componente função de suporte;

CTV=COT/QVR - Indicador de eficiência do componente rede;

Indicador de eficiência resultante: DTFSQVR=CTFS/QVR, onde, DTFSQVR é a despesa

total com a função de suporte por quantidade de viagem realizada, DTFS é o custo total da

função de suporte, e QVR é a quantidade de viagem realizada.

Este indicador resultante da inter-relação entre a função de suporte e a rede avalia a eficiência

de uma parte do sistema, ou de um sistema completo, refletindo a diluição dos custos indiretos

em relação ao serviço produzido. Quanto menor for este indicador mais econômico é a

produção dos serviços. Esse indicador recebe interferências decorrentes da gestão e

operacionalização da produção dos serviços, como, também, dos insumos aplicados para

compor o custo de manutenção, administração, depreciação e remuneração de capital.

3.4.3.2.2. SEGUNDA COMBINAÇÃO ENTRE PAR DE MEDIDA:

POHPETH=POH/PETH - Indicador de eficiência do componente função de suporte;

LKMPOH=LKM/POH - Indicador de eficiência do componente rede;

Indicador de eficiência resultante: LKMPETH=LKM/PETH, onde, LKMPETH é a

quantidade de lugares x quilômetro por pessoal total x hora, LKM é a quantidade de lugares

totais oferecidos x quilômetro, e PETH é a quantidade de pessoal total x hora.

Este indicador extraído da combinação dos indicadores selecionados para os componentes, a

rede e a função de suporte, mesmo de origem diferente, representa a mesma medida resultante

de eficiência obtida quando combinados os indicadores selecionados para os componentes

rede e serviço de transporte, caracterizando, assim, uma medida de eficiência comum para

essas iterações. Este indicador resultante da inter-relação entre a função de suporte e a rede

avalia a eficiência de uma parte do sistema, ou de um sistema completo, e, quanto maior se
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apresentar, melhor é o aproveitamento da mão-de-obra na produção dos serviços. As

interferências para esta medida estão relacionadas com o aumento na produção de serviço

decorrente da alocação do padrão e quantidade de veículos de forma inadequada, induzida por

fatores externos (redução da velocidade operacional acarretando maior tempo de viagem,

necessitando de uma alocação maior de veículo), ou induzida por má gestão e

operacionalização da produção dos serviços.

3.4.3.3. INDICADORES DE EFICIÊNCIA ENTRE O SERVIÇO DE TRANSPORTE

VERSUS A FUNÇÃO DE SUPORTE

3.4.3.3.1. PRIMEIRA COMBINAÇÃO ENTRE PAR DE MEDIDA:

ROV=RO/V - Indicador de eficiência do componente serviço de transporte;

DTFSRO=CTFS/RO - Indicador de eficiência do componente função de suporte;

Indicador de eficiência resultante: DTFSV=CTFS/V, onde, DTFSV é a despesa total com a

função de suporte por veículo, DTFS é o custo total com a função de suporte, e V é a

quantidade de veículo.

Este indicador resultante da inter-relação entre o serviço de transporte e a função de suporte

avalia a eficiência de uma parte do sistema, ou de um sistema completo, refletindo a despesa

de cada veículo alocado nos serviços produzidos. Quanto menor for este indicador, mais

econômica é a produção dos serviços. Este indicador recebe interferências relacionadas com o

aumento na produção de serviço decorrente da alocação de veículos de forma inadequada,

induzida por fatores externos (redução da velocidade operacional acarretando maior tempo de

viagem, necessitando de uma alocação maior de veículo), ou induzida por gestão e

operacionalização da produção dos serviços.

3.4.3.3.2 SEGUNDA COMBINAÇÃO ENTRE PAR DE MEDIDA:

CPT=COT/PT - Indicador de eficiência do componente serviço de transporte;

DTFSCOT=CTFS/COT - Indicador de eficiência do componente função de suporte;
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Indicador de eficiência resultante: DTFSPT=CTFS/PT, onde, DTFSPT é a despesa total

com a função de suporte por passageiro transportado, CTFS é o custo total com a função de

suporte, e PT é a quantidade de passageiros transportados.

Este indicador resultante da inter-relação entre o serviço de transporte e a função de suporte

avalia a eficiência de uma parte do sistema, ou de um sistema completo, refletindo o custo

unitário indireto dos serviços consumidos, ou seja, o custo unitário indireto para transportar

cada passageiro. Quanto menor for este indicador, mais econômico é o consumo dos serviços

produzidos. Este indicador recebe interferências relacionadas com o aumento na produção de

serviço decorrente da alocação de veículos de forma inadequada, induzida por fatores

externos (redução da velocidade operacional acarretando maior tempo de viagem,

necessitando de uma alocação maior de veículo), ou induzida por gestão e operacionalização

da produção dos serviços.

3.5. AVALIAÇÃO DOS INDICADORES SELECIONADOS

Para análise de produtividade foram escolhidos indicadores parciais. Esses indicadores de

produtividade aqui tratados estão endereçados a objetivo específico, que é a avaliação dos

impactos operacionais decorrentes da implantação sistemas integrados por ônibus. Pretende-

se, com esses indicadores, buscar resultados através de avaliação comparativa, ou seja,

relacionar o desempenho da área em dois períodos, antes e depois da referida implantação.

Esta avaliação visa colaborar com subsídios para o gerenciamento dos serviços de transporte,

entendendo-se as relações dinâmicas entre os fatores essenciais, output e input, ou seja,

contribuições e produção, para se tentar prever metas futuras.

Os indicadores de eficiência da rede pretendem avaliar o serviço de transporte, executado

sobre a mesma em relação a custo e oferta desses serviços. A ênfase em planejamento de rede

de transporte urbano indica claramente que as características de eficiência da própria rede

fazem um papel importante na qualidade global de serviços de transporte oferecida em uma

região metropolitana (TOMAZINIS, 1975).

Os indicadores de eficiência do serviço de transporte pretendem expressar até que ponto as

preocupações diferentes dos atores envolvidos, o operador, os usuários, a sociedade, e o

Governo, podem ter participado na operação desses serviços. Foram escolhidos indicadores
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influenciáveis por modificações no padrão de operação, excluindo-se indicadores

representativos dos atributos conveniência e transferência, já que dependem basicamente do

tipo da linha de ônibus, redes e itinerários. Foram, ainda, excluídos indicadores

representativos do atributo segurança, não só pelo mesmo motivo como também pela

dificuldade em resgatar informações para os períodos.

Os indicadores de eficiência da função de suporte pretendem expressar o comportamento dos

seus custos para a realização dos serviços de transporte. Também estão incluídos nestes

indicadores, os que representam a composição desses custos, tais como as despesas direta e

indireta para realizar os serviços de transporte, incluindo mão-de-obra e consumo de

combustível.

Dentre as medidas resultantes que avaliam a eficiência do sistema, através das inter-relações

entre os seus componentes, obtidas a partir da combinação entre pares de indicadores

selecionados para cada componente, verifica-se que a medida LKMPET=LKM/PET é comum

quando se relaciona o componente do sistema, a rede, com os componentes do sistema,

serviço de transporte e funções de suporte. Segundo VUCHIC (1981), a quantidade de lugares

x quilômetro, diário ou anual, representa a quantidade total de serviço oferecido por um

sistema de transporte, e que associado à quantidade de pessoal alocado para operacionalização

desses serviços, é um indicador importante para medir a eficiência do Órgão de Gerência.

Então, um aspecto que se pode considerar é que este indicador de eficiência é representativo

para um sistema de transporte por ser determinístico, e conseqüentemente, influenciar também

nos resultados das análises sob todos os pontos de vista dos agentes envolvidos com este

sistema.

Esta importância pode ser percebida considerando ARAGÃO e FIGUEIREDO (1993), que

descreve muito bem a estruturação de um sistema de transporte: “...De início, deparamo-nos

com o aspecto da titularidade do serviço, que é do Poder Público. Ou seja, mesmo que a

Administração Pública delegue a execução a operadoras privadas, o que vem sendo, aliás, de

praxe, ela permanece a responsável pelo serviço, incumbindo-se da garantia de que o serviço

observe os requisitos de permanência, generalidade, eficiência, modicidade e cortesia

(MEIRELLES, 1988:273-4). Para tal fim, o Poder Público reserva para si as funções de

regulamentação, planejamento, contratação, controle e fiscalização, disciplinamento e fixação

das tarifas (ARAGÃO e AMBRÓSIO, 1992:7-13). Em termos operacionais e gerenciais
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concretos, o que ocorre, aqui, é uma divisão de trabalho entre o “Órgão de Gerência” – o

Poder Público – e a empresa operadora na prestação do serviço. Permanecem com o primeiro,

pois, as relevantes e estratégicas tarefas da definição do produto a ser oferecido (linhas e

horários), do controle operacional, da fixação do preço e mesmo de decisões quanto a

investimentos de capital (tipo de veículo, frota, instalações mínimas, etc.). Enquanto isso resta

à empresa operadora a decisão de como melhor executar as determinações vindas de fora, por

intermédio das ordens de serviço por vezes bem detalhadas....”

Ainda, ARAGÃO e FIGUEIREDO (1993): “...Uma outra característica complicadora por

transporte público urbanos seria a existência de extraordinários picos ao lado de períodos de

relativo marasmo, obrigando os empresários a se adequarem para o atendimento dos picos,

sofrendo, em contrapartida, com um alto grau de ociosidade de equipamentos e de mão-de-

obra nos entre picos (LABS, 1980:15-7)....”

“...Nesse contexto, a empresa deve se reestruturar, aprender a utilizar de forma mais eficiente

seus recursos, porém garantindo, de outro lado, a confiabilidade e qualidade de seus serviços e

satisfazendo ao máximo as necessidades dos passageiros. Os meios mobilizados e as

atividades preparatórias terão de se readequar de forma a proporcionar segurança e

confiabilidade ao processo produtivo da empresa....”

Diante deste quadro, cada ator envolvido com o sistema de transporte terá sua própria

concepção de eficiência. O operador concentrará sua atenção na otimização da utilização dos

fatores envolvidos com a operação, tais como capital, trabalho e outros, visando garantir a

realização do serviço com menor dispêndio possível (ARAGÃO e FIGUEIREDO, 1993).

O usuário, que a rigor deveria ser o centro das atenções dos prestadores dos serviços, vai estar

preocupado em obter a máxima qualidade, em troca dos seus esforços físicos na obtenção da

condução e de seus desembolsos monetários (ARAGÃO e FIGUEIREDO, 1993).

A sociedade mais ampla, por sua vez, é a que, em última instância, arcará com os custos dos

investimentos pesados e das eventuais externalidades negativas do sistema de transportes. À

mesma interessará, em compensação à melhoria da acessibilidade geral e maximização de

outros resultados positivos (empregos, chances de negócios, etc.), além da minimização dos

impactos negativos (poluição, engarrafamento, acidentes, perda de áreas potencialmente
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produtivas para o sistema, danos a patrimônios culturais ou naturais, etc.) (ARAGÃO e

FIGUEIREDO, 1993).

Já o Governo, contratante, é responsável pelos serviços prestados, inclusive subsidiando-os e

realizando investimentos em infra-estruturas, exigirá, em troca de seus esforços, o alcance

máximo dos seus objetivos no tocante à satisfação, ou mesmo à antecipação de necessidades

sociais (ARAGÃO e FIGUEIREDO, 1993).

Outro aspecto percebido é que o componente do sistema, a rede, também tem um papel

definidor na estruturação de um sistema de transporte, por estar intrinsecamente ligada ao

Poder Público, e, segundo MOLINERO e ARELLANO (1996), por ser integrado por uma

variedade de itinerários e linhas que, em seu conjunto, configuram a rede de transporte,

dependem da rede viária existente na cidade, de sua forma urbana (padrões de uso do solo,

densidade, entre outros aspectos), da topografia do lugar e uma série de fatores adicionais.

Para o autor, o desenho eficiente de uma rede de transporte público e das linhas individuais

que a compõem, é um aspecto que influi significativamente no desempenho, na atração, nos

resultados econômicos e na operação do sistema como um todo, ou seja, o desempenho e a

eficiência de uma rede de transporte, e do serviço que ela prestam, podem ser medidos por

várias características que afetam a um ou vários dos grupos que participam do transporte: o

usuário, o operador e a comunidade.

As características e os grupos que afetam uma rede de maneira mais contundente são

(MOLINERO e ARELLANO, 1996): cobertura de área ou modos de transporte (usuário e

sociedade); Sinuosidade (usuário); conectividade (usuário); densidade do serviço (usuário e

sociedade); transbordos (usuário); velocidade (usuário, operador e sociedade); infra-estrutura

(operador); e custos de operação (operador e sociedade). Para tanto, a atuação Governo (o

Poder Público) é fundamental por ser de sua responsabilidade a configuração da rede e dos

serviços produzidos sobre ela.

De acordo com esse quadro, entende-se que um Órgão de Gerência, que representa o Governo

(o Poder Público), e a rede, um dos componentes do sistema de transporte, são elementos

principais para uma análise de impactos operacionais de um sistema de transporte, uma vez

que, a partir da rede existente e sob sua responsabilidade, são definidos os padrões da

produção dos serviços a serem recebidos pelos consumidores diretos, o usuário, e indiretos, a
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sociedade. Ficando para o operador a responsabilidade da execução dessas determinações, por

intermédio das ordens de serviço, de forma adequada, eficiente e com qualidade.

3.6. CRITÉRIO DE MENSURAÇÃO DOS INDICADORES

O critério de mensuração dos indicadores selecionados para avaliar os impactos operacionais

decorrentes da implantação de sistema de transporte integrado por ônibus baseia-se na

determinação das variações percentuais entre os valores dos indicadores que representam o

sistema transporte convencional por ônibus no período anterior e os valores dos indicadores

do sistema transporte integrado por ônibus na situação atual, tomando-se como referência o

sistema de transporte integrado por ônibus, objeto de estudo.

3.7. DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS UTILIZADAS NA COMPOSIÇÃO DOS

INDICADORES SELECIONADOS

Os dados utilizados para a determinação de cada variável, deverão ser, preferencialmente, do

banco de dados oficial do Órgão Gestor. Esses dados devem ser tratados utilizando o Software

Microsoft ACCESS, linguagem aplicada à estruturação de banco de dados, ou outra que

permita o isolamento das características dos sistemas e os cálculos necessários para os dois

períodos de análise. Da mesma forma, para o tratamento das variáveis topológicas da rede,

sugere-se a utilização do Software TRANSCAD ou similar.

Essas características definidas por linha de ônibus referem-se à classificação do sistema a que

pertence, o convencional e o integrado, respectivamente: área de atendimento, período de

apuração dos dados, tipo do atendimento (se radial, se transversal, se alimentadora, troncal,

etc.), intervalo programado e informado (se possível), tipo dos veículos utilizados para

realização do serviço, tarifa, integração existente, dados operacionais (demanda, serviço

programado e realizado), detalhamento da planilha de custo, e cálculos dos parâmetros

necessários para composição das variáveis. E, para as variáveis topológicas da rede, a

identificação dos nós ou vértices, ligações ou arestas, como também, sua extensão e área de

cobertura.

Os indicadores anteriormente selecionados são estabelecidos a partir da determinação das

seguintes variáveis:
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PT - Passageiros Transportados

Calculados a partir da apuração das catracas de cada veículo que opera nas linhas de ônibus

que compõem a rede, para os dois períodos, não havendo distinção entre os passageiros que

pagaram o anel tarifário integral e os passageiros que viajaram gratuitamente ou os que

possuíram descontos, como os estudantes ou os usuários do vale-transporte. Os passageiros

das linhas de ônibus do sistema transporte integrado por ônibus, caso necessário, devem ser

ajustados de acordo com os fatores de correção de catraca, obtidos através de pesquisa de

embarque e desembarque nos pontos de integração, por linha de ônibus, para cálculo dos

passageiros gratuitos transportados que não são catracados.

PP - Passageiros Pagantes

É o número de passageiros transportados no período (dia, mês, ano) de operação programada,

que pagaram tarifa – plena ou com descontos – e tiveram sua passagem registrada na catraca

do veículo (WAISMAN, 1983, P. 70, apud LIMA,1996). Os passageiros pagantes podem ser

calculados a partir dos passageiros transportados de cada linha de ônibus, subtraindo os

passageiros gratuitos transportados e a metade dos passageiros estudantes transportados por

pagarem apenas a metade do anel tarifário.

QVR - Quantidade de Viagem Realizada

É a quantidade de movimentos efetivamente realizados em cada linha de ônibus, considerando

o percurso de ida e volta.

QVP - Quantidade de Viagem Programada

É a quantidade de movimentos projetados para cada linha de ônibus, considerando o percurso

de ida e volta.

UDP - Unidade de Distância Média Percorrida

É a quantidade de quilômetro para fazer um movimento, considerando o percurso de ida e

volta de cada linha de ônibus, ou seja, a extensão da linha.

KM - Quantidade de Quilometragem Rodada

É o somatório do produto da unidade de distância percorrida por cada movimento realizado na

linha de ônibus.
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V - Quantidade de Veículo

É a quantidade de ônibus alocados para a realização dos movimentos das linhas de ônibus.

VKM - Veículo x Quilômetro

É a quilometragem total percorrida pelos veículos para realizarem os movimentos das linhas

de ônibus, estando incluída a unidade de distância percorrida entre a garagem e o ponto inicial

do movimento, considerada como um “percurso morto ou quilometragem morta”.

LO - Lugares Oferecidos

É o somatório da quantidade de lugares totais, sentados e em pé, disponibilizados por cada

veículo na realização dos movimentos, ou seja, número de viagens programadas vezes a

capacidade total do veículo. Os lugares oferecidos devem ser determinados considerando cada

tipo de equipamento alocado nas linhas de ônibus para a realização dos movimentos.

LSO - Lugares Sentados Oferecidos

É o somatório da quantidade de lugares sentados disponibilizados por cada veículo na

realização dos movimentos. Os lugares oferecidos sentados devem ser determinados

considerando cada tipo de equipamento alocado nas linhas de ônibus para a realização dos

movimentos.

LKM - Lugares Totais Oferecidos x Quilômetro

É o produto dos lugares totais oferecidos, sentado e em pé, pela unidade de distância

percorrida em cada movimento das linhas de ônibus.

TAV - Total de Área de Veículo

É a quantidade de metros quadrados disponibilizados por cada veículo para a realização dos

movimentos. As áreas de piso dos veículos podem ser determinadas considerando cada tipo

de equipamento alocado nas linhas de ônibus para a realização dos movimentos, e com base

no cadastro de frota do Órgão Gestor, a partir da capacidade registrada para cada veículo

sentado e em pé. A composição dessa área pode ser também baseada considerando o limite

máximo adotado no Brasil, segundo FARIA (1985, p. 61, apud LIMA, 1996), de 7,0

passageiros/m², o equivalente a 0,14 m²/passageiro. O registro de FARIA (1985, p. 61, apud

LIMA, 1996), indica que um passageiro sentado ocupa aproximadamente uma área de



86

0,315m², enquanto que o passageiro em pé pode ocupar apenas 0,20m², ou seja, um

passageiro sentado ocupa uma área aproximadamente 50% maior.

PET - Pessoal Total

É o somatório de todo pessoal envolvido na operacionalização do sistema excluindo-se apenas

o pessoal alocado no Órgão Gestor, que estão representados no custo gerencial. Então,

entendem-se incluídos neste grupo os motoristas, cobradores, fiscais, despachantes,

manobreiros, pessoal de manutenção e o pessoal administrativo das Empresas Operadoras.

PO - Pessoal de Operação

É o somatório do pessoal diretamente envolvido na operacionalização do serviço de

transporte. Neste grupo são considerados os motoristas, cobradores, fiscais e despachantes.

H - Jornada de Trabalho

É a jornada de trabalho diária do pessoal envolvido com a produção do serviço, operação,

manutenção e administração. Para o pessoal de operação, a jornada permitida pela CLT, é de

07:20 h, mais 00:20 min para deslocamento garagem/terminal, e mais 00:20 min para

vistoria/prestação de contas, totalizando uma carga horária de 08:00 h, e sendo também

permitido o acréscimo de até 02:00h extras. A jornada diária para o pessoal de manutenção e

administração é de 08:00 h, que também segue as regras do regime trabalhista em vigor. Estes

valores estão baseados nos critérios utilizados pelo Órgão Gestor, a EMTU/Recife, para o

cálculo da tarifa e planilha de custo das Empresas Operadoras.

LT - Litros de Combustíveis Médios Consumidos

É a quantidade de litros de óleo diesel consumido pelos veículos para a realização dos

movimentos das linhas de ônibus. Esta quantidade pode também ser determinada

considerando o rendimento médio de óleo diesel (km/litros) de cada Empresa Operadora que

operara as linhas de ônibus, obtido a partir de registro oficial do Órgão Gestor ou Empresa

Operadora, e suas respectivas quilometragens percorridas. Segundo PEREIRA (1983), o

consumo de combustível de um ônibus urbano em operação de serviço normal varia de acordo

com as características do fluxo de tráfego e de operação do veículo.

RT ou RO - Receita Tarifária
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É a receita pela venda de passagens (LIMA, 1996). A receita tarifária, também denominada de

receita operacional, é o montante obtido mediante a venda do serviço prestado aos usuários.

Esta receita pode ser calculada a partir do somatório das receitas advindas das catracas, da

venda do vale transporte e passes estudantis. Neste estudo não serão consideradas receitas

extras tarifárias, como por exemplo, aplicações financeiras e receitas extras operacionais

advindas de propagandas ou subsídios.

COT - Custo Operacional Total

Definindo classicamente, é o somatório dos custos variáveis e fixos das linhas de ônibus para

os períodos estudados, ou seja, os valores empregados na operação do serviço de transporte. O

custo total dos recursos empregados na operação dos veículos necessários (e/ou disponíveis)

para a operação programada e comercial (LIMA, 1996). Como sugestão, o custo diário

operacional total de cada linha ônibus, para os dois períodos estudados, pode ser calculado

conforme DAIBERT (1984), visando eliminar influências oriundas da metodologia para

remuneração utilizada pelo Órgão Gestor nesses períodos. A este custo operacional total

devem ser adicionados os custos imputados (impostos e taxas). A fórmula aplicada para

cálculo do custo diário operacional total, está demonstrada a seguir:

C = (CD + CI * PMA) * F / 320 Equação 3.1

Onde,

C = custo diário total;

CD = custo dependentes, considerado por empresa operadora ou por linha de ônibus;

CI = custo independente, considerado por empresa operadora ou por linha de ônibus;

PMA = percurso médio anual;

F = frota utilizada;

320 = número médio adotado de dias utilizáveis no ano.

CDO - Custo Direto Operacional

É o custo advindo das despesas diretas para realizar o serviço de transporte. Incluem-se neste

grupo as despesas com motoristas, cobrador, fiscal, despachante, combustível, lubrificante e

rodagem.

CTFS - Custo Total da Função de Suporte
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É o custo advindo das despesas indiretas para realizar o serviço de transporte. Incluem-se,

neste grupo, as despesas com peças, pessoal de manutenção, pessoal administrativo,

manobreiro, fardamento, seguro, manutenção do sistema eletrônico de bilhetagem (caso exista

esse custo), como também o custo de remuneração e depreciação do capital investido.

CTG - Custo de Gerenciamento

É a despesa com remuneração dos serviços técnicos do Órgão Gestor. Esta despesa

normalmente esta incluída na tarifa e são repassadas para Órgão Gestor pelas Empresas

Operadoras quando do fechamento de sua remuneração.

e - Números de Ligações

Também denominada de arestas. Refere-se ao número de arestas formadas pelas ligações dos

nós ou vértices.

� - Números de Nós ou Vértices da Rede

São todos os pontos de acesso que promovem a entrada ou saída da rede, ou seja, os nós da

rede.

ACS - Área Coberta pelos Serviços

Define-se como a área servida pelo sistema de transporte público, considerando a unidade

medida sendo o tempo ou a distância percorrida a pé, aceitável de caminhar. Segundo

MOLINERO e ARELLANO (1996), geralmente se considera como forma primária, a

distância que pode ser percorrida a pé em cinco minutos (± um raio de 300m) até uma estação

ou parada. A forma secundária define todos aqueles pontos que se encontram entre cinco e

dez minutos, e representa uma menor captação de usuários potenciais. Para o caso de linhas

de transporte público, que não contam com paradas previamente estabelecidas, se utiliza o

conceito de uma faixa de cobertura ou forma contínua sob as mesmas considerações

anteriores. Pode-se esperar que a maioria dos usuários potenciais, que se encontram a uma

distância que equivale a cinco minutos de caminhada até uma parada, faça uso do serviço de

transporte, se é que este é de uma qualidade satisfatória (MOLINERO e ARELLANO, 1996).

Mas, acima de um raio de cinco minutos, segundo o autor, o percentual de usuários que

utilizam o transporte público cai rapidamente devido aos transtornos que causa o caminhar

uma maior distância. O autor também salienta algumas considerações para o caso de
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distâncias que contemple aclive e declive, pois reduz a utilização dos serviços devido à

disposição dos usuários para caminhar nestas condições.

ARA - Área da Região Atendida pelos Serviços

Considera-se como a área da região atendida pelos serviços o somatório das áreas dos

municípios ou distritos onde o sistema, ou parte do sistema de transporte, está inserido.

Todas as variáveis devem ser determinadas apenas para um dia útil, ou representadas pela

média do total desses dias, detalhando-se quando possível por linha de ônibus. Destaca-se,

assim, que em termos metodológicos, a utilização desses indicadores parciais de desempenho,

embora se constituindo numa técnica de utilização mais simples, é válida, na medida em que

são utilizados dados facilmente coletáveis ou normalmente existentes, os quais são

facilitadores para a avaliação de um sistema. Com a metodologia proposta pretende-se

analisar os dois tipos de sistema de transporte por ônibus: o sistema convencional na situação

anterior, formado por uma rede de linhas de ônibus radial; e o sistema integrado na situação

atual, formado por uma rede de linhas de ônibus integrada, buscando verificar através dos

indicadores selecionados, a performance e o desempenho econômico e operacional desses

dois tipos de sistemas.

3.8. RESUMO DOS INDICADORES SELECIONADOS

AVALIAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DO SISTEMA

ANÁLISE SOB O PONTO DE VISTA DOS USUÁRIOS
Medição da Produtividade do Sistema pelo Desempenho Econômico
Indicador: CMPP (R$/passageiro pagante)

ANÁLISE SOB O PONTO DE VISTA DO OPERADOR
Medição da Produtividade do Sistema pela Economia
Indicador: MCCO (%)

ANÁLISE SOB O PONTO DE VISTA DO GOVERNO
Medição da Produtividade do Sistema pelo Desempenho Operacional
Indicadores: IPV (passageiro/viagem)

IPK (passageiro/km)

ANÁLISE SOB O PONTO DA SOCIEDADE
Medição da Produtividade do Sistema pelo Desempenho Econômico
Indicador: IRM (R$/passageiro)
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AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA REDE

ANÁLISE SOB O PONTO DE VISTA DOS USUÁRIOS E DO OPERADOR
Medição da Eficiência da Rede pelo Desempenho Econômico
Indicadores: DOLK (R$/lugar x km)

CTV (R$/viagem)
Medição da Eficiência da Rede pelo Desempenho Operacional
Indicadores: IS (lugar x km/veículo x km)

LKMPOH (lugar x km/homem x hora)

ANÁLISE SOB O PONTO DE VISTA DO GOVERNO E DA SOCIEDADE
Medição da Eficiência da Rede pela Provisão de Serviço
Indicadores: �=(e – νννν + 1)/(2 νννν – 5), � varia de zero a unidade

�=e/(3 (νννν – 2)), � varia de 1/3 a unidade
ICR (%)

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE

ANÁLISE SOB OS PONTOS DE VISTA DOS USUÁRIOS E DA SOCIEDADE
Medição da Qualidade do Serviço de Transporte pelo Nível de Confiança
Indicador: CV (%)
Medição da Qualidade do Serviço de Transporte pelo Nível de Conforto
Indicadores: TMO (passageiro/lugar)

IC (passageiro/assento)
IQV (m2/passageiro)

ANÁLISE SOB OS PONTOS DE VISTA DO OPERADOR E DO GOVERNO
Medição da Eficiência do Serviço de Transporte pelas Medidas de Custo Unitário
Indicadores: COTKM (R$/veículo x km)

CPT (R$/passageiro)
DOPT (R$/passageiro)

Medição da Eficiência do Serviço de Transporte pela Distribuição Relativa de Custo
Indicador: DOCOT (%)
Medição da Eficiência do Serviço de Transporte pela Provisão de Serviço
Indicadores: UVKM (km/veículo)

PMOKM (km/homem x hora)
PMOP (passageiro/homem x hora)

Medição da Eficiência do Serviço de Transporte pela Arrecadação de Receita
Indicadores: RODO (R$/R$)

ROPETH (R$/homem x hora)
ROV (R$/veículo)
ROVKM (R$/km)

Medição da Eficiência do Serviço de Transporte pelos Recursos de Entrada
Indicadores: CCVKM (litros/km)

CCPT (litros/passageiro)



91

AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA FUNÇÃO DE SUPORTE

ANÁLISE SOB OS PONTOS DE VISTA DO OPERADOR, DOS USUÁRIOS E DA
SOCIEDADE
Medição da Eficiência da Função de Suporte pelo Desempenho Econômico
Indicadores: DTFSCOT (%)

DTFSRO (%)
Medição da Eficiência da Função de Suporte pela Provisão de Serviço
Indicador: POHPETH (%)

ANÁLISE SOB O PONTO DE VISTA DO GOVERNO
Medição da Eficiência da Função de Suporte pelo Desempenho Econômico
Indicadores: DTFSVKM (R$/km)

DTGDTFS (%)

AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO SISTEMA ATRAVÉS DAS INTER-RELAÇÕES
DOS SEUS COMPONENTES, A REDE, O SERVIÇO DE TRANSPORTE, E A

FUNÇÃO DE SUPORTE

Medição da Eficiência do Sistema / Rede versus Serviço de Transporte
Indicadores: ROLKM (R$/lugar x km)

LKMPETH (lugar x km/homem x hora)
Medição da Eficiência do Sistema / Função de Suporte versus Rede
Indicadores: DTFSQVR (R$/viagem)

LKMPETH (lugar x km/homem x hora)
Medição da Eficiência do Sistema / Serviço de Transporte versus Função de Suporte
Indicadores: DTFSV (R$/veículo)

DTFSPT (R$/passageiro)
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CAPÍTULO 4

A REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE (RMR) E A DELIMITAÇÃO DA ÁREA

DE ESTUDO

Neste capítulo, buscou-se identificar na RMR uma área onde se pudesse aplicar a metodologia

proposta. Deveria ser selecionada uma área que, atualmente, fosse atendida pelo SEI e que se

dispusesse de dados suficientes da rede que operava ali antes da implantação do SEI. A área

escolhida foi aquela demarcada pela área de influência do Terminal Integrado da PE-15.

Portanto, antes da demonstração da aplicação da metodologia definida, é importante que seja

feita uma breve narração dos antecedentes para definição da configuração da rede de

transporte, da gestão, da regulamentação e do sistema de transporte público na RMR. Em

seguida, se apresenta a caracterização da RMR, o instrumento de planejamento urbano da

RMR, a gestão e a regulamentação do STPP/RMR, e a estrutura físico-operacional do

STPP/RMR. Serão, ainda, mostradas as características operacionais para os dois períodos

escolhidos para estudo (1993 e 2003), e para a área de estudo, visando possibilitar ao leitor

uma familiarização com o ambiente de estudo, uma vez que, um prévio conhecimento será

indispensável na análise dos resultados.

4.1. ANTECEDENTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE (RMR)

4.1.1. ANTECEDENTES INSTITUCIONAIS DA RMR

A RMR foi instituída pela Lei Complementar nº 14, de 08/06/73. Em continuidade, seguindo

a política e filosofia metropolitana e centralizadora do Governo Federal, ainda na década de

70, foi criada a Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife

(FIDEM/RMR). A FIDEM/RMR exerce a Secretaria Executiva do Conselho de

Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife (CONDERM). O CONDERM conta

ainda com o Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife (FUNDERM),

seu instrumento financeiro, e conta com câmaras setoriais, inclusive uma dedicada ao

transporte. A câmara de transporte é composta por: 6 Representantes do Setor Público; 2

Representantes do Segmento Empresarial; 2 Representantes do Segmento Acadêmico; e 2

Representantes da Comunidade. Tem como atribuição preparar resoluções sobre matéria de
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sua competência para fins de decisão pelo CONDERM, avaliar planos e projetos e executar

outras tarefas de apoio técnico aos municípios a fim de compatibilizar seus planos municipais

com o interesse metropolitano.

Posteriormente, em seguimento ao que estabelece a Constituição de 1988 (Art. 25, § 3º),

assim como da Carta Constitucional Estadual, a RMR foi redefinida através da Lei

Complementar Estadual nº 10 de 08.01.94, com vistas à organização, ao planejamento e à

execução de funções públicas de interesse comum, dentre as quais se encontra o transporte

público.

4.1.2. ANTECEDENTES DA CONFIGURAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE DA

RMR

O Município de Recife é a cidade brasileira que conta com o maior número de planos

elaborados ao longo da sua existência. Já no tempo dos Holandeses surgiu o seu primeiro

plano, atribuído a Pierter Post. Entretanto, a cidade cresceu sem diretrizes definidas, pelo fato

dos planos propostos não enfocarem os aspectos sócio-econômicos e terem se resumido a

simples traçado viário (SUDENE, 1973). Já em 1968, a Comissão do Grande Recife,

coordenada pelo Prof. Manoel Correa de Andrade, tratava de questões metropolitanas. Três

anos após, o Governo do Estado cria o Grupo de Trabalho para o Plano de Desenvolvimento

da Região Metropolitana do Recife (GDRM). O GDRM define a delimitação da RMR

incorporando nove municípios: Recife, Olinda, Jaboatão, São Lourenço da Mata, Paulista,

Moreno, Cabo, Itamaracá e Igarassu. A área metropolitana do Município de Recife foi a

primeira a receber um estudo integral de transporte baseado no que havia de mais moderno

em metodologia de modelagem, trata-se do Estudo de Transporte do Grande Recife,

elaborado em 1972, para o Departamento de Transportes da Superintendência de

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), pela Firma WIT-OLAF PROCHNK

ARQUITETURA E PLANEJAMENTO S.C.L. Antes dele só haviam sido realizados os

estudos que serviram de base para a construção dos metrôs do Rio de Janeiro e de São Paulo.

O Estudo representou o primeiro Plano Diretor de Transporte Urbano da RMR. Utilizou como

metodologia para a previsão de viagens o modelo de quatro etapas e fez a simulação das redes

de transporte público e privado e seus carregamentos para diversos horizontes. Muitas das
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diretrizes que orientaram a estruturação da rede viária metropolitana continuam validas até

hoje.

A expansão física do Município de Recife, e, posteriormente, da sua área metropolitana,

foram sempre condicionadas aos elementos do quadro natural, bem como à utilização das

terras pela agricultura canavieira. A rede de comunicação colonial se dava pelos rios que

interligavam os engenhos que se localizavam ao longo de suas margens. Com o passar do

tempo foi se estabelecendo caminhos terrestres que terminaram por formar uma rede radial

que interligava o interior da região ao porto, ou seja, ao centro do Município de Recife. A

expansão urbana ocorreu tanto para Norte, a partir de Olinda, como para o Oeste e Sul a partir

do Recife, ocupando as terras dos antigos engenhos.

O Estudo de Transportes Coletivos do Recife – TRANSCOL (1977), elaborado pela Empresa

Brasileira de Planejamento de Transportes (GEIPOT), propôs para a rede urbana do núcleo

metropolitano, sensíveis modificações na situação existente do Centro Expandido: adoção de

faixas exclusivas para ônibus nos corredores, as linhas de ônibus do tipo circular e linhas de

ônibus para atender aos usuários dos estacionamentos periféricos. Quanto à área externa ao

Centro Expandido do Município de Recife, o modelo incorpora linhas de ônibus do tipo

transversal, utilizando as vias que viabilizavam a ligação interbairros, aproximando-se o

máximo possível das linhas de desejos dos usuários.

Outra intervenção realizada na RMR foi através do Programa de Ação - Sistema de

Transporte Metropolitano, FIDEM (1979). Este Estudo caracterizou a rede viária básica como

uma estrutura nitidamente rádio-concêntrica. Considerando seu processo de expansão e

evolução histórica, configura-se, ainda hoje, como uma estrutura enquadrada neste modelo.

Respaldado nos dados que caracterizavam a situação decadente do sistema de transporte

público de passageiros da época, este estudo propôs um sistema de transporte com base na

política de transporte. Teve como concepção e definição, principalmente a imagem futura da

RMR e o objetivo de implantar um sistema de transporte com nível de serviço adequado à

demanda atual estudada e a projeções futuras. A intenção do sistema proposto foi
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proporcionar melhor distribuição dos custos e benefícios dos transportes entre as diversas

classes econômicas e sociais da população; induzir o desenvolvimento metropolitano

desejável, através da expansão e adensamento das nucleações (Sul, Oeste, Norte e Centro),

desestimulando, nas áreas intersticiais, as ocupações não desejáveis; integrar as diversas

modalidades de transporte de maneira racional, harmônica e eficiente nas suas funções

específicas, compatibilizando os custos de implantação e operação com a capacidade de

investimentos.

Ainda neste estudo, a organização do sistema de transporte coletivo por ônibus proposto para

RMR foi desenvolvida, com intervenções em diferentes níveis, abrangendo todos os elementos

do sistema: o usuário; a via; tipos de linhas; o veículo; a operação; e a manutenção. Também, a

criação de um sistema de transporte de massa por via fixa representou toda a base política do

sistema de transporte público de passageiros da RMR. A combinação e articulação de sistemas

de alimentação, associados com sistemas de alta capacidade nas zonas de elevada densidade de

ocupação de tráfego, constituíram as soluções futuras do crescimento da demanda. Com base

nos objetivos e características pensadas para o sistema de transporte de massa por via fixa,

definiu-se uma rede ferroviária articulando as 4 nucleações da RMR. O sistema de ônibus

também foi estruturado de forma a complementar o transporte por via fixa. Foram previstas,

também, medidas de integração com a rede viária (acessos e estacionamentos) e terminais

integrados de transporte.

4.1.3. ANTECEDENTES DA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE

PÚBLICO DA RMR

A configuração do sistema de transporte da RMR foi redefinida em 1979 com a criação da

Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos do Recife (EMTU/Recife), empresa que

passaria a ser responsável pelo seu gerenciamento. Nesta ocasião, os serviços de transportes

coletivos apresentavam baixo nível de organização, sendo diretamente administrados pelas

prefeituras, no caso das linhas de ônibus do tipo municipal, e pelo Governo do Estado no caso

das linhas de ônibus do tipo intermunicipal. Na época, todos os itinerários das linhas de

ônibus da RMR tinham como destino o Centro Expandido do Município de Recife, tendo sido

criadas no final dos anos 70 as primeiras quatro linhas de ônibus entre bairros, chamadas

linhas de ônibus do tipo transversal (PROCENGE/IFC, 2003).



96

Com o início do gerenciamento da EMTU/Recife, foi implantado o zoneamento da RMR com

o objetivo de organizar os transportes coletivos, através da definição de 17 áreas de atuação

(bacias), operadas por empresa individuais ou por seus consórcios, de uma forma estruturada

e com regras claras. Em função da expansão e crescimento da RMR, novas comunidades e

conjuntos habitacionais foram se formando dentro das áreas de atuação (bacias), inclusive por

cima dos limites antes demarcados, dificultando a definição da empresa operadora para a

realização dos serviços nos limites das respectivas áreas. A partir dessas dificuldades, adotou-

se o critério de área de influência operacional para locação das empresas operadoras, o que até

o momento predomina. Este processo também não obteve grande sucesso, uma vez que, com

a expansão dos serviços para novas comunidades, essas áreas de influência das empresas

operadoras também são ampliadas, conflitando-se e gerando concorrências entre as referidas

empresas operadoras, o que se procurava evitar, originalmente, com a definição dessas bacias

(PROCENGE/IFC, 2003).

Além do zoneamento, ao longo do tempo, uma quantidade de linhas de ônibus do tipo

transversal foi implementada, atingindo-se atualmente mais de 70 ligações transversais, ou

seja, 70 ligações sem passar pelo centro (PROCENGE/IFC, 2003). Essa configuração

originou o conceito de Sistema de Transporte Público de Passageiro (STPP), que até hoje,

encontra-se em desenvolvimento (PROCENGE/ IFC, 2003).

O desenvolvimento desse modelo de sistema de transporte urbano na RMR, que teve seu

início em 1980 e foi orientado pelo zoneamento com área operacional rádio-concêntrica,

enfatizou o incremento de linhas de ônibus do tipo transversal gerando superposições nos

itinerários (PROCENGE/IFC, 2003). Outro aspecto também ocorrido nesse modelo foi a não

redução dos serviços das linhas de ônibus do tipo rádio-concêntrica para adequação da rede

gerando maiores custos para o atendimento da mesma demanda (PROCENGE/IFC, 2003).

A entrada em operação do Metrô do Recife, prevista para 1985, e as ineficiências que a rede

já apresentava levou a EMTU/Recife a coordenar, junto com a FIDEM, em 1984, um estudo

denominado Estudo de Racionalização e Integração Modal do STPP/RMR, do qual se

originou a proposição do SEI, que deveria substituir o modelo então prevalecente, através da

estruturação dos corredores radiais e perimetrais, onde se concentrariam os sistemas de maior

capacidade, da criação de linhas de ônibus do tipo alimentadoras e da plena integração entre

todos os modos, metrô/trem/ônibus e trolebus, incluindo terminais, estações e pontos de
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integração. Optava-se por um sistema tronco alimentado que operaria uma rede radial anelar,

operando através de terminais fechados localizados na interseção dos corredores radiais e

perimetrais, com linhas radiais, perimetrais, alimentadoras e interterminais. O corredor do

metrô representava um dos corredores radiais deste sistema. Previa-se, todavia, a permanência

de um sistema complementar, que englobaria uma pequena quantidade de linhas diretas,

radiais ou não, que devessem permanecer no novo sistema. O processo de implantação do SEI

seria gradual representando atualmente, 2003, 26% das linhas do STPP/RMR.

4.1.4. ANTECEDENTES DA GESTÃO E REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA DE

TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIRO DA RMR

A criação da Empresa Metropolitana de Transporte Urbano (EMTU) na RMR, no início da

década de 80, foi a resposta a dois estímulos que começaram a ser percebidos nos meados dos

anos 70: a criação do Sistema Nacional de Transporte Urbano (SNTU), que tinha na EBTU o

seu elemento central; e, a consciência da metropolização exarcebada de alguns espaços

urbanos. As EMTU seriam assim braços da EBTU, descentralizados do ponto de vista

Federal, mas concentrados no ângulo local, destinado a racionalizar as intervenções das

diversas esferas públicas sobre o sistema de transporte metropolitano de passageiros.

Na RMR, inicialmente, atuavam na área de transportes coletivos por ônibus, os três níveis de

poder, o Federal, o Estadual e o Municipal. Existiam inúmeras entidades públicas da

administração direta e indireta, influenciando o sistema de transporte da região. Disto decorria

a interpretação de atribuições entre órgãos, gerando conflitos e duplicações. Um exemplo,

deste fato, era o Departamento de Trânsito de Pernambuco (DETRAN/PE), cuja atuação no

que se refere a engenharia de tráfego estava condicionada às determinações dos Municípios,

que detinham as atribuições sob a regulamentação do trânsito. Outro exemplo disto dizia

respeito às determinações dos itinerários das linhas municipais e intermunicipais, que, ora

eram de competência do Departamento de Terminais Rodoviários de Pernambuco

(DETERPE), ora do Município.

No Município de Recife, era de competência da Prefeitura a concessão das permissões, o

estabelecimento das linhas e dos itinerários e a fiscalização de todo o sistema, através do

Departamento de Fiscalização de Permissões (DFP). À Companhia de Transportes Urbanos

(CTU) competia a exploração dos serviços de transporte, juntamente com outros operadores
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privados. No entanto, o que ocorria era a centralização de todas as funções relativas ao serviço

de Transporte na CTU. Nos outros Municípios da RMR, a outorga das permissões para o

transporte por ônibus se dava diretamente pelos Prefeitos.

Com a Lei Estadual nº 7.832, de abril de 1979, que criou a EMTU/Recife, foi possível

vislumbrar uma mudança de mentalidade no tratamento do problema metropolitano. Logo a

seguir, em julho de 1979, através do Ato nº 1.718 do Governador do Estado, foi instituído o

Grupo Executivo de Transportes Urbanos (GETU). Este grupo tinha como principal

atribuição o planejamento e a operacionalização para a instalação da recém-criada

EMTU/Recife. Ainda em 1979, em caráter experimental, o Comitê dos Empresários

participou das discussões sobre as diretrizes da EMTU/Recife. Em novembro de 1979, a Lei

Estadual nº 8.043, instituiu o STPP/RMR e atribuiu funções à EMTU/Recife. A partir daí,

começou a ser formada a base institucional da recém-criada Empresa.

Em dezembro de 1979, através da Lei Municipal nº 14.055, o Prefeito do Município de Recife

autorizou celebrar um convênio com a EMTU/Recife, visando a integração, a coordenação e o

controle dos serviços e da operação dos transportes de passageiros intermunicipais e

intramunicipais. Outro instrumento importante para a formação da base institucional da

Empresa foi a aprovação dos seus Estatutos, em janeiro de 1980, através do Decreto nº 6.232.

Em fevereiro de 1980, através da Portaria nº 06, do Secretário de Transportes, Energia e

Comunicações foi aprovado o Regimento do Conselho de Administração da EMTU/Recife, e

foram tomadas algumas providências que permitiram o início do funcionamento da Empresa,

a partir de 01 de março de 1980. Em 12 de março de 1980, foram nomeados os 9 membros do

Conselho de Administração da EMTU/Recife, tomando posse em 19 de março de 1980.

Faziam parte deste conselho a Secretaria de Transportes, Energia e Comunicações do Estado,

a FIDEM, a EMTU/Recife, o Prefeito da Cidade do Recife, um Prefeito da RMR, em rodízio,

o DETRAN/PE, o SETRANS/PE, a EBTU e o Sindicato dos Motoristas.

A partir do Decreto nº 6.392, de abril de 1980, foi aprovado o Regulamento do Transporte

Público de Passageiros da RMR, instrumento legal que permitiu todas as profundas

modificações introduzidas, nesta época, na operação do sistema de ônibus, incluindo o seu

controle, uniformização e disciplinamento. Através da Resolução nº 09/80 do Conselho de

Administração foram aprovadas as normas complementares sobre o procedimento

administrativo para apuração de infrações do regulamento dos transportes públicos de
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passageiros da RMR. Com isto, deu-se início ao funcionamento da fiscalização sobre o

sistema. O instrumento que serviu para complementar e detalhar o Regulamento do

STPP/RMR foi o Manual de Operação do Sistema, aprovado em setembro de 1980, através da

Resolução nº 32, do Conselho de Administração.

Outro passo importante para o desenvolvimento do zoneamento (bacias ou áreas de operação)

foi dado através da Portaria Interna da EMTU/Recife de nº 240, de outubro de 1980. Esta

Portaria considerou extinta, a partir de 31 de dezembro de 1980, todas as permissões

concedidas pela CTU para a exploração das linhas no Município de Recife. Em dezembro de

1980, a concretização da implantação física do zoneamento foi marcada pelas assinaturas dos

Termos de Permissão, por um prazo de 5 anos. Até 1985, muitos outros Decretos foram

baixados, muitas Resoluções Internas foram tomadas, que alteraram os dispositivos dos

Estatutos da EMTU/RMR, ajustaram o regulamento do STPP/RMR e aprimoraram desta

forma, o processo administrativo de apuração das infrações ao regulamento.

A primeira alteração dos representantes do Conselho de Administração da EMTU/Recife foi

realizada através da Lei Estadual nº 9.639/85, ampliando a quantidade de seus representantes,

de 8 para 19 representantes. Nele foram incluídos 2 vereadores do Município de Recife, 2

Vereadores da RMR, em rodízio, 4 Deputados Estaduais além de 2 representantes de

comunidades indicados pelo Governador do Estado.

O Decreto Governamental nº 13.931, de 04 de outubro de 1989, criou o Conselho

Metropolitano de Transportes Urbanos (CMTU), composto de 28 representantes: o Secretário

de Transportes e Comunicações do Estado como Presidente do Conselho; Secretário de

Planejamento; Presidente da EMTU/Recife; todos os Prefeitos dos Municípios da RMR;

representante regional da CBTU; representante da CTU; Um Deputado Estadual; dois

Vereadores do Recife; dois Vereadores dos demais Municípios da RMR, em rodízio; o

Presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Pernambuco; o

Presidente do Sindicato dos Motoristas; três representantes comunitários, indicados pelo

Comitê dos Usuários; um representante da Federação das Indústrias de Pernambuco (FIEPE)

ou da Associação Comercial, em rodízio.

O CMTU tem, por atribuição, segundo resolução No. 006/90 de 06.03.90: apreciar e fixar

políticas e diretrizes aplicáveis ao STTP/RMR, no que concerne à estrutura tarifária;



100

implementar as diretrizes, condições e normas gerais do Conselho Deliberativo do

STPP/RMR; propor políticas e diretrizes gerais de atuação da EMTU/Recife no que concerne

ao transporte urbano da RMR; opinar sobre os programas de trabalho e acompanhar o

desempenho da EMTU/Recife; aprovar normas e padrões de serviços relativos ao

STPP/RMR; e promover a integração das atividades e serviços desenvolvidos pelos órgãos e

entidades que o integram, bem como a articulação com os outros componentes do poder

jurídico direta ou indiretamente relacionados como o sistema de transporte.

Com participação do Estado e Municípios integrantes da RMR, o CMTU passou a representar

uma importante experiência a nível nacional, tornou-se um exemplo de modelo de gerência de

um serviço público metropolitano. Vale ressaltar a participação, pela primeira vez, dos

usuários com direito a voto nas reuniões do CMTU, demonstrando a transparência de todas as

deliberações tomadas por este Conselho.

“Quanto às permissões das linhas de ônibus, foram outorgadas aos distintos operadores

mediante um processo de negociação não competitivo conduzido em finais dos anos 70. Seus

operadores já presentes no mercado, que na época eram pequenos negócios familiares, foram

induzidos a fusões e absorções que conduziram a empresas maiores e mais organizadas”

(BRASILEIRO e SANTOS, 1999 apud SANTOS e ORRICO, 2000). “Já nos anos 80, os

contratos com vigência por 5 anos foram sendo renovados de forma automática. Só a partir

1991, a EMTU/Recife implantou uma metodologia de avaliação do desempenho, estritamente

formalizada por sua inclusão no regulamento do serviço de transporte, a fim de dar suporte as

decisões de renovação ou não do contrato, bem como as decisões de cancelamento unilateral

da permissão” (SANTOS e ORRICO, 2000). Processo que funciona até o presente momento.

4.2. AS CARACTERÍSTICAS ATUAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DO

RECIFE (RMR)

A RMR está localizada na zona da mata litoral de Pernambuco, ocupando 2.708 Km²,

correspondendo aproximadamente a 2,8% da área total do Estado. Com uma população de

3.337.565 milhões é a quinta maior área metropolitana do Brasil, no tocante à população,

ficando abaixo, apenas, de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre (EMTU,

2003). Integram a RMR 14 municípios, agrupados pela sua distribuição geográfica em 4

áreas, conforme Figura 10, (EMTU, 2003):
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Área Centro: Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes;

Área Norte: Paulista, Abreu e Lima, Igarassu, Itapissuma, Ilha de Itamaracá e Araçoiaba;

Área Oeste: Camaragibe, São Lourenço da Mata e Moreno; e

Área Sul: Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca.

Figura 10 – Mapa da Região Metropolitana do Recife – Fonte: EMTU/Recife 2003)

De acordo com o relatório elaborado pela FIDEM/IPEA em agosto de 2002, Estratégia de

Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife – 2003/2015, a RMR é o núcleo central

de uma economia que representa 35% do Produto Interno Bruto – PIB nordestino, num arco

de 300 quilômetros em torno da capital pernambucana, articulando um grande mercado

consumidor regional. Com um PIB estimado em US$ 13,44 bilhões de dólares, a economia

metropolitana representa em torno de 68% do PIB pernambucano, tendo elevado sua

participação relativa desde 1970, mas registrando um leve declínio durante a década de

noventa. Na última década a RMR tem perdido posição relativa na economia nordestina,

correspondendo à ampliação da economia metropolitana de Salvador e Fortaleza.

Setorialmente, a RMR se destaca como uma economia diversificada, com forte presença da

indústria e, principalmente, dos serviços, além do comércio. Ainda, segundo o relatório da

FIDEM/IPEA (2002), a agropecuária tem sua presença quase insignificante na região, apesar

da existência de vários espaços rurais, representando apenas 1% do PIB da RMR, embora esse

setor ocupe em torno de 7,7% da População Economicamente Ativa (PEA) regional; a

indústria de transformação ocupa algo próximo de 10% da PEA; e a construção civil, pouco

menos de 7%, ficando 1,1% da ocupação da mão-de-obra para outras atividades industriais.
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Constata-se que a distribuição do contingente populacional da RMR é bastante irregular, com

a concentração de 79% da população em apenas quatro Municípios, Recife, Olinda, Jaboatão

dos Guararapes e Paulista. Tais Municípios apresentam uma grande área conurbada, cujos

limites caracterizam-se pela inexistência de interstícios e homogeneidade da paisagem e tipo

de ocupação do solo (EMTU, 2003). População, área e densidade populacional de cada

município estão apresentadas no Quadro 17 a seguir.

Na RMR, apenas 3% da população total residem em áreas ditas rurais e, três de seus

municípios, Recife, Camaragibe e Olinda possuem uma população totalmente urbana (EMTU,

2003). Comparando a cidade do Recife com outras cidades do Brasil de mesmo porte,

verifica-se que o Recife tem a menor área e maior densidade demográfica, conforme Quadro

18.

Quadro 17 – População, Área, e Densidade Populacional da Região Metropolitana do Recife

MUNICÍPIO
POPULAÇÃO

2000 (hab)
ÁREA
( km 2 )

DENSIDADE
POPULACIONAL (hab/km 2 )

ABREU E LIMA 89.039 144 618
ARAÇOIABA 15.108 90 168

CABO DE SANTO AGOSTINHO 152.977 451 339
CAMARAGIBE 128.702 53 2428

IGARASSU 82.277 323 255
IPOJUCA 59.281 507 117

ITAMARACÁ 15.858 65 244
ITAPISSUMA 20.116 74 272

JABOATÃO DOS GUARARAPES 581.556 234 2485
MORENO 49.205 189 260
OLINDA 367.902 29 12.686

PAULISTA 262.237 63 4162
RECIFE 1.422.905 209 6808

SÃO LOURENÇO DA MATA 90.402 277 326

TOTAL 3.337.565 2.708 1.232

Fonte: Pesquisa Domiciliar – EMTU/Recife 1997

Quadro 18 - Áreas e Densidade Demográfica das Regiões Metropolitanas de Algumas
Cidades Brasileiras.

CIDADE ÁREAS (km²) DENSIDADE DEMOGRÁFICA (km²)

RECIFE 209 1.232

PORTO ALEGRE 496 735

CURITIBA 430 364

BELO HORIZONTE 331 557

Fonte: Expansão do Sistema Estrutural Integrado - Projeto BNDES/EMTU, 2003.
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Outro aspecto característico da RMR é seu grau de conturbação, que a diferencia de outras

metrópoles brasileiras. Porém, tem em comum com as demais regiões metropolitanas um

maior crescimento populacional dos Municípios da periferia. Tal contexto mostra a

necessidade de atendimento à população, por parte do Poder Público com infra-estrutura

básica para melhorar sua qualidade de vida e, principalmente, com maior acessibilidade em

toda RMR através do transporte público.

A maioria da população da RMR é de baixa renda, como mostra a pesquisa domiciliar

realizada pela EMTU (1997), constituída basicamente por classes sociais “C”, “D” e “E”,

considerando o critério da Associação Brasileira dos Institutos de Pesquisa de Mercado

(ABIPEME). As classes sociais mais carentes, “D” e “E”, representam 60% do total e

dependem do transporte coletivo para realização de suas viagens motorizadas. O Quadro 19

mostra a distribuição das classes sociais da RMR.

Quadro 19 – Distribuição das Classes Sociais da Região Metropolitana do Recife
CLASSE SOCIAL PERCENTUAL

A 1 %
B 12 %
C 27 %
D 32 %
E 28 %

Fonte: Pesquisa Domiciliar – EMTU/Recife 1997

A estratificação social da população por faixa de renda confirma esta situação: 48% possuem

renda familiar na faixa de zero a quatro salários mínimos (EMTU, 2003). Vale ressaltar, que

esta situação fica ainda mais acentuada na periferia da RMR, para onde tem migrado a

população carente. A divisão modal das viagens motorizadas indica uma parcela de 60% para o

transporte coletivo e 40% para o transporte individual (incluindo todos os modos) (EMTU,

2003).

A garantia da acessibilidade aos diversos componentes de sua estrutura urbana e mobilidade a

população da RMR, é realizada por um sistema viário metropolitano constituído

principalmente por 11 corredores radiais, com destino ao centro do Município de Recife, e 4

perimetrais, ligando áreas do norte ao sul, e vice versa, sem passar pelo centro do Município de

Recife (EMTU, 2003). A Figura 11 mostra a estrutura do STPP identificando os corredores da

RMR.
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Figura 11 – Estrutura do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região
Metropolitana do Recife (Fonte: EMTU/Recife – Coordenadoria de Planejamento
(COPLAN), 2003).

4.3. O INSTRUMENTO ATUAL DE PLANEJAMENTO URBANO DA REGIÃO

METROPOLITANA DO RECIFE (RMR)

Atualmente, em continuidade às ações urbanas já desenvolvidas para RMR, tem-se como um

dos instrumentos de planejamento urbano utilizado, o Plano Diretor da Região Metropolitana

do Recife–Metrópole 2010, elaborado em 1998 pelo Governo do Estado, através FIDEM, com

participação efetiva das Prefeituras Municipais, Órgãos Federais e Estaduais e representantes

da sociedade civil organizada.

O Plano Diretor da Região Metropolitana do Recife-Metrópole 2010 foi estruturado em

quatro áreas de atuação integrada: desenvolvimento econômico-social; desenvolvimento

urbano e ordenamento territorial; transportes; e saneamento e proteção ambiental. Este plano

estabelece a necessidade de existirem instrumentos normativos e legais para conter os

processos de uso e ocupação do solo de forma desordenada, reforçando o controle das áreas

de proteção ambiental e cultura, a exemplo de sítios históricos e áreas de matas e estuários, e,

evidenciando suas potencialidades com conseqüente atração para o espaço de novos

empreendimentos (EMTU, 2003).
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Em relação ao transporte público, o plano estabelece a importância do transporte

metropolitano para a região, enfocando que as ações públicas a serem implementadas tenham

como objetivo o desenvolvimento e a consolidação do Sistema Estrutural Integrado (SEI)

(EMTU, 2003).

O Plano Diretor de Transportes Urbanos da RMR, com cronograma estabelecido para sua

revisão em 2004/2005, já dispõe de recursos orçamentários da Companhia Brasileira de Trens

Urbanos (CBTU), através do Metrô do Recife, responsável pelo processo licitatório, e pela

contração da empresa vencedora para a execução de tais serviços. Este processo encontra-se

em fase de conclusão. Saliente-se que, na RMR o metrô do Recife tem um importante papel

como estruturador para o sistema de transportes, através do SEI (EMTU, 2003). Este plano é

desenvolvido obedecendo às seguintes etapas (EMTU, 2003): visão prospectiva da cidade

metropolitana; objetivos da política de transportes urbanos para a RMR; definição de

indicadores de desempenho; descrição de cenários futuros; desenvolvimento de estratégias

para cada cenário; escolha da estratégia a ser considerada; detalhamento da rede de transporte;

definição das diretrizes a serem seguidas pelos diversos atores envolvidos com o sistema de

transporte público de passageiros da RMR. Estas diretrizes deverão estar agrupadas nas

seguintes dimensões: físico-operacional, ambiental, econômico-financeiro e institucional-

gerencial; e definição do sistema de acompanhamento do PDTU.

Quanto aos poderes municipais, encontram-se num processo de revisão de seus Planos

Diretores, considerando a exigência constitucional reforçada recentemente na Lei do Estatuto

das Cidades. No caso do Município de Recife (em fase de conclusão) e do Município de

Olinda (já concluído e aprovado pela Câmara), os novos Planos Diretores estabelecem que o

planejamento dos transportes municipais seja integrado ao metropolitano, inclusive

priorizando ações para a expansão do SEI.

4.4. A GESTÃO ATUAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE

PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE (STPP/RMR)

O Estado, representado pela EMTU/Recife, é responsável pela gestão das linhas de ônibus

intermunicipais, e, através de Convênio de Delegação, pelas linhas de ônibus do Município de

Recife e algumas linhas de ônibus do Município de Jaboatão integrantes do Sistema Integrado

Municipal (SIM). Os demais Municípios da RMR gerenciam suas linhas locais com níveis



106

diferenciados de administração, porém eles representam, em termos de tamanho de frota, cerca

de 10% da frota administrada pela EMTU/Recife. O metrô e o trem de subúrbio são

administrados pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), Órgão Federal ligado ao

Ministério das Cidades, embora já há algum tempo em processo de transferência para o poder

local.

O modelo de gestão institucional utilizado no sistema de transportes da RMR não facilita a

articulação entre as ações municipais e estaduais e tem dificultado a gestão do transporte

(EMTU, 2003). Por este motivo o Governo Estado e as Prefeituras Metropolitanas,

especialmente a do Município de Recife, vem trabalhando em um novo modelo institucional

para o STPP/RMR.

A administração isolada dos sistemas de transportes municipais de alguns municípios tem

dificultado a obtenção de uma rede racionalizada de âmbito metropolitano e tem prejudicado o

acesso destas populações ao SEI, que lhes garante deslocamento dentro da região com o

pagamento de uma única tarifa. Sendo o SEI concebido como um sistema tronco-alimentador é

necessário uma efetiva integração institucional para permitir que linhas de ônibus que circulam

dentro de um único Município possam alimentar deslocamentos metropolitanos de forma

sistêmica (EMTU, 2003).

Um aspecto relevante na Constituição de 1988 foi o fortalecimento do papel dos Municípios

no contexto político e administrativo do País, especialmente no tocante a definição de suas

políticas urbanas. Paralelamente, a Constituição deu ao Estado o poder de criar regiões

metropolitanas com o objetivo de integrar a organização, o planejamento e a execução das

funções públicas de interesse comum.

Percebe-se então que, a construção de um modelo de gestão conjunto, Estado e Municípios

Metropolitanos, do STPP/RMR é um grande desafio. Além de superposições e indefinições

institucionais, os problemas na circulação das cidades, a ocupação desordenada do solo, o

baixo poder aquisitivo e insegurança da população vêm dificultando planejar o sistema para

atender aos desejos dos usuários (EMTU, 2003). Diante dessa conjuntura, o STPP/RMR

encontra-se, atualmente, passando por um processo de modernização e reestruturação em

todos os aspectos: institucional, operacional e financeiro. Entre as principais modificações em

implantação destacam-se (EMTU, 2003): o Estado e os Municípios constituirão um
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“Consórcio” e passarão a gerenciar todo o sistema de transporte de forma conjunta; parte dos

veículos de pequeno porte e com operação irregular no sistema está sendo regulamentado

através de processos de licitação; a operação das linhas de ônibus será licitada; e o Estado e as

Prefeituras são responsáveis pela obtenção de financiamentos para infra-estrutura,

principalmente para os sistemas, viário, de circulação e de transportes.

O atual modelo de gestão está sendo repensado, enfatizando a substituição das gestões isoladas

por uma gestão compartilhada entre o Estado e as Prefeituras Municipais da RMR. Com essa

nova proposta, pretende-se substituir a atual empresa do Estado, a EMTU/Recife, pelo

Consórcio de Transportes Metropolitano, empresa pública estadual com uma distribuição

acionária de 50% mais uma ação para o Estado, 30% das ações para o Município de Recife e

as demais ações distribuídas entre os outros Municípios, em função de sua participação no

sistema de transportes e de seus orçamentos. O novo modelo de gestão está com previsão para

2005.

Com a criação do Consórcio, espera-se permitir um trabalho coordenado e permanente de

planejamento estratégico e gestão eficiente do transporte público entre o Estado e os

Municípios da RMR. Esse Consórcio tem delineadas as seguintes diretrizes (EMTU, 2003):

viabilizar soluções sistêmicas para os problemas do STPP/RMR, preservando a

governabilidade da gestão municipal e garantindo aos usuários as conquistas do transporte

metropolitano; estabelecer uma co-responsabilidade do Estado e Municípios na gestão

operacional e financeira do sistema, harmonizando as decisões políticas e técnicas; somar

esforços para a implantação de melhorias no sistema para os usuários; propiciar maior

articulação para captação de recursos financeiros a serem alocados em obras físicas para o

crescimento e a sustentabilidade das cidades, principalmente para construções e ampliações de

terminais integrados e vias públicas por onde circulam os coletivos; compatibilizar as ações do

Estado e dos Municípios para otimizar os recursos disponíveis, inclusive técnicos e

financeiros, aumentando o porte das intervenções e propiciando economia de escala para o

Poder Público; aperfeiçoar o instrumento de contratação dos serviços de transporte, hoje

permissões e autorizações precárias, através de licitações públicas; propiciar uma harmonia e

integração entre a rede de linhas de ônibus metropolitanas e as linhas de ônibus municipais

através de uma gestão coordenada de todos os atores envolvidos; obter um sistema

financeiramente equilibrado; e modernizar tecnologicamente o sistema, incluindo a bilhetagem
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eletrônica e outros instrumentos de controle operacional que poderão ser utilizados por todos

os consorciados.

A decisão de se manter uma empresa estadual como gestora do STPP/RMR é justificada pelas

tendências urbanas e sociais da RMR, uma vez que, na região, o planejamento e a operação

dos serviços de transportes caracterizam-se pela necessidade de ser cada vez mais integrado,

pois grande parte da população reside em um Município e desempenha suas atividades em

outros locais da RMR (EMTU, 2003). Tal fato é confirmado através da Pesquisa Domiciliar

realizada pela EMTU em 1997, onde se constata que 40% das viagens geradas na RMR são

intermunicipais, 40% são do Município de Recife e 20% são dos demais municípios.

4.5 A REGULAMENTAÇÃO ATUAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE

PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE (STPP/RMR)

A regulamentação dos serviços de transporte público de passageiros na RMR foi implantada

em 1980, juntamente com o funcionamento da EMTU/Recife, Órgão Gestor local, como

descrito anteriormente.

Atualmente, como instrumento de controle, continua a regulamentação do STPP/RMR através

do Regulamento de Transportes e do Manual de Operações, além dos instrumentos de

regulamentação econômica, realizada através da Câmara de Compensação Tarifária (CCT) e

da Avaliação de Desempenho das Empresas Operadoras.

Outro importante instrumento de controle e monitoração do STPP/RMR, inserido

recentemente, é o Sistema Automático de Bilhetagem Eletrônica (SABE), em implantação pela

EMTU/Recife. Esse sistema permite acompanhar a operação através de informações

registradas automaticamente nos ônibus, tais como, entre outras, a quantidade de passageiros

transportados, a frota colocada em operação, a quantidade de viagem realizada, tempo de

rotação e intervalo praticado nas linhas de ônibus (EMTU, 2003). Os usuários do STPP/RMR

também são beneficiados com este sistema eletrônico, através do cartão eletrônico, que pode

ser utilizado em qualquer linha de ônibus independente de qualquer tarifa, como, também, pelo

seu recarregamento com efeito acumulativo no que se refere aos créditos tarifários. Outra

vantagem para os usuários, prevista para futuro próximo, refere-se à integração ônibus/ônibus,

que poderá ser realizada sem bilhetes de papel e em locais sem terminais fechados ampliando a
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possibilidade de deslocamentos com redução tarifária. Quanto à segurança, no caso de perda

ou roubo do cartão eletrônico, o usuário pode solicitar o bloqueio com recuperação dos

créditos que não tiverem sido utilizados nas últimas 24 horas (EMTU, 2003). Com o pleno

funcionamento do SABE no STPP/RMR, espera-se uma recuperação de demanda de

passageiros, em conseqüência do fim do uso de bilhetes de papel, principalmente o Vale

Transporte, que funciona atualmente como moeda paralela. Pode-se registrar, como primeiro

benefício já alcançado com a implantação do SABE, a redução de 53% na quantidade de

estudantes, passageiros que são subsidiados em 50% do valor da passagem (EMTU, 2003).

4.6. A ESTRUTURA FÍSICO-OPERACIONAL DO ATUAL SISTEMA DE

TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO

RECIFE (STPP/RMR)

O STPP/RMR, gerenciado atualmente pela EMTU/Recife, é composto por dois sistemas: o

sistema convencional e o SEI. A Figura 12 abaixo mostra a atual cobertura da rede do

STPP/RMR, considerando todas as linhas de ônibus que operam no sistema.

Figura 12 – Mapa Demonstrativo da Cobertura da Rede do Sistema de Transporte Público de
Passageiros por Ônibus da Região Metropolitana do Recife (Fonte: EMTU-Coordenadoria de
Planejamento (COPLAN), 2004)
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O sistema convencional é constituído por linhas de ônibus convencionais do tipo radial,

transversal, diametral e circular, e, operadas por ônibus e veículos de pequeno porte (VPP).

Sua principal característica é a de um sistema que foi evoluindo tentando atender à demanda e

a pressões por melhoria e expansão dos serviços, tendo como conseqüência a introdução de

ineficiência operacional devido à falta de racionalização do serviço como todo. Apesar de o

sistema convencional representar atualmente a maioria das viagens realizadas no STPP/RMR,

propõe-se que haja uma migração progressiva de suas linhas de ônibus para o SEI e para o

sistema complementar que abrigaria as linhas de ônibus diretas, que teriam demanda suficiente

para permanecer no sistema. Espera-se que este contingente de linhas do sistema

complementar não ultrapasse 30% (EMTU, 2003).

Atualmente o sistema convencional é atendido pelos corredores, formados pelo conjunto de

vias, Avenida Domingos Ferreira / Avenida Conselheiro Aguiar / Avenida Bernardo Vieira de

Melo; Avenida Abdias de Carvalho / BR-232; Avenida Rui Barbosa / Avenida Rosa e Silva;

Avenida Beberibe; e Avenida Getúlio Vargas / Avenida Carlos de Lima Cavalcanti. A maioria

das linhas de ônibus do STPP/RMR ainda converge para o Centro do Município de Recife,

caracterizando sua rede de transporte rádio concêntrica. Com a implementação do SEI,

pretende-se modificar esta característica de rede para rádio anelar, adequando a configuração

das linhas de ônibus ao desenvolvimento e tendências da ocupação urbana da RMR.

O SEI, junto com o sistema de transporte da cidade de Curitiba, foi um dos primeiros sistemas

integrados da América Latina, inclusive, o primeiro multimodal, com a utilização do metrô

como equipamento em linhas do tipo troncal (EMTU, 2003). A estrutura da rede viária rádio

concêntrica da RMR favoreceu a concepção de uma rede rádio anelar de transporte integrada

(de forma operacional e tarifária) que possibilita aos usuários o acesso a diversas localidades

da região com o pagamento de uma única tarifa por sentido (EMTU, 2003). O modelo

concebido é tronco-alimentador, composto por seis corredores radiais e quatro perimetrais, que

formam uma malha por onde circulam linhas de ônibus do tipo troncal, operadas por ônibus e

pelo metrô. O transporte dos usuários do subúrbio até os Terminais de Integração e as Estações

Fechadas é realizado através de linhas de ônibus do tipo alimentadora ou circular e entre os

referidos Terminais de Integração e as Estações Fechadas, pelas linhas de ônibus do tipo

interterminal (EMTU, 2003).
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Uma das características do SEI é a sua possibilidade de implementação de forma gradual e

progressiva, sem exigir grandes investimentos em curtos períodos de tempo. Dessa forma, os

corredores estruturais radiais e perimetrais podem iniciar sua operação com equipamentos

sobre pneus, sem grandes sofisticações operacionais, evoluindo com o tempo. Essa evolução

pode ser tanto na infra-estrutura (faixas exclusivas, canaletas, etc.) como na operação

(veículos articulados, operação em comboios, etc.), podendo alguns corredores chegar, em

longo prazo, a operar com equipamento em via fixa, ou utilizar novas tecnologias de

transporte de massa que venham a ser desenvolvidas e sejam adequadas ao nosso contexto

(EMTU, 2003).

Com apenas 26% das viagens do STPP/RMR, o SEI propicia a ligação entre 12 dos 14

municípios da Região Metropolitana do Recife: Recife, Paulista, Abreu e Lima, Igarassu,

Itapissuma, Itamaracá, Moreno, Jaboatão, Araçoiaba, Camaragibe, São Lourenço e uma

pequena parte de Olinda. Estima-se que o SEI venha a atender, quando plenamente

implantado, cerca de 70% da demanda do STPP/RMR (EMTU, 2003).

Como forma de garantir acessibilidade aos diversos componentes de sua estrutura urbana e

mobilidade à população da RMR, o SEI conta com os corredores estruturadores, descritos a

seguir:

1) Os corredores estruturais radiais que permitem as ligações entre os Municípios da RMR em

direção ao centro do Recife:

Corredor Metroviário Sul e sua extensão até o Cabo: liga a área sul, e o Município de

Cabo Santo Agostinho ao centro do Município de Recife, passando pelo Município de

Jaboatão dos Guararapes. Atualmente, no trecho que vai do Município de Recife ao

Município de Jaboatão dos Guararapes, encontra-se em obras de expansão do metrô. O trecho

seguinte, do Município de Jaboatão dos Guararapes até o Município de Cabo de Santo

Agostinho também está em obras para a modernização do trem a diesel. Futuramente, este

trecho deverá ser atendido também pelo metrô. As obras da expansão do metrô foram

financiadas pelo Governo Federal, através de recursos próprios e financiamento do Banco

Mundial no valor total de 208 milhões de dólares, dentro do Programa de Descentralização

dos Sistemas Ferroviários. A previsão de conclusão da obra está projetada para o final de
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2006. Espera-se que até o início de 2005, o trecho que liga o centro do Município de Recife

até a Estação Fechada do Aeroporto entre em funcionamento (EMTU, 2003).

Corredor Metroviário Centro e seu Ramal Coqueiral / Terminal Rodoviário / Município

de Camaragibe: ligam os Municípios de Camaragibe e de Jaboatão dos Guararapes

localizados na área oeste da RMR ao centro do Município de Recife. Atualmente é operado

pelo metrô interligando o Município de Recife ao centro antigo do Município de Jaboatão dos

Guararapes e também, aos Municípios de Camaragibe e de São Lourenço da Mata, este último

através de linhas de ônibus do tipo alimentadora. Futuramente este corredor metroviário

deverá ser estendido ao Município de São Lourenço da Mata (EMTU, 2003).

Corredor da Avenida Caxangá: este corredor permite a ligação rodoviária dos Municípios

de Camaragibe e de São Lourenço da Mata, através das seguintes vias: PE-05, Avenida

Caxangá, Rua Benfica, Praça do Derby e demais vias do Centro Expandido. Atualmente a

Avenida Caxangá passou por obras de alargamento das baias de ônibus, para permitir a

ultrapassagem e conseqüentemente aumentar a velocidade no corredor exclusivo de ônibus já

existente. O corredor possui tratamento prioritário para transporte coletivo em quase toda

extensão. No trecho compreendido entre a Rua Benfica e Avenida Conde da Boa Vista e da

PE-05 o tráfego ainda é misto, sem prioridade para o transporte coletivo. Em dezembro de

2002 entrou em operação o Terminal Integrado de Camaragibe, contendo uma Estação

Fechada do metrô. Tal fato propiciou um reordenamento das linhas de ônibus do local, com a

criação de linhas de ônibus do tipo troncal com veículos tipo articulados, reduzindo a

quantidade de veículos circulando no corredor. Além disso, propiciou a opção dos usuários

dos Municípios de São Lourenço da Mata e de Camaragibe deslocarem-se para o centro do

Município de Recife através do metrô (Corredor Metroviário Centro) (EMTU, 2003).

Corredor da Avenida Norte: liga o Terminal Integrado da Macaxeira, situado na interseção

da Avenida Norte com a BR-101, ao Centro do Recife, através da Avenida Cruz Cabugá ou

das vias que levam ao Bairro do Recife, centro antigo do Município. De todos os corredores

radiais estruturais é o que apresenta perspectiva mais modesta de evolução, uma vez que o

mesmo termina na BR-101 (Macaxeira), sem possibilidades de prolongamentos. A Avenida

Norte apresenta-se com vários imóveis comerciais e possui características físicas que não

permitem imaginar grandes melhorias de circulação na própria via. Mesmo assim, o número

de veículos em operação na linha de ônibus do tipo troncal vem sendo incrementado pelo
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aumento de demanda no Terminal Integrado da Macaxeira. Esse corredor opera com tráfego

misto, ônibus, automóveis, bicicletas e motos e encontra-se saturado, necessitando

urgentemente de um tratamento de prioridade para o transporte coletivo (EMTU, 2003).

Corredor da Avenida Presidente Kennedy / Anel Norte: esta via interliga o Município de

Recife ao Município de Olinda, partindo da Avenida Cruz Cabugá, Complexo Salgadinho,

Avenida Presidente Kennedy, até a BR-101 Norte, ligando-se ao Terminal Integrado de

Camaragibe, através de um anel viário já proposto. Esta nova via, denominada Anel Norte,

constituirá um importante eixo de transporte de massa, interligando o Centro do Município de

Recife à Estação Fechada de Camaragibe. Entretanto, a atual Avenida Presidente Kennedy,

assim como a Avenida Norte, necessita urgente da construção de uma via paralela para formar

um binário e reorganizar a circulação promovendo uma prioridade para o transporte coletivo,

até que um novo corredor seja construído na área (EMTU, 2003).

Corredor da PE-15: este corredor interliga o Município de Recife a área norte da RMR

composta pelos Municípios de Olinda, de Paulista, de Abreu e Lima e de Igarassu. Tem como

ponto de partida, o Terminal Integrado de Igarassu, incorporando parte da BR-101 (Norte), a

PE-15 e o Complexo de Salgadinho, atingindo o centro do Município de Recife, através da

Avenida Cruz Cabugá. Possui em quase toda sua extensão, pista central exclusiva para

ônibus, faltando apenas o trecho da Avenida Cruz Cabugá.

2) Os corredores estruturais perimetrais que permitem as ligações transversais entre os

Municípios da RMR não sendo direcionados para o centro do Município de Recife, como

também interligam os corredores radiais constituindo uma malha viária que propicia diversas

opções de deslocamentos.

I Eixo Perimetral (Avenida Agamenon Magalhães): é constituído pela Avenida Agamenon

Magalhães, limite do Centro Expandido do Município de Recife, podendo ser considerado seu

início a partir da Avenida Domingos Ferreira e prolongando-se até a PE-015. Permite a

ligação da Estação Fechada de Joana Bezerra ao Terminal Integrado da PE-015, passando

pelo Derby, importante ponto de troca dos usuários do transporte coletivo. Apesar de sua

importância para o SEI, atualmente não possui tratamento preferencial para o transporte

coletivo (EMTU, 2003).
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II Eixo Perimetral (Estrada Remédios / Avenida Real da Torre): esse corredor é formado

por uma seqüência de vias do Município de Recife até o Município de Olinda. Inicia na

Estrada dos Remédios / Avenida Real da Torre, Estrada Velha de Água Fria, seguindo até a

Avenida Getúlio Vargas no Município de Olinda. Atualmente ele permite a ligação entre a

Estação Fechada de Afogados e o Terminal Integrado da PE-015, tendo sua extensão

projetada até a Avenida Getúlio Vargas no Município de Olinda. Apesar do grande fluxo de

ônibus e automóveis que circulam no local, neste corredor não existe tratamento preferencial

para o transporte coletivo em toda sua extensão (EMTU, 2003).

III Eixo Perimetral (Avenida Recife / Avenida San Martin): este corredor interliga a

Avenida Recife, a partir da Estação Fechada Tancredo Neves, em construção, no Bairro de

Boa Viagem até Avenida San Martin, cruzando a Avenida Caxangá. Este corredor seguirá

até o Bairro de Conceição, no Município de Paulista, através da PE-22. O trecho previsto, da

Avenida Caxangá até a interseção da PE-15 com a PE-22, ainda não permite ser utilizado em

toda sua extensão (EMTU, 2003).

IV Eixo Perimetral (Contorno do Município de Recife): corresponde ao trecho central da

BR-101, contorno do Município de Recife, localizado no interior da RMR. Este eixo interliga

a Estação Fechada de Cajueiro Seco, em construção, passando pelo Terminal Integrado do

Barro, Terminal da Macaxeira, na interseção da PE-15 com a BR-101, até o Terminal

Integrado de Abreu e Lima. Permite a ligação entre os Municípios de Recife, de Paulista e de

Abreu e Lima (EMTU, 2003).

A configuração operacional do SEI é constituída por linhas do tipo troncal e do tipo

alimentadora, apresentando as seguintes características (EMTU, 2003):

Linhas do tipo troncal: as linhas do tipo troncal são operadas por equipamentos de grande e

média capacidade, tais como metrô, articulados, convencionais alongados (três eixos) e

Padrons. Essas linhas podem ser classificadas como radiais, perimetrais ou interterminais. As

linhas classificadas como radiais têm seus itinerários pelos corredores radiais, com destino ao

centro do Município de Recife; as classificadas como perimetrais, utilizam os eixos

perimetrais para seus itinerários; e as classificadas como interterminais, percorrem trechos dos

corredores radiais e trechos dos eixos perimetrais, tendo como origem e destino Terminais de
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Integração ou Estações Fechadas. Essas linhas normalmente oferecem um bom serviço para a

população e têm seus intervalos de pico em torno de cinco minutos.

Linhas do tipo alimentadoras: as linhas do tipo alimentadoras são operadas por ônibus de

média e pequena capacidade. Seus itinerários, em maioria, percorrem as vias locais,

possuindo a função de transportar os usuários para os Terminais de Integração ou Estações

Fechadas, onde complementam seus destinos através das linhas do tipo troncal ou outras

linhas do tipo alimentadoras. Normalmente, os intervalos no pico dessas linhas são de dez

minutos.

Linhas do tipo circular: esse tipo de linha também tem a função alimentadora. De uma

forma geral, o intervalo de pico desse tipo de linha é de dez minutos.

Os Terminais e Estações de Integração do SEI são fechados, permitindo que os usuários

utilizem qualquer uma das suas linhas, com a compatibilização dos horários de chegada das

alimentadoras com as troncais e sem pagar nova tarifa, ou seja, integração plena (física,

operacional e tarifária), permitindo várias alternativas de deslocamentos, através de rotas

otimizadas pelos próprios usuários. Esses Terminais e Estações de Integração localizam-se,

estrategicamente, em pontos de convergência, normalmente próximos aos corredores radiais

ou nas interseções de corredores radiais com perimetrais, onde ocorre uma quantidade

significativa de transbordos.

Destacam-se, a seguir, os Terminais e Estações de Integração Fechados planejados e

construídos por corredor do SEI (EMTU, 2003):

Corredor Metroviário Sul: neste corredor, há previsão de construção de 4 Estações de

Integração Fechadas, Cajueiro Seco, Prazeres, Aeroporto e Tancredo Neves. As obras dessas

Estações foram iniciadas e estão com previsão de conclusão em 2006.

Corredor Metroviário Centro (abrangem os Municípios de Camaragibe, de Recife, e de

Jaboatão dos Guararapes): este corredor conta com 8 Estações de Integração Fechadas,

Camaragibe, Curado, Jaboatão, Barro, Santa Luzia, Afogados, Joana Bezerra e Recife. Das 8

Estações citadas, Camaragibe, Jaboatão, Barro, Afogados e Joana Bezerra encontram-se em

operação. Entretanto, as Estações de Integração Fechadas de Camaragibe e do Barro hoje já

necessita de ampliação. A Estação de Integração Fechada de Joana Bezerra será ampliada
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com a implantação do Corredor Sul do metrô, junto com a operacionalização da Estação de

Integração Fechada de Recife (área central). As Estações de Integração Fechadas de Curado e

de Santa Luzia ainda não foram construídas.

Corredor Avenida Presidente Kennedy / Anel Norte: esta prevista a construção do

Terminal de Interação de Caenga, hoje, em faze de estudo.

Corredor da PE-015 / BR-101 Norte: este corredor conta com 4 Terminais de Integração, o

de Igarassu, o de Abreu e Lima, o da PE-22 e da PE-15. Com o sistema viário praticamente

concluído e com os Terminais Integrados de Igarassu, de Abreu e Lima e da PE-15 em

funcionamento, este corredor encontra-se atualmente em fase de conclusão pelo Governo do

Estado, faltando apenas construir o Terminal de Integração na interseção com a PE-22 no

Município de Paulista.

Corredor da Avenida Caxangá: neste corredor, existe um Terminal de Integração Aberto,

em situação precária e não incorporado ao SEI por não atender às características necessárias,

e, para tanto, será necessária a construção de um novo terminal.

Corredor da Avenida Norte: o Terminal Integrado da Macaxeira encontra-se em

funcionamento.

Quanto aos pontos de integração, a maioria não permite a construção de terminais, inclusive,

alguns se localizam em binários, de forma que o ponto de transbordo para cada sentido é em

via diferente. Em outros casos, a exemplo dos pontos de integração localizados no Complexo

de Salgadinho, na interseção da Avenida Agamenon Magalhães com a Avenida Presidente

Kennedy e no Derby, próximos ao centro do Município de Recife, faz-se necessária a

construção de uma infra-estrutura adequada uma vez que existe uma grande quantidade de

usuários realizando transbordo.

O SEI é reconhecido na RMR pelos seus ônibus e suas cores, como ilustrado na Figura 13

abaixo. Com semiologia própria caracterizada pela comunicação visual de sua frota, pintada

com as cores da bandeira de Pernambuco, permite a identificação do tipo de atendimento: os

ônibus amarelos - linhas alimentadoras que trazem os usuários do subúrbio até o terminal

integrado mais próximo; os ônibus vermelhos - linhas perimetrais que cruzam grandes
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corredores sem passar pelo centro da cidade; os ônibus azuis - linhas troncais que levam o

usuário dos Terminais de Integração até o centro do Recife; os ônibus verdes - linhas

interterminais que levam os usuários de um Terminal de Integração para outro; e os ônibus

brancos – linhas circulares que também fazem um papel alimentador.

Figura 13 – Semiologia do Sistema Estrutural Integrado da Região Metropolitana do Recife
(Fonte: EMTU - Coordenadoria de Planejamento (COPLAN), 2003)

Da mesma forma, as paradas dos ônibus e seus Terminais e Estações de Integração Fechados

também possuem uma visualização diferenciada. A figura 14 abaixo, mostra mapa com a

representação da rede, esclarecendo sua localização no espaço, com toda estrutura já

implantada, incluindo sua cobertura aproximada.

Figura 14 – Mapa Demonstrativo da Rede do Sistema Estrutural Integrado da Região
Metropolitana do Recife (Fonte: EMTU-Coordenadoria de Planejamento (COPLAN), 2003)

A estrutura tarifária do STPP/RMR é caracterizada por três anéis definidos em função das

extensões das linhas de ônibus considerando os sentidos de ida e volta, ou seja, 1º anel para
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extensão máxima de 32,00km, 2º anel, para extensão entre 32,00 a 45,00km, e 3º anel, para

extensão maior que 45,00 km.

Existe, também, uma tarifa especial inferior ao 1º anel para linhas de ônibus do tipo troncal do

SEI e outra tarifa entre o 1º e 2º anel, utilizada principalmente em linhas de ônibus operadas

por microônibus. Pela política tarifária atual, sempre que o sistema convencional é substituído

pelo SEI, as comunidades da área são beneficiadas com redução de um anel tarifário em suas

linhas de ônibus (EMTU, 2003).

4.6.1. SITUAÇÃO DO STPP/RMR ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA

ESTRUTURAL INTEGRADO (SEI) – ANO 1993

A estrutura operacional do STPP/RMR por ônibus, em 1993, estava em processo de

envelhecimento e sem sofrer nenhuma atualização tecnológica de operação. Suas linhas de

ônibus seguiam a mesma concepção determinada desde a criação da EMTU/Recife, Órgão

Gestor, obedecendo ao zoneamento e às características de linhas de ônibus radiais e

transversais, seguindo a concepção de rede rádio concêntrica. Esta estrutura desgastada, a qual

só oferecia opção de criação de linhas radiais e transversais, não atendia mais aos anseios das

comunidades e nem ao próprio sistema, já saturado, devido às constantes superposições de

linhas de ônibus. Este fato contribuiu para o déficit na Câmara de Compensação Tarifária

(CCT) e para os congestionamentos no trânsito. Outro problema, também caracterizado nesta

época, foram as opções de integrações com senhas oferecidas sem nenhuma estrutura físico-

operacional adequada, o que induzia os usuários a não utilizar esse tipo de serviço, uma vez

que se tinha um tempo longo de espera, obrigatórios transbordos em locais sem segurança e

desconforto, e itinerários irracionais devido à maioria das linhas de ônibus do STPP/RMR

(62%) convergir para o Centro Expandido.

O STPP/RMR, 1993, era composto por 1 linha de metrô, 1 linha de trem e 297 linhas de

ônibus convencionais. Das 297 linhas de ônibus convencionais, 184 eram do tipo radiais, 70

eram do tipo transversal, 3 eram do tipo circular e 40 eram linhas do tipo bacurau para

atendimento durante a madrugada. Do total de 184 linhas de ônibus do tipo radial, 3 linhas de

ônibus faziam serviços especiais, transportando os usuários apenas sentados. Esse serviço,

denominado de opcional, era realizado com equipamento climatizado.
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Essas linhas de ônibus convencionais eram operadas por 20 Empresas Operadoras, através de

permissões, sendo 1 municipal e 19 privadas, obedecendo a ordens de serviço, quadro de

horários e itinerários, pré-definidos pela EMTU/Recife, Órgão Gestor, submetendo-se a sua

fiscalização. A frota alocada em 1993 era de 1970 veículos, incluindo o equipamento trólebus,

equipamento de média capacidade, como também equipamento climatizado já citado.

O Sistema de linhas de ônibus convencionais realizava uma média de 18.068 viagens e uma

média de 583.413,92 quilômetros percorridos por dia útil, transportando 1.631.177

passageiros, na primeira quinzena de maio de 1993.

Quanto às linhas de metrô e trem, eram operadas pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos

- Superintendência de Trens Urbanos do Recife (CBTU/STU/REC), com 10 e 4 trens

respectivamente. Transportavam uma média, por dia útil, de 114.000 passageiros com o metrô

e 8.000 passageiros com o trem.

4.6.2. SITUAÇÃO DO STPP/RMR DEPOIS DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA

ESTRUTURAL INTEGRADO (SEI) – ANO 2003

O STPP/RMR atual é composto de dois sistemas distintos que se complementam: o sistema

convencional e o SEI. O sistema convencional constitui, hoje, a maior parte do STPP/RMR e,

quando da implementação do SEI em sua totalidade, deverá ser caracterizado pelo transporte

de média e baixa capacidade. Ele é constituído por linhas de ônibus do tipo convencional que,

em sua maioria, permitem a ligação dos usuários de bairros específicos ao Centro do

Expandido do Recife ou de bairros a outros bairros.

O STPP/RMR atual é constituído por um conjunto de linhas, das quais 363 são linhas de

ônibus, 1 linha de metrô e 11 são linhas de Veículo de Pequeno Porte (VPP), operadas por

uma frota de 2.632 ônibus, 12 Trens Urbanos Elétricos (TUE) e 79 veículos (Van e Kombi),

respectivamente. As linhas de ônibus gerenciadas pela EMTU/Recife são operadas por 17

empresas privadas, onde 16 são através de permissão e 1 através de licitação, que obedecem a

ordens de serviço para operação, quadro de horário e itinerário, pré-definidos pelo Órgão

Gestor, submetendo-se à sua fiscalização e controle. Das 363 linhas de ônibus, 48 são do tipo

alimentadora, 6 do tipo circular, 6 do tipo interterminal, 8 do tipo perimetral, 173 do tipo

radial, 67 do tipo transversal, 9 do tipo troncal, 41 do tipo bacurau, serviço especial durante a
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madrugada, e 5 catracas de terminal que contabilizam os passageiros lindeiros que acessam o

sistema pelos Terminais de Integração. Desse total de 363 linhas de ônibus, 288 pertencem ao

sistema convencional e 75 ao SEI. O SEI representa, hoje, como já mencionado, 26% dos

itinerários oferecidos pelo STPP/RMR. O Quadro 20 detalha as linhas de ônibus por Sistema

e tipo.

Quadro 20 – Linhas de Ônibus do STPP/RMR por Classificação – Ano 2003

CLASSIFICAÇÃO
SISTEMA

CONVENCIONAL

SISTEMA
ESTRUTURAL
INTEGRADO

TOTAL DO
STPP/RMR

ALIMENTADORA 1 47 48

BACURAU 41 41

CATRACA
TERMINAL

1 4 5

CIRCULAR 5 1 6

INTERTERMINAL 6 6

PERIMETRAL 8 8

RADIAL 173 173

TRANSVERSAL 67 67

TRONCAL 9 9

TOTAL 288 75 363

Fonte: EMTU-Coordenadoria de Planejamento (COPLAN), 2003

O STPP/RMR, convencional e SEI, realiza uma média de 25.105 viagens e uma média de

759.672,17 quilômetros percorridos, por dia útil, transportando uma média de 1.562.245

passageiros no período estudado, a primeira quinzena de novembro de 2003.

Quanto à linha de metrô, atualmente é operada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos -

Superintendência de Trens Urbanos do Recife (CBTU/STU/REC). Atualmente, o metrô

participa do SEI, através de integrações com bilhetes em Estações Abertas e Fechadas,

transportando, por dia útil, 140.000 passageiros.

As 11 linhas de VPP, com início de operação em novembro de 2003, são gerenciadas pela

Prefeitura da Cidade do Recife (PCR) e operadas por 74 permissionários. Dessas 11 onze

linhas de VPP, apenas 2 operam como alimentadoras integrando em regime aberto com linhas

de ônibus do sistema convencional e são remuneradas pela Câmara de Compensação Tarifária

(CCT) do Órgão Gestor, a EMTU/Recife. O conjunto das linhas de VPP transporta por dia útil

uma média de 16.280 passageiros.
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4.7. ÁREA DO ESTUDO DE CASO – O TERMINAL INTEGRADO DA PE-15 E SUA

ÁREA DE INFLUÊNCIA

4.7.1. JUSTIFICATIVA

Como o SEI ainda não foi implementado em sua totalidade, a metodologia, seguindo as etapas

de análise “antes e depois”, será aplicada na área de influência do Terminal Integrado da PE-

15, a primeira etapa implantada, onde a rede integrada funciona com quase todas as linhas

previstas em projeto. As demais etapas do SEI não foram abordadas neste estudo, as Estações

Fechadas de Afogados, de Joana Bezerra, do Barro, de Jaboatão e de Camaragibe, e os

Terminais Integrados da Macaxeira, de Igarassu e de Abreu e Lima, já implantadas, devido

sua referência de período para situação anterior ser diferente, ou seu período de

implementação ter sido em momentos mais recentes. Para análise das áreas de influência

dessas Estações Fechadas e desses Terminais Integrados, o período anterior para estudo

requer outra referência de ano, principalmente por contar com linhas de ônibus extintas e

criadas, não contempladas neste período anterior estudado, 1993, o que não retrataria a

realidade dos dados.

4.7.2. O TERMINAL INTEGRADO DA PE-15

O Terminal Integrado da PE-15 foi implantado em 28 de novembro de 1994, através da

operacionalização de 10 linhas de ônibus do tipo alimentadora e uma linha de ônibus do tipo

troncal para o centro do Recife. Em 18 de setembro de 1996, foram criadas 3 linhas de ônibus

do tipo perimetral para este Terminal, e iniciada a operacionalização das integrações das

linhas ônibus com o metrô, nas Estações Fechadas de Joana Bezerra, Barro e Afogados.

Também neste período, foi iniciada a operação do Terminal Integrado da Macaxeira, onde

duas comunidades pertencentes à rede integrada do Terminal Integrado da PE-15, Mirueira e

Arthur Lundgren II, ganharam uma linha de ônibus do tipo alimentadora cada uma, para o

respectivo Terminal. Localizado na Rodovia Estadual PE-15, na cidade de Olinda, possui

36.000 m² de área total e, 7.200 m² de área coberta. É composto de plataformas de embarque e

desembarque, área de estocagem para ônibus, área verde, sanitários, área de refeitório e sala

de estar para o pessoal de operação. Conta ainda, com área de estacionamento para veículos,

ponto de táxi e 18 boxes comerciais. Este Terminal Integrado tem capacidade para receber

uma demanda diária de 100 mil usuários (EMTU, 2003).
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4.7.3. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO TERMINAL DA PE-15

Tomando como referência o Relatório da Pesquisa Domiciliar, elaborado pela EMTU/Recife

em 1997, foram mapeadas a área estudada e suas linhas de ônibus, situando a abrangência da

rede existente nas duas situações, antes (1993) e depois (2003), conforme mapas em anexo.

As Figuras 15 e 16 a seguir destacam sua localização e detalhe da área estudada de forma

esquemática, caracterizando as Nucleações, Macro-zonas, Zonas, divisões determinadas pela

FIDEM/RMR, e os Municípios da RMR envolvidos. Foram beneficiadas 8 comunidades com

a implantação do Terminal Integrado da PE-15, Jardim Paulista Baixo e Jardim Paulista Alto,

pertencentes à Zona 30, Mirueira, pertencente à Zona 29, Cidade Tabajara, pertencente à Zona

43, Arthur Lundgren I pertencente à Zona 27, Arthur Lundgren II, pertencente à Zona 28,

Paratibe, pertencente à Zona 32 e Paulista Nobre, pertencente à Zona 26. Das 8 comunidades

beneficiadas, 7 são da Nucleação Norte, abrangendo as Macro-zonas 6 e 7, pertencentes ao

Município de Paulista, e 1 da Nucleação Centro, abrangendo a Macro-zona 11, situada no

extremo norte da sua Nucleação, pertencente ao Município de Olinda.

Figura 15 – Localização da Área de Influência do Terminal Integrado da PE-15
(Fonte: EMTU, Relatório da Pesquisa Domiciliar, 1997).
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Figura 16 – Detalhamento Esquemático da Área de Influência do Terminal integrado da PE -
15. (Fonte: EMTU-Coordenadoria de Planejamento (COPLAN), 2003)

A área estudada tem uma população de 326.346 habitantes, distribuída entre as comunidades,

conforme Quadro 21. A densidade demográfica esta entre 1.500 a 3.800 hab/km² para as

Macro-zonas 6 e 7, e entre 5.400 a 8.400 hab/km² para a Macro-zona 11.

Quadro 21 – População e Renda Média por Zona e Comunidade
COMUNIDADE MACROZONA ZONA POPULAÇÃO RENDA MÉDIA

(S. M.)
JARDIM PAULISTA ALTO E
JARDIM PAULISTA BAIXO

6 030 81.646 3,08

MIRUEIRA 6 029 3.232 3,08

PAULISTA NOBRE 7 026 15.838 3,10

ARTHUR LUNDGREN I 7 027 28.314 3,10

ARTHUR LUNDGREN II 7 028 60.765 3,10

PARATIBE 7 032 88.367 3,10

CIDADE TABAJARA 11 043 48.184 2,96

TOTAL 326.346 3,07

Fonte: Pesquisa Domiciliar - EMTU, 1997.

A distribuição da população da área em relação às classes sociais, seguindo o critério da

ABIPEME, concentra 93,6% dessa população entre as classes sociais C, D e E, com uma

média de 30,4%, 39,3% e 23,9%, respectivamente, e com uma renda média entre as Macro-

zonas de 3,07 salários mínimos (PESQUISA DOMICILIAR, 1997). A população da área,

tomando como referência suas Macro-zonas, se distribui segundo o grau de instrução, com
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maior percentual global médio destacado para Primeiro Grau Incompleto com 34,88% e para

Segundo Grau Completo/Superior Incompleto com 25,31%, conforme Quadro 22 abaixo.

Quadro 22 – Destaque dos Maiores Percentuais da Distribuição da População Segundo o
Grau de Instrução.

COMUNIDADE 1º GRAU
INCOMP.

1º GRAU COMP.
COM 2º GRAU

INCOMP.

2º GRAU
COMP. COM
SUPERIOR
INCOMP.

SUPERIOR
COMPLETO/

PÓS-
GRADUAÇÃO

PAULISTA NOBRE, PARATIBE,
ARTHUR LUNDGREN I e ARTHUR

LUNDGREN II
41,5 % 22,5 % 19,5%

MIRUEIRA,
JARDIM PAULISTA ALTO e JARDIM

PAULISTA BAIXO
26,5 % 16,5 % 33,0 % 14,0 %

CIDADE TABAJARA 33,5 % 18,0 % 25,5 %

Fonte: Pesquisa Domiciliar - EMTU, 1997.

Verifica-se, também, que as comunidades de Mirueira, Jardim Paulista Alto e Jardim Paulista

Baixo concentram maior população com grau de instrução mais elevado, representando 47%

do seu conjunto (PESQUISA DOMICILIAR, 1997). Em relação às atividades principais desta

população, também seguindo a referência das Macro-zonas das comunidades, existe uma

concentração maior para estudantes, com uma média de 30,1%. Outras atividades principais

se destacam nas áreas tais como do lar, com uma média de 14,3%, serviços, com uma média

de 11,2%, comércio, com uma média de 4,7%, aposentados e pensionistas, com uma média de

8,9%, serviço público, com uma média de 5,3%, autônomos, com uma média de 5,4% e

indústria, apenas para o Município de Paulista, com uma média de 4,7%. Essa área também

apresenta um índice médio de 14,5% de pessoas desempregadas (PESQUISA DOMICILIAR,

1997).

As Macro-zonas 6, 7 e 11 realizam, conjuntamente, um total de 457.199 viagens, que

representam 9,39% do total de 4.868.995 viagens realizadas na RMR, distribuídas entre as

respectivas Macro-zonas com 2,19%, 4,13% e 3,07%. Das viagens totais realizadas entre as

Macro-zonas, 1.038 são oriundas da comunidade Mirueira, 30.471 das comunidades Jardim

Paulista Alto e Jardim Paulista Baixo, 11.029 da comunidade Paulista Nobre, 37.369 da

comunidade Arthur Lundgren I, 19.458 da comunidade Arthur Lundgren II, 32031 da

comunidade Paratibe e 15.305 da comunidade Cidade Tabajara, totalizando 146.701 viagens e

representando 32,09% do total de viagens realizadas pelas referidas Macro-zonas,

(PESQUISA DOMICILIAR, 1997). O total de 146.701 viagens realizadas pelas comunidades

está distribuído entre os modos de transporte, conforme Quadros 23, 24 e 25 a seguir. Para
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essas áreas, o modo de transporte mais utilizado é Trolebus/Ônibus e a Kombi/Lotação com

38,59% e 22,10% respectivamente (PESQUISA DOMICILIAR, 1997).

Quadro 23 – Distribuição Modal de Transporte das Zonas 029 e 030 da RMR
MACROZONA 6 ZONAS / COMUNIDADE

MODO DE TRANSPORTE 029 / MIRUEIRA 030 / JARDIM PAULISTA ALTO E
JARDIM PAULISTA BAIXO

TOTAL
GERAL

A PÉ 0,79% 23,71% 24,50%

AUTO 0,10% 7,00% 7,10%

BICICLETA 0,05% 0,05%

ESCOLAR 7,79% 7,79%

KOMBI/LOTAÇÃO 15,12% 15,12%

OUTROS 0,89% 0,07% 0,97%

TAXI 0,89% 0,89%

TROL/ÔNIBUS 1,51% 42,07% 43,58%

TOTAL % 3,29% 96,71% 100,00%

TOTAL VIAGEM 1.038 30.471 31.509

Fonte: Pesquisa Domiciliar - EMTU, 1997.

Quadro 24 – Distribuição Modal de Transporte das Zonas 026, 027, 028 e 032 da RMR
MACROZONA 7 ZONAS / COMUNIDADE

MODO 026 / PAULISTA
NOBRE

027 / ARTHUR
LUNDGREN I

028 / ARTHUR
LUNDGREN II

032 /
PARATIBE

TOTAL
GERAL

A PÉ 1,51% 2,84% 4,15% 13,09% 21,59%

AUTO 0,92% 7,24% 2,18% 1,90% 12,24%

BICICLETA 0,10% 0,44% 0,38% 1,26% 2,17%

ESCOLAR 0,58% 0,62% 0,05% 1,25%

FRETADO 0,17% 0,17%

KOMBI/LOTAÇÃO 2,26% 11,82% 1,96% 10,87% 26,91%

OUTROS 0,01% 0,01%

TAXI 0,04% 0,04%

TROL/ÔNIBUS 5,67% 15,03% 10,20% 4,74% 35,63%

TOTAL % 11,04% 37,41% 19,48% 32,07% 100,00%

TOTAL VIAGEM 11.029 37.369 19.458 32031 99.887

Fonte: Pesquisa Domiciliar - EMTU, 1997.

Quadro 25 – Distribuição Modal de Transporte da Zona 43 da RMR
MACROZONA 11 ZONAS / COMUNIDADE

MODO 043 / CIDADE TABAJARA TOTAL GERAL

A PÉ 35,96% 35,96%

AUTO 7,00% 7,00%

BICICLETA 1,33% 1,33%

ESCOLAR 2,33% 2,33%

FRETADO 0,41% 0,41%

KOMBI/LOTAÇÃO 5,08% 5,08%

OUTROS 0,23% 0,23%

TROL/ÔNIBUS 47,67% 47,67%

TOTAL % 100,00% 100,00%

TOTAL VIAGEM 15.305 15.305

Fonte: Pesquisa Domiciliar - EMTU, 1997.
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A partir de 1º de novembro de 2003, houve uma intervenção extensiva para combate ao

transporte clandestino da RMR, principalmente nesta área, onde foi eliminado totalmente o

modo Kombi/lotação (EMTU, 2003). Sendo assim, os usuários desse modo de transporte

extinto passaram a utilizar os outros modos de transporte, cuja tendência foi a transferência

maior para o modo de transporte ônibus, uma vez que o equipamento do tipo trolebus foi

retirado do sistema no ano de 2001. Então, o percentual do modo de transporte ônibus atual

pode ser considerado em torno de 60,69% nesta área.

Em relação ao sistema viário, a área estudada é atendida através do Corredor da PE-15, que

interliga o Município de Olinda situado na Nucleação Centro da RMR, no sentido extremo

Norte, e os Municípios de Paulista, Abreu e Lima e Igarassu, situados na Nucleação Norte da

RMR, ao Município de Recife. Este corredor tem como ponto de partida, o Terminal

Integrado de Igarassu, incorporando a BR-101, a PE-15 e o Complexo Salgadinho, atingindo

o Centro Expandido através da Avenida Cruz Cabugá. Possui em quase toda sua extensão

pista central exclusiva para ônibus, faltando tratamento preferencial para transporte coletivo

apenas nos trechos da Avenida Pan Nordestina e da Avenida Cruz Cabugá (EMTU, 2003).

4.7.4. A CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO

TERMINAL DA PE-15 ANTES E DEPOIS DA IMPLANTAÇÃO DO SEI/RMR

4.7.4.1. CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA CONVENCIONAL EM 1993

As comunidades pertencentes à área estudada eram atendidas por 13 linhas de ônibus, das

quais, 6 situadas na Zona 29, atendendo a comunidade de Mirueira, 2 situadas na Zona 30,

atendendo as comunidades de Jardim Paulista Baixo e Jardim Paulista Alto, 1 situada na Zona

43, atendendo a comunidade de Cidade Tabajara, 1 situada na Zona 32, atendendo a

comunidade de Paratibe, 1 situada na Zona 27, atendendo a comunidade Arthur Lundgren I, 1

situada na Zona 28, atendendo a comunidade Arthur Lundgren II, e 1 situada na Zona 26,

atendendo a comunidade Paulista Nobre. Do Total de 13 linhas de ônibus, 9 eram do tipo

radial com destino ao Centro Expandido e 4 eram do tipo transversal, sendo que, 2 das linhas

de ônibus têm como destino o Município de Recife, Bairro da Macaxeira, área oeste da

Nucleação Centro, e 2 linhas de ônibus têm como destino o Município de Olinda, Bairro de

Rio Doce, área norte da Nucleação Centro.
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Nesta época, esta área era beneficiada com integração por senhas, utilizando 7 linhas do

STPP/RMR para ter acesso a outros corredores e áreas, favorecendo opções de outros destinos

dentro da RMR. As linhas do STPP/RMR que faziam parte desta integração eram Av.

Norte/Macaxeira, Candeias/Dois Irmãos, Barro/Macaxeira que integravam com as linhas

Mirueira/Macaxeira, Mirueira/Macaxeira (Via Frio), e Rio Doce/Piedade, Rio Doce/Cidade

Universitária, Rio Doce/Dois Irmãos e Santa Casa/Encruzilhada que integravam com as linhas

Mirueira/Rio Doce/Bultrins, Mirueira/Bultrins/Rio Doce, dando acesso às Nucleações Centro,

no sentido Oeste e Sul, e com a Nucleação Sul. Segundo banco de dados de itinerários da

EMTU/Recife, 1993, essas linhas de ônibus tinham itinerários superpostos em grande parte de

seus trechos. O objetivo dessa integração com senha era utilizar o sistema de forma integrada,

ou seja, físico, operacional e tarifário. Essas integrações tinham locais, horários das viagens

das linhas de ônibus pré-definidos pela EMTU/Recife, Órgão Gestor. Essas integrações eram

do tipo ônibus/ônibus, que permitiam o embarque dos usuários pela porta dianteira do

equipamento da linha de ônibus integrada, com a entrega de uma senha ao motorista, em

terminais e paradas de ônibus preestabelecidas. O Quadro 26 detalha as linhas de ônibus por

classificação com os respectivos anéis tarifários.

Como na época a moeda em vigor era o cruzeiro (Cr$), foi adotada uma atualização dos

valores em reais (R$) para o ano de 2003, ano da etapa implantada do SEI a ser comparada

neste estudo. Para a atualização monetária para a data de 15/11/2003 dos valores nominais

praticados em 15/05/1993, datas dos fechamentos das remunerações das empresas operadoras

através da CCT dos respectivos períodos estudados, utilizaram-se o indexador e a

metodologia de cálculo IGP-M-(FGV), calculado pelo critério mês cheio.

Quadro 26 – Linhas de Ônibus por Classificação, Anel e Tarifa – Ano 1993.
NOME DA LINHA CLASSIFICAÇÃO ANEL

TARIFÁRIO
TARIFA

(R$)
TARIFAS DE

INTEGRAÇÃO (R$)
CIDADE TABAJARA RADIAL B 1,26

JARDIM PAULISTA BAIXO RADIAL B 1,26
JARDIM PAULISTA ALTO RADIAL B 1,26
MIRUEIRA/MACAXEIRA TRANSVERSAL A 0,82 I = 2,13

MIRUEIRA/RIO DOCE/BULTRINS TRANSVERSAL A 0,82 I = 2,13
MIRUEIRA/BULTRINS/RIO DOCE TRANSVERSAL A 0,82 I = 2,13

MIRUEIRA/MACAXEIRA (VIA FRIO) TRANSVERSAL A 0,82 I = 2,13
MIRUEIRA (JARDIM PAULISTA ALTO) RADIAL B 1,26

MIRUEIRA RADIAL B 1,26
ARTHUR LUNDGREN I RADIAL B 1,26
ARTHUR LUNDGREN II RADIAL B 1,26

PARATIBE RADIAL B 1,26
PAULISTA (NOBRE) RADIAL B 1,26

Fonte: EMTU-Coodenadoria de Planejamento (COPLAN), 2003.
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Algumas dessas linhas de ônibus tinham operações regulares, seguindo as programações

operacionais estabelecidas, e outras apresentavam operações irregulares, operando com frota e

intervalos não dimensionados pelo Órgão Gestor, acarretando constantes excessos de lotação

principalmente nas horas de pico, segundo RELATÓRIO DO SISTEMA ESTRUTURAL

INTEGRADO/PE-15, 1994. Ainda, segundo este relatório, existia uma grande insatisfação

dos usuários dessas comunidades, decorrente de irregularidades tais como não cumprimento

do itinerário estabelecido, problemas com o pessoal de operação e queima de paradas. Outros

problemas foram, também, destacados neste Relatório. A existência de um número de linhas

de ônibus municipais, com tarifas muitas vezes inferiores ao menor anel do STTP/RMR, o

anel “A”, que atendia aos usuários de forma bastante irregular, apenas nas horas de pico. O

transporte por Kombi também era muito utilizado, concorrendo com as linhas de ônibus

municipais e intermunicipais, devido à sua grande versatilidade e fácil adaptação à demanda,

e dos constantes excessos de lotação nos ônibus. As integrações com senha foram

programadas na tentativa de oferecer maiores opções de deslocamentos com tarifas mais

acessíveis, porém, não tiveram muito sucesso, principalmente devido ao desconforto nos

transbordos e do grande tempo de espera. A Figura 17 demonstra de forma esquemática a rede

de linhas de ônibus, radiais, transversais e as possíveis integrações, caracterizando

superposição em boa parte dos trechos dos itinerários.

Figura 17 – Rede de Linhas de Ônibus Esquemática – Ano 1993 (Fonte: EMTU- Gerência de
Programação e Serviço (GPS), 2003).
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A Política Tarifária da época compreendia de 3 anéis tarifários para o Sistema Convencional,

uma tarifa de integração e uma tarifa especial, utilizada para os transportes estruturadores de

corredor, e anéis tarifários para o Sistema Complementar (equipamentos diferenciados como

opcional e micro). O Quadro 27 abaixo apresenta os anéis tarifários praticados em 1993. A

maior parte das linhas de ônibus que atendiam a área estudada possuía anéis do tipo “B” e

“C”; no entanto, através de acordo com as comunidades, as linhas de ônibus do tipo radial e

que praticavam o anel tarifário “C” sofreram redução tarifária passando para o anel “B”. Esta

redução tarifária não foi em virtude das suas extensões, parâmetro definidor de anel tarifário,

da rentabilidade da linha de ônibus ou de sua não concorrência entre elas, mas sim como

abono tarifário em função da implantação do Terminal Integrado da PE-15.

Quadro 27 - Anéis Tarifários Praticados no STPP/RMR - Ano1993.
ANEL TARIFÁRIO SISTEMA TARIFA (R$)

A CONVENCIONAL 0,82
B CONVENCIONAL 1,26
C CONVENCIONAL 1,65
E ESPECIAL 0,73
I INTEGRAÇÃO 2,13

MICRO COMPLEMENTAR 1,65
OPCIONAL COMPLEMENTAR 2,52

S ESPECIAL 0,16

Fonte: EMTU - Coordenadoria de Planejamento (COPLAN), 2003.
Valores nominais atualizados para 2003.

4.7.4.2. CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO EM 2003

A concepção da Rede Integrada implantada para a área de influência do Terminal da PE-15

foi embasada nas seguintes diretrizes: a racionalização do serviço; a manutenção do mínimo

atendimento já existente; a priorização das integrações em Estações Fechadas e Terminais de

Integração do SEI afastadas do Centro Expandido do Município de Recife; e a redução dos

custos operacionais, incluindo a racionalização da quantidade do pessoal de operação e o

aumento da vida útil do equipamento. Essa Rede Integrada tem o objetivo de introduzir um

maior benefício aos usuários com a melhoria do nível de serviço, com a redução tarifária, com

a redução no tempo de viagem e o aumento da mobilidade.

A Rede Integrada desta área de influência seguiu a estrutura de “escama de peixe”, com 8

(oito) linhas de ônibus do tipo alimentadora, que atende a cada comunidade, convergindo para

o Terminal Integrado da PE-15, e uma linha de ônibus do tipo troncal, que integra os

passageiros dessas 8 linhas de ônibus do tipo alimentadora, partindo do Terminal Integrado da

PE-15, com destino ao Centro Expandido do Município de Recife. Considerando o serviço



130

que já existia antes da implantação do SEI, o atendimento para o Bairro da Macaxeira, foram

criadas 2 (duas) linhas de ônibus do tipo alimentadora, convergindo para o Terminal

Integrado da Macaxeira, para duas das oito comunidades, Mirueira e Arthur Lundgren II, com

itinerários que, de certa forma, beneficiam a maioria das comunidades envolvidas. As 10

linhas de ônibus do tipo alimentadora foram distribuídas entre as Zonas envolvidas,

reestruturando a área de influência estudada, 1 na Zona 026, 1 na Zona 027, 2 na Zona 028, 2

na Zona 029, 2 na Zona 030, 1 na Zona 032, e 1 na Zona 043.

Como acréscimo de beneficio a essas comunidades, complementando a Rede, foram

implantadas 3 linhas de ônibus do tipo perimetral, oferecendo à rede a função estruturadora,

cruzando todos os corredores de transporte coletivo da RMR, criando novas possibilidades de

destinos. As 3 linhas de ônibus do tipo perimetral criadas realizam seus itinerários conforme a

seguir: 2 realizam seus itinerários pelo corredor da primeira perimetral, ligando essas

comunidades aos Bairros de Boa Viagem e do Coque, localizados ao Sul e próximo do Centro

Expandido do Município de Recife, situados na Nucleação Centro, respectivamente,

integrando na Estação Fechada de Joana Bezerra; e 1 realiza seu itinerário pelo corredor da

segunda perimetral, ligando essas comunidades ao Bairro de Afogados, integrando na Estação

Fechada de Afogados, localizada no sentido Oeste do Município de Recife, situado na

Nucleação Centro.

As integrações previstas em Estações Fechadas ao longo do itinerário das linhas de ônibus do

tipo troncal e perimetral não foram implantadas conforme estabelecido no projeto,

principalmente porque as outras etapas do SEI não foram implementadas em sua totalidade de

concepção. Atualmente, essas comunidades fazem integração em apenas três pontos, as

Estações Fechadas Joana Bezerra e Afogados e no Terminal Integrado da Macaxeira. A partir

desses 3 pontos de integração, as 8 comunidades passam a ter acesso a vários pontos da RMR

utilizando as etapas do SEI em funcionamento com o mesmo anel tarifário pago, ou seja, com

uma única tarifa.

As linhas de ônibus que compõe a rede integrada estão relacionadas no Quadro 28,

destacando sua classificação e anel tarifário. A Figura 18 destaca o desenho esquemático da

Rede Integrada implantada na área de influência do Terminal Integrado da PE-15, em

substituição à rede anterior existente, de 1993.
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Quadro 28 - Linhas de Ônibus por Classificação, Anel e Tarifa – Ano 2003.
NOME DA LINHA CLASSIFICAÇÃO ANEL TARIFÁRIO TARIFA (R$)

PE-15 /BOA VIAGEM PERIMETRAL A 1,30
PE-15/AFOGADOS PERIMETRAL A 1,30

PE-15/JOANA BEZERRA PERIMETRAL A 1,30
CIDADE TABAJARA/PE-15 ALIMENTADORA A 1,30

JD. PAULISTA BAIXO/PE-15 ALIMENTADORA B 2,00
JD.PAULISTA ALTO/ PE-15 ALIMENTADORA B 2,00
PAULISTA NOBRE /PE-15 ALIMENTADORA B 2,00

MIRUEIRA/PE-15 ALIMENTADORA B 2,00
MIRUEIRA/MACAXEIRA ALIMENTADORA B 2,00

PARATIBE/PE-15 ALIMENTADORA B 2,00
ARTHUR LUNDGREN I/PE-15 ALIMENTADORA B 2,00
ARTHUR LUNDGREN II/PE-15 ALIMENTADORA B 2,00

ARTHUR LUNDGREN II/MACAXEIRA ALIMENTADORA B 2,00
PE-15 TRONCAL E 1,20

Fonte: EMTU-Coordenadoria de Planejamento (COPLAN), 2003.

Figura 18 – Rede Integrada e Linhas de Ônibus - Ano 2003 (Fonte: EMTU- Coordenadoria
de Planejamento (COPLAN), 2003).

Usando a semiologia do SEI, as linhas traçadas em amarelo representam as linhas de ônibus

do tipo alimentadora, azul para a linha de ônibus do tipo troncal e vermelho as linhas de

ônibus do tipo perimetral, cores oficiais dos veículos que operam essas linhas, para facilitar a

identificação do seu tipo pelo usuário. Os traçados em verde indicam as possíveis integrações

dentro da RMR com o pagamento de uma única tarifa, por sentido.
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A Política Tarifária estabelecida para o SEI determina para esta área o anel tarifário “E” para

as linhas de ônibus do tipo troncal como benefício tarifário e o anel tarifário “B” para as

linhas de ônibus do tipo alimentadora. A despesa do usuário com deslocamento é dividida em

dois anéis tarifários, o “B” para o sentido subúrbio/cidade, e o “E” para o sentido

cidade/subúrbio. Como a comunidade de Cidade Tabajara é bem próxima do Terminal

Integrado da PE-15, apenas 4,34 km, o anel tarifário da sua linha de ônibus do tipo

alimentadora foi reduzido, passando a ser “A”, diferente das demais. Antes da implantação do

SEI, a linha de ônibus do tipo radial que atendia essa comunidade praticava o anel tarifário

“B”. Para as linhas de ônibus do tipo perimetral, a Política Tarifária determina o anel tarifário

“A”, devido à sua função estrutural, e à utilização desta linha de ônibus pelos usuários das

comunidades envolvidas também segue a divisão em dois anéis tarifários, o “B” para o

sentido subúrbio/cidade, e o “A” para o sentido cidade/subúrbio.

Os passageiros lindeiros, oriundos das catracas do Terminal Integração e que embarcam ao

longo do itinerário das linhas de ônibus do tipo troncal e perimetral, pagam as tarifas

correspondentes sem integração. Ou seja, esses passageiros pagam apenas os anéis tarifários

“E” e “A”, para os dois sentidos, respectivamente, mas tendo direito a usar toda rede do SEI

sem acréscimo tarifário a partir de transbordo nas Estações Fechadas ou nos Terminais de

Integração, embarcando gratuitamente pela porta dianteira do ônibus. Nas duas situações, para

essas comunidades, na utilização das linhas de ônibus do tipo troncal e perimetral, o usuário

da Rede Integrada da área tem um desconto tarifário em um sentido da viagem, o sentido

cidade/subúrbio. O Quadro 29 abaixo destaca os anéis tarifários praticados em 2003, para o

STPP/RMR.

Quadro 29 - Anéis Tarifários Praticados no STPP/RMR – Ano 2003.
ANEL TARIFÁRIO TARIFA (R$)

A 1,30
A1 0,85
B 2,00
C 2,20
D 1,55
E 1,20
S 0,30

Fonte: EMTU-Coordenadoria de Planejamento (COPLAN), 2003.

O anel tarifário “I”, praticado nas integrações com senhas em 1993, em 2003 foi extinto e,

essas integrações que ainda existem no STPP/RMR, mesmo em pequena quantidade, seguem

a regra de se cobrar o anel seguinte superior à linha de origem. Essas integrações vão deixar

de existir na proporção em que o SEI for sendo ampliado na RMR. Foi criado o anel tarifário
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“A1”, como verificado no Quadro 29, mais baixo do que o “E” e superior ao anel tarifário

“S”, visando adequar as despesas de alguns atendimentos criados, diferenciados dos já

existentes. O anel tarifário “S” é uma tarifa especial, praticada em apenas uma linha de ônibus

do Sistema Convencional do STPP/RMR, que tem uma extensão pequena de 6,77 km e faz o

atendimento da Várzea até o Terminal da Caxangá. O anel tarifário “A1” é praticado em

apenas 8 (oito) linhas de ônibus do Sistema Convencional do STPP/RMR que fazem

atendimentos localizados (entre bairros) e curtos, com extensão abaixo de 16 km.



134

CAPÍTULO 5

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA

Após a caracterização da Região Metropolitana do Recife, da sua rede e instrumentos de

planejamento de transporte, do Sistema de Transporte Público de Passageiro-STPP, do Órgão

Gestor e sua regulamentação, e da área de influência com suas redes de linhas de ônibus

existentes nos períodos antes (1993) e depois (2003) do Terminal Integrado da PE-15 do SEI,

apresenta-se, neste capítulo, a aplicação da metodologia definida, utilizando como plataforma

o trabalho de TOMAZINIS (1975), incluindo as contribuições dos trabalhos de VUCHIC

(1981), LIMA (1996), PEREIRA (1985), SANTANA FILHO (1992), MOLINERO e

ARELLANO (1996) e DAIBERT (1984), entre outros. Inicialmente, tem-se uma análise das

variáveis e indicadores selecionados, e, a seguir, o resultado da aplicação da metodologia

definida para avaliação dos impactos do SEI nesta área.

5.1. ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS JUNTO A EMTU / RECIFE

Para a aplicação da metodologia foram escolhidos dois períodos de apuração de fechamento

da Câmara de Compensação Tarifária (CCT) para estudo: a primeira quinzena de maio de

1993, representando o período antes da implantação do SEI; e a primeira quinzena de

novembro de 2003, representado o período após sua implantação. A escolha do período que

representa a situação antes da implantação do SEI, a primeira quinzena de maio de 1993, foi

exclusivamente por ser a única que contava com backup eletrônico completo e em bom estado

de conservação para ser trabalhado. Tinha-se, inicialmente, a intenção de utilizar para o

período de 1993, dados correspondente à mesma quinzena utilizada para 2003, no entanto,

pelo fato acima exposto, essa intenção foi inviabilizada. Visando tirar qualquer interferência

entre períodos, como, por exemplo, calendário operacional, optou-se pela utilização das

médias obtidas para o dia útil. Registra-se também, que, mesmo sendo quinzenas diferentes,

ambas tiveram a mesma quantidade de dias úteis e são consideradas representativas para

análise operacional. Portanto, dentre os dados disponíveis na EMTU/Recife, foram obtidos

elementos suficientes para compor os indicadores selecionados neste trabalho.

Quanto às variáveis coletadas na EMTU/Recife, é pertinente tecer algumas observações.

Referente aos dados do período de 1993, na época, a EMTU/Recife apesar de informatizada,
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ainda não contava com o Sistema Automático de Bilhetagem Eletrônica (SABE), que

processa atualmente todos os dados operacionais do STPP/RMR. Os dados desta época,

processados para o fechamento da remuneração e da CCT via sistema de informação da

EMTU/Recife, eram gerados com base nas informações recebidas das Empresas Operadoras,

através de disquetes, que praticamente eram montados a partir de informações controladas

manualmente por essas empresas. No entanto, considerando a responsabilidade da

EMTU/Recife, esta condição não invalida a confiabilidade desses dados.

Quanto aos dados de 2003, esses já foram processados pelo SABE. A facilidade oriunda do

formato dessas informações foi ter acesso aos detalhes operacionais necessários para o

desenvolvimento deste trabalho. Outras informações eletrônicas também foram colocadas à

disposição pela EMTU/Recife, os dados de programação operacional e cadastro de frota das

linhas de ônibus do STPP/RMR, mapas, figuras e fotos, para auxiliar a avaliação e ilustração

do trabalho. Então, em relação à confiabilidade dos dados utilizados, ou seja, os registrados

em banco de dados da EMTU/Recife, consideram-se plenamente confiáveis, que além de

terem sido submetidos a sua fiscalização, serviram de base para cálculo da remuneração dos

serviços realizados nos referidos períodos selecionados.

Todas as variáveis coletadas e calculadas foram determinadas tomando-se como base a média

dos dias úteis, como já descrito acima, por linha de ônibus da rede para os dois períodos,

excluindo-se as linhas de ônibus do tipo bacurau que fazem o atendimento na área durante a

madrugada, por ser um serviço de caráter social. Para o desenvolvimento e tratamento desses

dados foi utilizado o Softwere Microsoft ACCESS, linguagem aplicada à estruturação de

banco de dados.

Para facilitar a avaliação da rede, nos aspectos de conectividade e flexibilização do serviço,

tomou-se como base para definição das quantidades de nós (vértices) e dos números de

ligações (arestas), o nó que formasse pelo menos três ligações e os nós iniciais dos itinerários.

A quantificação dos nós (vértices) e número de ligações (arestas) foram realizados a partir dos

desenhos das redes para os dois períodos estudados, 1993 e 2003, utilizando softwere

TRANSCAD, como, também, os cálculos das suas extensões e das suas áreas cobertas pelos

serviços para esses períodos. Referente à cobertura da rede, foram considerados para os dois

períodos estudados todos os itinerários que promovessem deslocamentos com integração, ou

seja, foram consideradas todas as linhas de ônibus que integravam com a rede de linhas de
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ônibus da área de influência do Terminal da PE-15 para oferecer deslocamentos dentro da

RMR. O cálculo da área de cobertura do serviço da rede foi determinado seguindo o critério

orientado por MOLINERO e ARELLANO (1996), aplicando-se uma distância de 300 metros

para cada lado sob o conjunto dos itinerários, para os dois períodos estudados, 1993 e 2003.

Quanto aos municípios de abrangência da rede, foram definidos a partir da rede resultante do

conjunto de itinerários, também para os dois períodos, da mesma forma foi obtida a extensão

das respectivas redes. Em anexo, encontram-se os mapas produzidos para este estudo.

Em relação às variáveis compostas por valores monetários para o período de 1993, que na

época tinha como moeda em vigor o cruzeiro (Cr$), foi adotada uma atualização dos valores

em reais (R$) para o ano de 2003, ano a ser utilizado para comparação neste estudo, quando já

estava em operação o SEI. Para a atualização monetária para a data de 15/11/2003 dos valores

nominais praticados em 15/05/1993, datas dos fechamentos das remunerações das empresas

operadoras através da CCT dos respectivos períodos estudados, utilizaram-se o indexador e a

metodologia de cálculo IGP-M-(FGV), calculado pelo critério mês cheio.

Para o cálculo das horas de jornada de trabalho diária do pessoal envolvido com a operação da

parte do sistema estudado, foi considerada uma média de 09h40min para motorista, cobrador,

despachante, fiscal, manobreiro, e, uma média de 08h00min horas para o pessoal da

manutenção e administração. Para o pessoal de operação, os valores estão de acordo com as

orientações da EMTU/Recife, e foram adotados para os dois períodos estudados. Este valor de

09h40min em média, para o pessoal de operação, foi considerado tomando como base o

tempo de funcionamento de uma linha de ônibus de 18:00 h, e considerando dois turnos de

trabalho. Infelizmente, não houve condições de acesso às informações das Empresas

Operadoras.

Foi excluída a quantidade de pessoal alocado no Órgão gestor para os dois períodos

estudados, uma vez que, para o ano de 1993, não foi possível quantificar efetivamente o corpo

de funcionários envolvidos na época. Então, procurou-se neste estudo, apenas representar a

despesa referente gestão, através da Remuneração dos Serviços Técnicos-RST, para os dois

períodos estudados. A RST representa o montante recebido pela EMTU/Recife para fazer jus

às suas despesas administrativas de uma maneira geral e para realizar investimentos dentro do

próprio sistema, quando a situação favorece. A RST está contemplada na tarifa e esses valores
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são repassados para EMTU/Recife quando dos fechamentos quinzenais das CCT’s. Portanto

esta RST representará o custo do gerenciamento da parte do sistema para os dois períodos.

Outro aspecto, também importante a ser ressaltado, é referente a fatores de utilização de mão-

de-obra de operação e de custo, por serem aproximações. Esses valores são calculados a partir

de uma planilha de custo e seus componentes são determinados pela EMTU/Recife, diferente

dos praticados efetivamente pelas Empresas Operadoras, por possuírem seus próprios

mecanismos de otimização desses custos. Mesmo considerando esta restrição, entende-se que

a utilização de tais dados não compromete a validade da avaliação, por serem utilizados na

remuneração das Empresas Operadoras e por serem determinantes no cálculo tarifário devido

não existir subsídio direto por parte do Governo para o STPP/RMR por ônibus.

Destaca-se, portanto, que seria de suma importância para o Órgão Gestor o conhecimento da

estrutura de custos que forma a produção do serviço de transporte (coeficientes de consumo,

preços de insumos, etc.), o que facilitaria uma noção verdadeira de como os recursos vêm

sendo empregados e consumidos ao longo do processo produtivo, e um retorno em benefícios

aos usuários e sociedade.

5.2 APLICAÇÃO DOS INDICADORES SELECIONADOS NA ÁREA DE

INFLUÊNCIA DO TERMINAL DA PE-15/RMR

Conforme descrito na metodologia, no capítulo 3, a análise segue uma estrutura denominada

de “seccional do sistema”, ou seja, uma análise de uma parte do STPP/RMR por Ônibus

“antes (1993) e depois” (2003) da implantação do SEI. Esta análise compara a parte onde o

SEI por Ônibus existe atualmente com a mesma parte do Sistema Convencional por Ônibus

antes desta implantação.

Os indicadores selecionados serão aplicados na área do Terminal Integrado da PE-15,

primeira etapa implantada do SEI, caracterizada no capítulo 4, seguindo a estruturação

definida na metodologia proposta no capítulo 3.

A análise dos impactos operacionais da parte do SEI, implantada na área estudada, será

baseada nos resultados de 40 indicadores selecionados: 5 indicadores para medir a

produtividade do sistema; e 29 indicadores para mensuração da eficiência e qualidade do
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sistema que serão considerados divididos nos seus componentes básicos: 7 indicadores para

medir a eficiência da rede; 13 indicadores para medir a eficiência do serviço de transporte; 5

indicadores para medir a eficiência da função de suporte; e 4 indicadores para medir a

qualidade do serviço de transporte. Será medida, ainda, a eficiência do sistema através das

inter-relações entre os seus componentes, utilizando-se de 6 indicadores. Esses indicadores

foram trabalhados de forma a possibilitar a incorporação dos pontos de vistas dos atores

envolvidos a serem considerados na análise, ou seja, os pontos de vista do usuário, do

operador, do Governo, e da sociedade, conforme definido na metodologia no capítulo 3.

5.2.1. INDICADORES DE PRODUTIVIDADE DO SISTEMA

5.2.1.1. ANÁLISE SOB O PONTO DE VISTA DOS USUÁRIOS

A análise da produtividade do SEI implantado na área de influência do Terminal Integrado da

PE-15 em relação ao período anterior à sua implantação, 1993, sob o ponto de vista do

usuário, será feita através do resultado do desempenho econômico, representado pelo

indicador CMPP-Custo Médio por Passageiro Pagante, demonstrado no Quadro 30 a seguir.

Quadro 30 – Medição da Produtividade do Sistema pelo Desempenho Econômico
SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 CMPP (R$/pass.pag.) 1,47

SEI 2003 CMPP (R$/pass.pag.) 1,25
(15,21)

Os passageiros pagantes são os responsáveis pela viabilização dos benefícios tarifários

(descontos e gratuidades). O resultado satisfatório do desempenho econômico, representado

pela redução de 15,21 % no custo médio unitário do passageiro pagante para o SEI, pode ser

analisado a partir do comportamento das variáveis que compõe este indicador, os passageiros

pagantes e o custo total operacional, por linha de ônibus de cada sistema, do Sistema

Convencional em 1993, e do Sistema Integrado, o SEI em 2003.

A demanda média por dia útil, movimentada com o serviço ofertado em 1993, foi de 39.579

passageiros transportados, com um total de passageiros pagantes de 31.834, conforme Quadro

31 abaixo, e apenas 772 integrações com senhas, contabilizadas a partir dos registros das

senhas vendidas e recebidas em cada linha de ônibus integrada. Essas integrações com senhas

não eram atrativas e representaram apenas 1,95% dos passageiros transportados neste período.
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Quadro 31 – Demanda Transportada e Pagante por Dia Útil – Ano 1993
NOME DA LINHA PASSAG. TRANSPORTADO PASSAG. EQUIVALENTE

MIRUEIRA/MACAXEIRA 1.384 1.213

MIRUEIRA/RIO DOCE/BULTRINS 3.459 2.835

MIRUEIRA/BULTRINS/RIO DOCE 3.223 2.349

MIRUEIRA/MACAXEIRA (VIA FRIO) 931 792

CIDADE TABAJARA 1.735 1.377

JARDIM PAULISTA BAIXO 3.553 2.848

JARDIM PAULISTA ALTO 2.954 2.373

MIRUEIRA 4.057 3.228

ARTHUR LUNDGREN I 5.360 4.328

PARATIBE 5.750 4.694

PAULISTA (NOBRE) 467 377

MIRUEIRA (JARDIM PAULISTA ALTO) 649 536

ARTHUR LUNDGREN II 6.057 4.884

TOTAL 39.579 31.834

OBS: Dados da Primeira Quinzena de Maio de 1993, Média Dias Úteis.

Para o período de 2003, a demanda movimentada por dia útil com o serviço ofertado foi de

144.696 passageiros transportados, com um total de passageiros pagantes de 79.705,

conforme Quadro 32. Com a nova cobertura da Rede Integrada implantada, houve um

aumento de 365,59% para a demanda movimentada e de 250,37% para os passageiros

pagantes em relação ao período de 1993, antes da implantação do SEI.

Quadro 32 - Demanda Transportada e Pagante por Dia Útil – Ano 2003
NOME DA LINHA PASSAG.

TRANSPORTADO
PASSAG.

EQUIVALENTE
GRATUIDADE

DO SEI
PE-15 /BOA VIAGEM 34.084 19.825 12.219

PE-15/JOANA BEZERRA 14.725 9.193 4.552
PE-15/AFOGADOS 29.475 17.257 10.327

PE-15 27.906 16.277 9.871
MIRUEIRA/MACAXEIRA 1.610 953 491

CIDADE TABAJARA /PE-15 5.498 3.068 2.105
JD. PAULISTA BAIXO/PE-15 3.717 1.508 2021
JD.PAULISTA ALTO/ PE-15 5.270 1.948 3.056

ARTHUR LUNDGREN I / PE-15 6.767 2.345 4.122
PARATIBE / PE-15 5.109 2.244 2.594

PAULISTA NOBRE /PE-15 599 358 211
ARTHUR LUNDGREN II / PE-15 3.744 1.637 1.828

MIRUEIRA/PE-15 3.445 1.480 1.731
ARTHUR LUNDGREN II/MACAXEIRA 2.747 1.612 865

INTERVALO MÉDIO 144.696 79.705 55.993

OBS: Dados da Primeira Quinzena de Novembro de 2003, Média Dias Úteis.

Do total de passageiros transportados, 55.993 foram passageiros que se beneficiaram com as

gratuidades do SEI, através de integração nos Terminais de Integração e nas Estações

Fechadas, correspondendo 38,69% e caracterizando maior atratividade em relação à

integração oferecida no período de 1993, com senha e em pontos inadequados, que só atraiu

1,95% dos passageiros transportados do referido período.
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O Terminal Integrado da PE-15 é a etapa do SEI mais equilibrada, por ter sido a primeira

implantada e por ter suas implementações quase totalizadas. É o ponto de integração que

apresenta maior índice de gratuidade, 34,46%, em relação ao conjunto do SEI. O Quadro 33

abaixo, apresenta esses índices para cada Terminal Integrado e Estação Fechada, calculados a

partir do fator de correção da catraca, obtido através de pesquisas de embarque, realizadas

pela EMTU/Recife nas linhas de ônibus de cada ponto de integração.

O Órgão Gestor acompanhou os primeiros impactos da implantação do SEI nesta área, para

verificar a atratividade, através de comparação entre os dados da pesquisa de origem e destino

com cartão, realizada antes da referida implantação, maio de 1994, com a pesquisa de

embarque e desembarque de passageiros do Terminal Integrado da PE-015, realizada após a

implantação da rede Integrada, março de 1997.

Quadro 33 – Quantidade de Gratuidade por Ponto de Integração por Dia Útil – Ano 2003
PONTO DE INTEGRAÇÂO QUANTIDADE DE

GRATUIDADE
PERCENTUAL DE

GRATUIDADE
ESTAÇÃO BARRO 23.435 14,42%

ESTAÇÃO CAMARAGIBE 29.940 18,42%

ESTAÇÃO J. BEZERRA 14.441 8,89%

ESTAÇÃO JABOATÃO 12.343 7,60%

ESTSÇÃO AFOGADOS 1.507 0,93%

TI ABREU E LIMA 4.911 3,02%

TI IGARASSU 5.052 3,11%

TI MACAXEIRA 14.876 9,15%

TI PE-15 55.993 34,46%

TOTAL GERAL 162.498 100,00%

Fonte: EMTU/Recife-Departamento de Programação. Pesquisa de Embarque realizada em
janeiro de 2003 para cálculo do fator de correção da catraca. Dados calculados para primeira
quinzena de novembro de 2003.

Os resultados da pesquisa de origem/destino, realizada antes da implantação do SEI nas linhas

de ônibus envolvidas na área de influência do Terminal Integrado da PE-15, revelaram que

20% dos passageiros tinham origem/destino no trecho anterior ao Terminal Integrado da PE-

15 e os 80% dos passageiros restantes se dirigiam ao centro do Recife. Com a implantação do

Terminal Integrado da PE-15 e sua rede linhas de ônibus, o resultado da pesquisa de

embarque/desembarque constatou que, dos 80% de passageiros que se dirigiam ao centro,

apenas 44% de passageiros continuavam com interesse nesse destino, e os 36% de passageiros

restantes embarcavam nas linhas de ônibus do tipo perimetral. A conclusão dessa comparação

é que, antes da implantação do Terminal Integrado da PE-15, esses 36% de passageiros que se



141

dirigiam ao centro, tinham o objetivo de apenas fazer transbordo para atingir o destino

desejado. Esse transbordo era realizado sem nenhum conforto, com exposição ao sol e a

chuva, e com longos percursos a pé entre os pontos de retorno das linhas de ônibus no Centro

Expandido. Desta forma, esses 36% de passageiros passaram a integrar em Terminal

Integrado ou Estação Fechada, com total segurança, coberto, com equipamentos de comércio

e serviços e, certamente, cumprindo sua viagem em menor tempo pagando uma única tarifa

por sentido. Como pode ser visto, os passageiros pagantes em 2003, são os responsáveis por

esses benefícios, e o aumento da sua quantidade ao longo desses 10 anos está justificado pela

atratividade dos novos destinos disponibilizados para a área.

Quanto à variável custo total operacional, temos que, o custo total médio por dia útil, dos

serviços ofertados em 1993 pelo Sistema Convencional, totalizou um montante de R$

47.015,18. O Quadro 34 abaixo, demonstra o detalhamento deste custo, considerando o tipo

de despesa do serviço ofertado.

Quadro 34 - Demonstrativo de Custo por Dia Útil – Ano 1993.

NOME DA LINHA
CUSTO

OPERACIONAL
(R$)

CUSTO FUNÇÃO
DE SUPORTE

(R$)

CUSTO
GERENCIAL

(R$)

CUSTO
TOTAL

(R$)

MIRUEIRA/MACAXEIRA 1.375,62 863,49 41,24 2.280,35

MIRUEIRA/RIO DOCE/BULTRINS 1.802,88 1.384,98 106,61 3.294,47

MIRUEIRA/BULTRINS/RIO DOCE 1.710,98 1.385,74 88,26 3.184,98

MIRUEIRA/MACAXEIRA (VIA FRIO) 915,28 575,07 27,78 1.518,13

CIDADE TABAJARA 1.226,64 1.015,81 79,15 2.321,61

JARDIM PAULISTA BAIXO 2.362,08 1.993,75 163,64 4.519,47

JARDIM PAULISTA ALTO 1.750,58 1.402,19 136,39 3.289,16

MIRUEIRA 2.523,05 2.060,59 185,51 4.769,16

ARTHUR LUNDGREN I 3.039,04 2.443,67 248,71 5.731,43

PARATIBE 3.123,31 2.478,66 269,75 5.871,72

PAULISTA (NOBRE) 836,98 854,01 21,70 1.712,70

MIRUEIRA (JARDIM PAULISTA
ALTO)

457,52 358,81 30,80 847,13

ARTHUR LUNDGREN II 4.031,84 3.362,38 280,64 7.674,87

TOTAL 25.155,80 20.179,15 1.680,18 47.015,18

OBS: Dados da Primeira Quinzena de Maio de 1993, Média Dias Úteis. Valores nominais
atualizados para 2003.

Para o período 2003, o custo total médio por dia útil, dos serviços ofertados pelo SEI,

disponibilizando múltiplos destinos, totalizou um montante de R$ 99.811,84, 112,30 % maior

do que no período anterior à sua implantação, 1993. O Quadro 35 abaixo, demonstra o

detalhamento deste custo, considerando o tipo de despesa do serviço ofertado.
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Este aumento verificado no custo total médio diário refere-se, não só a evolução natural dos

preços dos insumos ao longo dos 10 anos, como também à mudança da estrutura dos serviços

produzidos para a área. Em 1993, para a produção dos serviços, foram utilizados 60 veículos,

por dia útil. A composição dessa frota contou com 59 % dos veículos do tipo leve, com 22%

dos veículos do tipo médio e com 25 % dos veículos do tipo pesado e com idade média, entre

as empresas que operam na área, de 3,28 anos (PLANILHA DE CUSTO, 1993).

Quadro 35 - Demonstrativo de Custo por Dia Útil – Ano 2003.

NOME DA LINHA
CUSTO

OPERACIONAL
(R$)

CUSTO FUNÇÃO
DE SUPORTE

(R$)

CUSTO
GERENCIAL

(R$)

CUSTO
TOTAL

(R$)
ARTHUR LUNDGREN I / PE-15 2.879,67 1.424,36 223,83 4.527,87

ARTHUR LUNDGREN II / PE-15 2.559,22 1.240,64 158,65 3.958,51

ARTHUR LUNDGREN II/MACAXEIRA 1.949,07 879,90 150,46 2.979,43

CIDADE TABAJARA /PE-15 1.309,59 740,90 190,76 2.241,25

JD. PAULISTA BAIXO/PE-15 2.165,92 1.041,09 146,31 3.353,33

JD.PAULISTA ALTO/ PE-15 2.643,20 1.258,90 190,64 4.092,74

MIRUEIRA/MACAXEIRA 1.493,35 666,78 89,56 2.249,70

MIRUEIRA/PE-15 1.973,36 885,18 142,30 3.000,84

PARATIBE / PE-15 2.477,26 1.222,83 213,39 3.913,48

PAULISTA NOBRE /PE-15 429,62 207,44 32,71 669,78

PE-15 10.665,72 5.283,91 919,76 16.869,38

PE-15 /BOA VIAGEM 18.306,50 6.438,91 1.204,14 25.949,56

PE-15/AFOGADOS 9.906,16 4.101,31 1.050,65 15.058,13

PE-15/JOANA BEZERRA 6.938,38 3.447,18 562,29 10.947,84

TOTAL 65.697,02 28.839,33 5.275,45 99.811,84

OBS: Dados da Primeira Quinzena de Novembro de 2003, Média dias Úteis.

O SEI, em 2003, realizou a produção dos serviços com uma frota de 152 veículos, 153,33 %

maior do que o período anterior à sua implantação, 1993, cuja composição concentrou 72%

dos veículos do tipo pesado. O restante da frota se distribuiu com 19% para os veículos do

tipo médio, 7% para os veículos articulados e 2% para os veículos do tipo leve, e com idade

média para o conjunto de 3,09 anos (PLANILHA DE CUSTO, 2003).

Analisando o comportamento das duas variáveis, os passageiros pagantes e o custo

operacional total, verifica-se que o aumento para os passageiros pagantes foi maior do que o

aumento do custo operacional total entre os dois períodos estudados, justificando a redução de

15,21 % do indicador CMPP-custo médio do passageiro pagante para o SEI. Significa que o

aumento relevante de benefícios tarifários descritos anteriormente foram viabilizados por

esses passageiros e a um custo mais diluído e adequado. Esta redução caracteriza não só que

os objetivos de projetos foram atingidos, como, também, que este tipo de sistema foi um bom
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investimento para os usuários desse sistema, através do resultado corresponde à tarifa menor

que poderia ser cobrada para consumir esses serviços, mesmo considerando todos os

benefícios disponibilizados para os usuários através dos múltiplos destinos dentro da RMR,

deslocamentos esses, com o pagamento de uma única tarifa por sentido. Então, sob o ponto de

vista do usuário, o SEI representou um bom desempenho econômico em relação ao período

anterior a sua implantação, 1993.

Nesta análise cabe salientar um aspecto relevante. Os usuários do SEI não usufruem desse

beneficio econômico, uma vez que, a tarifa média desembolsada para consumir os serviços

disponibilizados na área é de R$ 1,60 quando poderia ser R$ 1,25, conforme custo médio do

passageiro pagante calculado. No entanto, sabe-se que esta área de influência do Terminal

Integrado da PE-15 faz parte de conjunto do STPP/RMR, contribuindo para o seu equilíbrio

financeiro. Portanto, é importante uma análise detalhada dos sistemas que compõe o

STPP/RMR, o Sistema Convencional que representa a maioria das linhas de ônibus, e o SEI.

5.2.1.2. ANÁLISE SOB O PONTO DE VISTA DO OPERADOR

A análise da produtividade do SEI implantado na área de influência do Terminal da PE-15,

em relação ao período anterior à sua implantação, 1993, sob o ponto de vista do operador será

através do enfoque econômico, representado pelo indicador MCCO-Margem de Cobertura do

Custo Operacional, de acordo com o Quadro 36 a seguir.

Quadro 36 – Medição da Produtividade do Sistema pela Economia
SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 MCCO (%) 78,37

SEI 2003 MCCO (%) 115,91
47,90

Analisando as variáveis que compõe esse indicador, a receita tarifária e o custo operacional

total, já analisado no item anterior, verifica-se que a receita arrecadada, oriunda dos serviços

oferecidos e da demanda movimentada, média por dia útil, para o ano de 1993, apresentou um

montante de R$ 36.846,34, valores nominais atualizados para 2003. Nesta época, as empresas

operadoras não pagavam o Imposto Sobre Serviço-ISS, quando da apuração dos dados pela

CCT, uma vez que suas garagens não pertenciam ao município de Recife e, portanto, suas

linhas de ônibus serem consideradas intermunicipais. Este Imposto era pago nos respectivos
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municípios, onde as garagens se localizavam, via de regra estabelecida através do

Regulamento de 1992 do Órgão Gestor.

A demanda movimentada por essas linhas de ônibus por dia útil, para o período de 1993,

gerou um montante de R$ 1.680,18, referente à despesa dos usuários da rede para pagamento

do custo gerencial do sistema, ou seja, a RST do Órgão Gestor, a EMTU/Recife. O Quadro 37

abaixo, demonstra a arrecadação e despesas com RST por linha de ônibus do Sistema

convencional, período de 1993.

Quadro 37 – Receita Arrecadada, Imposto Sobre Serviço e Remuneração de Serviços
Técnicos-RST por Dia Útil – Ano 1993.

NOME DA LINHA RECEITA (R$) ISS (R$) RST (R$)

MIRUEIRA/MACAXEIRA 904,43 0 41,24

MIRUEIRA/RIO DOCE/BULTRINS 2.337,92 0 106,61

MIRUEIRA/BULTRINS/RIO DOCE 1.935,46 0 88,26

MIRUEIRA/MACAXEIRA (VIA FRIO) 609,15 0 27,78

CIDADE TABAJARA 1.735,84 0 79,15

JARDIM PAULISTA BAIXO 3.588.61 0 163,64

JARDIM PAULISTA ALTO 2.991,11 0 136,39

MIRUEIRA 4.068,29 0 185,51

ARTHUR LUNDGREN I 5.454,22 0 248,71

PARATIBE 5.915,51 0 269,75

PAULISTA (NOBRE) 475,90 0 21,70

MIRUEIRA (JARDIM PAULISTA ALTO) 675,49 0 30,80

ARTHUR LUNDGREN II 6.154,41 0 280,64

TOTAL 36.846,34 0 1.680,18

OBS: Dados da Primeira Quinzena de Maio de 1993. Média dias úteis. Valores nominais
atualizados para 2003.

Para o SEI, em 2003, a receita arrecadada, oriunda do serviço oferecido e da demanda

movimentada, média por dia útil, apresentou um montante de R$ 115.690,30, 213,98 % maior

do que no período anterior à sua implantação, 1993. Em 2003, as regra para o ISS continua, e

as Empresas Operadoras atuais não pagam esse imposto quando da apuração dos dados pela

CCT, por se enquadrarem na mesma situação de 1993, ou seja, suas garagens não pertencem

ao município de Recife e, portanto, suas linhas de ônibus são consideradas intermunicipais.

A demanda movimentada por essas linhas de ônibus gerou um montante de R$ 5.275,44,

despesa dos usuários da rede para pagamento do custo gerencial do sistema, ou seja, a RST do

Órgão Gestor, a EMTU/Recife. A RST do SEI, também foi 213,98 % maior do o período
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anterior a sua implantação, 1993. O Quadro 38 abaixo demonstra a arrecadação receita e

despesas com a RST por linha de ônibus do SEI, período 2003.

Quadro 38 – Receita Arrecadada, Imposto Sobre Serviço e Remuneração de Serviços
Técnicos-RST por Dia Útil – Ano 2003.

NOME DA LINHA RCEITA (R$) ISS (R$) RST (R$)

ARTHUR LUNDGREN I / PE-15 4.908,65 223,83

ARTHUR LUNDGREN II / PE-15 3.479,14 158,65

ARTHUR LUNDGREN II/MACAXEIRA 3.299,54 150,46

CIDADE TABAJARA /PE-15 4.183,42 190,76

JD. PAULISTA BAIXO/PE-15 3.208,68 146,31

JD.PAULISTA ALTO/ PE-15 4.180,83 190,64

MIRUEIRA/MACAXEIRA 1.964,15 89,56

MIRUEIRA/PE-15 3.120,59 142,29

PARATIBE / PE-15 4.679,59 213,39

PAULISTA NOBRE /PE-15 717,30 32,71

PE-15 20.170,10 919,76

PE-15 /BOA VIAGEM 26.406,59 1.204,14

PE-15/AFOGADOS 23.040,85 1.050,65

PE-15/JOANA BEZERRA 12.330,89 562,29

TOTAL 115.690,30 5.275,44

OBS: Dados da primeira quinzena de novembro de 2003. Médias dias úteis.

O custo operacional total, a segunda variável que compõe o indicador, para o Sistema

convencional em 1993, e para o SEI em 2003, já analisada no item anterior e demonstrada nos

Quadros 34 e 35, apresentou um aumento de 112,30 % para o SEI em relação ao período

anterior à sua implantação, 1993. Verifica-se, então, que, para o SEI, o aumento de custo foi

menor do que o aumento da receita arrecadada, fazendo jus à sua produtividade resultante.

Essa produtividade é verificada através do aumento de 47,90 % no índice de margem de

cobertura do custo operacional, ou seja, um aumento da rentabilidade em relação ao período

anterior à sua implantação, 1993.

O equilíbrio financeiro do SEI apresentou índices mais vantajosos para o operador da área,

mesmo considerando os benefícios disponibilizados para os usuários através dos múltiplos

destinos dentro da RMR, deslocamentos esses, com o pagamento de uma única tarifa por

sentido. Então, como mostram os resultados, a implantação do SEI foi um bom investimento

sob o ponto de vista do operador. Esse resultado está caracterizado na análise detalhada por

linha de ônibus que compõe as redes estudadas, a do Sistema Convencional em 1993, e a do

Sistema Integrado em 2003, o SEI, de acordo com os Quadros 39 e 40 a seguir.
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Quadro 39 – MCCO-Margem de Cobertura de Custo do Operacional da Rede Convencional
por Linhas de Ônibus – Ano 1993

NOME DA LINHA RENTABILIDADE

MIRUEIRA/MACAXEIRA 0,3966

MIRUEIRA/RIO DOCE/BULTRINS 0,7096

MIRUEIRA/BULTRINS/RIO DOCE 0,6077

MIRUEIRA/MACAXEIRA (VIA FRIO) 0,4012

CIDADE TABAJARA 0,7477

JARDIM PAULISTA BAIXO 0,7940

JARDIM PAULISTA ALTO 0,9094

MIRUEIRA 0,8530

ARTHUR LUNDGREN I 0,9516

PARATIBE 1,0074

PAULISTA (NOBRE) 0,2779

MIRUEIRA (JARDIM PAULISTA ALTO) 0,7974

ARTHUR LUNDGREN II 0,8019

MÉDIA DA REDE 0,7837

OBS: Valores calculados com base nos dados da primeira quinzena de maio de 1993.

Quadro 40 – MCCO-Margem de Cobertura de Custo do Operacional da Rede Integrada por
Linhas de Ônibus – Ano 2003

NOME DA LINHA RENTABILIDADE

PE-15 /BOA VIAGEM 1,0176
MIRUEIRA/MACAXEIRA 0,8731
PE-15/JOANA BEZERRA 1,1263

PE-15/AFOGADOS 1,5301
PE-15 1,1957

CIDADE TABAJARA /PE-15 1,8665
JD. PAULISTA BAIXO/PE-15 0,9569
JD.PAULISTA ALTO/ PE-15 1,0215

ARTHUR LUNDGREN I / PE-15 1,0841
PARATIBE / PE-15 1,1958

PAULISTA NOBRE /PE-15 1,0709
ARTHUR LUNDGREN II / PE-15 0,8789

MIRUEIRA/PE-15 1,0399
ARTHUR LUNDGREN II/MACAXEIRA 1,1074

MÉDIA DA REDE INTEGRADA 1,1591

OBS: Valores calculados com base nos dados da primeira quinzena de novembro de 2003.

Como mostra o Quadro 39, em 1993, das 13 linhas de ônibus do Sistema Convencional,

apenas uma apresentou rentabilidade boa, 100,74 %, porém só cobrindo seus próprios custos,

sem folga para compensar o déficit do conjunto, 21,63 %. Já para o SEI, conforme Quadro 40,

das 14 linhas de ônibus, apenas 3 apresentaram um déficit médio em torno de 9,70 %, mas, no

conjunto, a rentabilidade resultante foi de 115,91 %. Ou seja, a rede de linhas de ônibus
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passou de uma situação de apuração deficitária para o período de 1993, para uma situação

superavitária em 2003, após a modificação dessa rede através do SEI.

Segundo informações da EMTU/Recife, na primeira quinzena de maio de 1993, para o

STPP/RMR, o déficit ocorreu na maioria das áreas. A CCT fechou as contas do STPP/RMR,

deficitária em 17%, mesmo se beneficiando com a inclusão de recursos extras, oriundos de

aplicação financeira, no montante de R$ 775.384,61, valores nominais atualizados para 2003.

Já em 2003, a CCT fechou as contas do STPP/RMR, com superávit na primeira quinzena de

novembro de 2003, cuja rentabilidade foi de 1,0350. O conjunto do SEI, neste período,

apresentou uma rentabilidade média de 1,0500 e o Sistema Convencional uma rentabilidade

média de 1,0300. Ainda, segundo informações da EMTU/Recife, o Terminal Integrado da PE-

15 tem uma grande representatividade para o conjunto do SEI, caracterizada pela sua

rentabilidade maior, em torno de 10,39%, do que as demais partes do seu conjunto, os outros

Terminais de Integração e Estações Fechadas.

5.2.1.3. ANÁLISE SOB O PONTO DE VISTA DO GOVERNO

A análise da produtividade do SEI implantado na área de influência do Terminal da PE-15 em

relação à parte do sistema antes da sua implantação, 1993, sob o ponto de vista do Governo

será através do resultado do desempenho operacional, representado pelos indicadores IPV-

Índice de Passageiro por Viagem e IPK-Índice de Passageiro por Quilômetro, conforme

Quadro 41 a seguir.

Quadro 41 – Medição da Produtividade do Sistema pelo Desempenho Operacional
SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 IPV (pass./viag.) 83

SEI 2003 IPV (pass./viag.) 84
1,,07

SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 IPK (pass./km) 1,91

SEI 2003 IPK (pass./km) 3,17
16,13

O índice de passageiro por viagem do SEI apresentou um aumento muito pequeno de 1,07 %

para o SEI, em relação ao período anterior a sua implantação, 1993, ou seja, o consumo em

relação ao que foi produzido quase se manteve para os dois períodos. Para auxiliar esta

análise, utilizou-se duas variáveis consideradas importantes, a capacidade média total,

representada pela quantidade de lugares médios oferecidos e a quantidade de passageiros
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médios transportados por veículos, que representa a utilização do serviço ofertado, para cada

período estudado. Em 1993, foi oferecida uma média de 80 lugares e, em 2003, uma média de

83 lugares. A quantidade de passageiros médios transportados por veículo em 1993 foi de

629, e, para 2003, 917 passageiros médios transportados por veículo, 45,79 % a mais,

quantidade aceitável para se considerar de um serviço adequado.

Com esses resultados, verifica-se que para o período 2003, os serviços produzidos foram mais

adequados e com melhor aproveitamento, ou seja, melhor desempenho operacional e mais

econômico. Para este caso, não se pode avaliar precisamente situações relacionadas à

ociosidade e excessos de lotações, uma vez que, esses indicadores não foram aplicados

considerando os períodos de pico e fora pico. Em termos médios, os indicadores apresentam-

se adequados sob o ponto de vista do Governo no que se refere à oferta determinada.

Antes da análise do índice de passageiro por quilômetro, apresentam-se as variáveis que

compõe este indicador, os passageiros transportados, representando o consumo do serviço

produzido, e a quilometragem percorrida, representando o serviço produzido, por linha de

ônibus do sistema, para os dois períodos, do Sistema Convencional em 1993, e do Sistema

Integrado em 2003, o SEI.

Os passageiros transportados, já mencionados no item anterior e apresentados pelos Quadros

31 e 32, para o período de 2003, com a nova cobertura oferecida pelo SEI, aumentou em

365,59% em relação ao período de 1993, antes da sua implantação.

O sistema Convencional, em 1993, realizou um total de 19.402,53 quilômetros médios por dia

útil, utilizando uma frota, como já mencionado, de 60 veículos, responsável por 475 viagens,

conforme Quadro 42. Com a implantação do SEI, em 2003, passou a ter um serviço por dia

útil maior, oferecendo 1.718 viagens e produzindo uma quilometragem 46.839,40, utilizando

uma frota de 152 veículos, de acordo com o Quadro 43. O serviço produzido após a

implantação do SEI, teve um aumento de 141,41 % em relação ao período anterior a sua

implantação, 1993.
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Quadro 42 - Dados Operacionais por Dia Útil – Ano 1993.
LINHA QUANTIDADE

DE VIAGEM. FROTA QUILÔMETRO
PERCORRIDO

MIRUEIRA/MACAXEIRA 35 3 1.114,66
MIRUEIRA/RIO DOCE/BULTRINS 30 4 1.441,54
MIRUEIRA/BULTRINS/RIO DOCE 30 4 1.353,84

MIRUEIRA/MACAXEIRA(VIA FRIO) 25 2 740,3
CIDADE TABAJARA 35 3 928,54

JARDIM PAULISTA BAIXO 41 6 1.717,11
JARDIM PAULISTA ALTO 33 4 1.414,61

MIRUEIRA 43 6 1.964,14
ARTHUR LUNDGREN I 57 7 2.438,02

PARATIBE 60 7 2.567,33
PAULISTA NOBRE 9 3 330,57

MIRUEIRA(JARDIM PAULISTA ALTO) 8 1 384,16
ARTHUR LUNDGREN II 69 10 3.007,71

TOTAL DA ÁREA 475 60 19.402,53

OBS: Dados Operacionais da Primeira Quinzena de Maio de 1993, Média Dias Úteis.

Quadro 43 - Dados Operacionais por Dia Útil – Ano 2003.
NOME DA LINHA QUANTIDADE DE

VIAGEM.
FROTA QUILÔMETRO

PERCORRIDO
PE-15 /BOA VIAGEM 316 39 14.036,48

PE-15/AFOGADOS 189 24 6.189,02
PE-15/JOANA BEZERRA 170 17 4.707,76

PE-15 329 26 7.291,83
CIDADE TABAJARA/PE-15 107 4 559,91

JD. PAULISTA BAIXO/PE-15 74 5 1.597,03
JD.PAULISTA ALTO/ PE-15 88 6 1.991,22
PAULISTA NOBRE /PE-15 25 1 313,37

MIRUEIRA/PE-15 69 4 1.685,75
MIRUEIRA/MACAXEIRA 43 3 1.286,93

PARATIBE/PE-15 88 6 1.709,78
ARTHUR LUNDGREN I/PE-15 88 7 1.976,98
ARTHUR LUNDGREN II/PE-15 89 6 1.848,79

ARTHUR LUNDGREN II/MACAXEIRA 43 4 1.644,55
TOTAL 1.718 152 46.839,4

OBS: Dados Operacionais da Primeira Quinzena de Novembro de 2003.

Essas variáveis geraram para o Sistema Convencional em 1993 um índice de passageiro por

quilômetro transportado médio por dia útil de 1,91, e para o SEI, em 2003, um índice de

passageiro por quilômetro de 3,17, correspondendo a um aumento de 65,97 % em relação ao

período de 1993. Os Quadros 44 e 45 demonstram esses resultados detalhados por linha de

ônibus que compõe as redes para os dois períodos estudados, do Sistema Convencional em

1993, e do Sistema Integrado, o SEI, em 2003.

De acordo com o resultado do índice de passageiro por quilômetro, pode-se afirmar que, sob o

ponto de vista do Governo, o SEI foi mais produtivo do que o Sistema Convencional em

1993, ou seja, para o SEI houve um aumento no consumo dos serviços produzidos.
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Quadro 44 – IPK-Índice de Passageiro por Quilômetro da Rede Convencional de Linhas de
Ônibus - Ano 1993

NOME DA LINHA IPK
TRANSPORTADO

MIRUEIRA/MACAXEIRA 1,24

MIRUEIRA/RIO DOCE/BULTRINS 2,39

MIRUEIRA/BULTRINS/RIO DOCE 2,38

MIRUEIRA/MACAXEIRA (VIA FRIO) 1,25

CIDADE TABAJARA 1,86

JARDIM PAULISTA BAIXO 2,06

JARDIM PAULISTA ALTO 2,08

MIRUEIRA 2,06

ARTHUR LUNDGREN I 2,19

PARATIBE 2,23

PAULISTA (NOBRE) 1,41

MIRUEIRA (JARDIM PAULISTA ALTO) 1,68

ARTHUR LUNDGREN II 2,01

MÉDIA DA REDE 1,91

OBS: Valores calculados com base nos dados da primeira quinzena de maio de 1993.

Quadro 45 – IPK-Índice de Passageiro por Quilômetro da Rede Integrada de Linhas de
Ônibus - Ano 2003

NOME DA LINHA IPK
TRANSPORTADO

PE-15 /BOA VIAGEM 2,43
MIRUEIRA/MACAXEIRA 1,25
PE-15/JOANA BEZERRA 3,13

PE-15/AFOGADOS 4,94
PE-15 3,83

CIDADE TABAJARA /PE-15 9,82
JD. PAULISTA BAIXO/PE-15 2,33
JD.PAULISTA ALTO/ PE-15 2,65

ARTHUR LUNDGREN I / PE-15 3,42
PARATIBE / PE-15 2,99

PAULISTA NOBRE /PE-15 1,91
ARTHUR LUNDGREN II / PE-15 2,03

MIRUEIRA/PE-15 2,04
ARTHUR LUNDGREN II/MACAXEIRA 1,67

MÉDIA DA REDE INTEGRADA 3,17

OBS: Valores calculados com base nos dados da primeira quinzena de novembro de 2003.

Para o período de 2003 cabe ressaltar que, no primeiro dia do mês de novembro, foi iniciada

uma ação para combate dos clandestinos na RMR, no entanto, não dedicamos esse aumento

do índice de passageiros transportados por quilômetro para o SEI, totalmente decorrentes

dessa intervenção na área. Considera-se que este aumento tenha uma grande parcela devido à

atratividade dos múltiplos destinos oferecidos com o pagamento de uma única tarifa por
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sentido, e devido a seu nível de serviço. Para este indicador cabe uma avaliação nos períodos

de pico, como também uma avaliação quanto à situação de transbordo. Também é relevante

uma pesquisa de opinião junto aos usuários.

5.2.1.4. ANÁLISE SOB O PONTO DA SOCIEDADE

A análise da produtividade do SEI implantado na área de influência do Terminal da PE-15 em

relação à parte do sistema antes da sua implantação, 1993, sob o ponto de vista da Sociedade

será através do resultado do desempenho econômico, representado pelo indicador IRM-Índice

de Rentabilidade Média, de acordo com o Quadro 46 a seguir.

Quadro 46 – Medição da Produtividade do Sistema pelo Desempenho Econômico
SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 IRM (R$/pass.) 0,90

SEI 2003 IRM (R$/pass.) 0,30
(66,67)

A produtividade do SEI, representada pelo índice de rentabilidade média, ou seja,

representada pela relação entre a receita arrecadada e os passageiros transportados, apresentou

uma redução de 66,67 % nesta relação. Melhor dizendo, a tarifa que cada passageiro pagaria,

se não houvesse benefícios tarifários (gratuidades), seria bem menor para o SEI. Isto significa

que os passageiros pagantes do SEI tem incorporada em suas tarifas uma parcela maior para

financiar os benefícios tarifários (descontos e gratuidades).

Este indicador pode ser analisado por sob dois ângulos: a comparação para os dois períodos

entre a diferença entre a tarifa média paga na área em relação a seu resultado; e analisando o

comportamento das tarifas praticadas nos dois períodos, variável condicionante desta

medição. Para o período de 1993, o desembolso médio com um deslocamento para o centro,

utilizando uma linha de ônibus do tipo radial por sentido era de R$ 1,26, valores atualizados

para 2003. Para o SEI, considerando o mesmo deslocamento para o centro, com tarifa de ida

de R$ 2,00 e R$1,20 para volta, o desembolso médio é de R$ 1,60, considerando a média

entre os dois sentidos, por haver desconto tarifário para o sentido subúrbio/cidade. Então,

comparando cada tarifa desembolsada com o resultado do indicador para cada período, tem-se

que, em 1993, os passageiros que efetivamente pagavam a tarifa tiveram um incremento de

apenas R$ 0,36, já para o SEI, este incremento passa a ser muito maior, R$ 1,30, um pouco
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maior do que um deslocamento no sentido subúrbio/cidade, representando 81,25 % da tarifa

paga.

Entende-se que, de acordo com esses resultados, os passageiros pagantes do SEI têm

acrescidos em suas tarifas valores considerados altos para fazer face aos benefícios tarifários.

E, sendo assim, o SEI encontra-se em uma situação desfavorável, sob o ponto de vista da

sociedade, uma vez que isto repercute nela de uma forma geral e indireta, principalmente para

o comércio, maior colaborador através do pagamento dos deslocamentos dos seus

funcionários através do vale transporte. Entende-se, também, que os benefícios do SEI são

muito grandes em mobilidade e que também faz parte do conjunto do STPP/RMR. Resta a

questão: se a maior parcela desse incremento faz jus à cobertura dos benefícios específicos em

mobilidade para os usuários do SEI, ou se nele está embutida cobertura de déficit oriundos do

conjunto desse sistema, principalmente da parte do Sistema Convencional, que atualmente

predomina. Cabe uma análise mais detalhada. Este resultado, também, pode ser compreendido

através da variável condicionante desta medição, a tarifa. Comparando a tarifa média do

STPP/RMR para os dois períodos, considerando os valores nominais de 1993 atualizados para

2003, verifica-se que houve um aumento de 9,82% ao longo desses 10 anos, conforme Quadro

47 abaixo.

Quadro 47 - Evolução dos Principais Insumos para Cálculo Tarifário

Fonte: EMTU-Departamento de Remuneração, 2003. Valores nominais de 1993 atualizados para o ano 2003.

Analisando, com detalhe, a comparação entre a tarifa média em 1993 com a atual, 2003,

verifica-se que o aumento de 9,82% foi ocasionado principalmente pelo preço do óleo diesel,

cujo valor não acompanhou as políticas econômicas ao longo desse período, onde seu reajuste

ISUMOS PRINCIPAIS PARA TARIFA 1993 2003 VARIAÇÃO %

VEÍCULO PADRÃO (R$) 213.898,70 114.169,60 (50,78)

LUBRIFICANTES (R$/LITRO) 9,98 3,96 (60,29)

COMBUSTÍVEL (R$/LITRO) 0,897 1,195 33,12

RODAGEM (R$) 7.640,22 5.044,11 (33,98)

PECAS (R$/KM) 0,2513 0,1166 (53,61)

MOTORISTA (R$/MÊS) 823,84 860,01 4,39

COBOBRADOR (R$/MES) 511,62 400,00 (21,82)

FISCAL (R$/MES) 581,55 560,01 (3,70)

DESPACHANTE (R$/MES) 581,55 560,01 (3,70)

PESSOAL DE MANUTENÇÃO (R$/MÊS) 576,71 501,67 (13,01)

MANOBRISTA (R$/MES) 823,84 860,01 4,39

TARIFA MÉDIA (R$) 1,22 1,34 9,82
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foi o maior, em 33,12%. Outro fator que também contribuiu para esse aumento foram os

salários de motorista e manobreiro, que sofreram reajuste um pouco acima do mercado, em

torno de 4,39% para ambos. Para esta comparação foram excluídas, para o período de 1993,

as tarifas do micro e do opcional, por ser na época um serviço de pouca abrangência, tratado

de forma diferenciada dos demais e, portanto, não fazia parte da CCT.

Alguns dos insumos sofreram redução ao longo desse período, o preço do veículo padrão, o

preço dos lubrificantes, o preço da rodagem, o preço de peças. Outra redução verificada diz

respeito aos salários de cobrador, de fiscal, de despachante e do pessoal de manutenção. Essas

reduções ocorridas ao longo do período não amenizaram os impactos causados pelos

aumentos oriundos dos preços do óleo diesel e dos salários de motorista e manobrista. Houve

também, ao longo desse período, algumas adequações em índices de consumo e

aprimoramento na formulação da base de cálculo da planilha visando redução de custos, como

por exemplo, nova classificação do tipo de veículo em relação à carga e categoria, a utilização

do preço do veículo com base em nota fiscal, redução do fator de frota reserva, entre outras.

Essas intervenções não foram consideradas nesta análise e, portanto, não foram mensuradas

suas interferências na tarifa para 2003.

Pode-se destacar, também, o comportamento do salário mínimo. O salário vigente em maio de

1993 era de R$ 320,12, com valores nominais atualizados para 2003. De acordo com a tarifa

das linhas de ônibus do tipo radial, praticada neste período na área estudada, verifica-se que,

considerando o anel tarifário B, praticado para as comunidades estudadas, a despesa de um

deslocamento (ida e volta) para o Centro Expandido, realizado por 30 dias, era de R$ 75,60

representando 23,61% sobre o salário mínimo.

Em 2003, o salário mínimo vigente era de R$ 240,00. Considerando a mesma análise acima

descrita para 1993, a despesa com esse deslocamento (ida e volta) utilizando o SEI, realizada

por 30 dias passou a ser de R$ 99,00 representando 41,25% sobre o salário mínimo, quase

dobrando o comprometimento das rendas dessas famílias com despesas para transporte, em

relação ao ano de 1993. Esta situação desfavorável supõe a interferência apenas da perda

salarial de 25,04% e do reajuste tarifário, já mencionado, e não pela implantação do SEI, uma

vez que, o mesmo oferece um desconto financeiro no seu deslocamento, além beneficiar os

múltiplos destinos. Outro aspecto a ser considerado são os benefícios tarifários através de

gratuidades, oferecidos em cada período. Para 1993 esses benefícios representaram apenas
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1,95 % do total de passageiros transportados, já em 2003, com o SEI, esses benefícios

aumentaram para 38,69 %, justificando a proporção da receita arrecadada pelos passageiros

transportados com valores menores do que no período anterior à sua implantação, 1993.

Analisando os fatos acima citados, verifica-se que, sob o ponto de vista da sociedade, o SEI

trouxe apenas benefícios em mobilidade. Já em termos de custo para usufruir desta

mobilidade para a sociedade, os fatos induzem a um resultado desfavorável. Seria necessário

analisar o SEI de forma completa, comparando com o Sistema Convencional que ainda existe

em grandes proporções, visado buscar o entendimento melhor desses fatos, principalmente,

verificando qual a dimensão da interferência do Sistema Convencional em termos de custo de

deslocamento para o SEI, ou se esses custos são produzidos para viabilizar o tipo de

integração oferecida.

5.2.2. INDICADORES DE EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS COMPONENTES DO

SISTEMA

5.2.2.1 INDICADORES DE EFICIÊNCIA DA REDE

5.2.2.1.1. ANÁLISE SOB O PONTO DE VISTA DOS USUÁRIOS E DO OPERADOR

A análise da eficiência do SEI implantado na área de influência do Terminal da PE-15 em

relação à parte do sistema antes da sua implantação, 1993, sob o ponto de vista do usuário e

do operador será através de dois resultados: do desempenho econômico, representado pelos

indicadores DOLK-Despesa Operacional por Lugares x Quilômetro e CTV-Custo Total da

Viagem; e do desempenho operacional, representado pelos indicadores IS-Intensidade do

Serviço e LKMPOH-Lugares x Quilômetro por Pessoal de Operação x hora, de acordo com os

Quadros 48 e 49 a seguir.

Quadro 48 – Medição da Eficiência da Rede pelo Desempenho Econômico
SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 DOLK (R$/lugar x km) 0,0177

SEI 2003 DOLK (R$/lugar x km) 0,0037
(79,09)

SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 CTV (R$/viag.) 102,68

SEI 2003 CTV (R$/viag.) 18,98
(81,51)
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Quadro 49 – Medição da Eficiência da Rede pelo Desempenho Operacional
SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 IS (lugar x km/veic. x km) 77

SEI 2003 IS (lugar x km/veic. x km) 144
87,01

SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 LKMPOH (lugar x km/homem x hora) 594

SEI 2003 LKMPOH (lugar x km/homem x hora) 867
45,96

Analisando a eficiência da rede, o primeiro componente do sistema, o SEI implantado na área

de influência do Terminal da PE-15 em relação ao período anterior a sua implantação, 1993,

verifica-se que os serviços produzidos tiveram seus custos minimizados. Este resultado pode

ser demonstrado pela redução acentuada de 79,09 % nas despesas diretas operacionais para

produzir um lugar por cada quilômetro, e pela redução também acentuada de 81,51 % do

custo total para produzir cada viagem sobre a rede.

A intensidade média do serviço produzido sobre a rede, com a implantação do SEI na área

estudada, passou a ser maior 87,01 % do que era produzido anteriormente com o sistema

convencional, em 1993. Isso pode ser verificado através de uma análise mais detalhada da

área, quanto à mobilidade para os dois períodos, conforme Quadro 50 abaixo. As

comunidades da área estudada, com a implantação da Rede Integrada, ganharam 186,94 % em

mobilidade. Em 1993, a quantidade de movimentos possíveis era de 475 e com a nova rede

implantada passou para 1.718, dos quais 675 são movimentos não existentes anteriormente

para a área, que tem como destino a Estação Fechada de Afogados, a Estação Fechada de

Joana Bezerra e ao Bairro de Boa Viagem. Esses novos movimentos viabilizam a utilização

total do SEI implantado na RMR com o pagamento de uma única tarifa por sentido.

Quadro 50 – Quantidade de Movimentos por Dia Útil
DESTINO DA VIAGEM QUANTIDADE DE

VIAGEM EM 1993
QUANTIDADE DE
VIAGEM EM 2003

BENEFÍCIO EM
VIAGEM

MACAXEIRA 60 86 26

RIO DOCE/BULTRINS 60 (60)

CENTRO EXPANDIDO 355 329 (26)

ESTAÇÃO AFOGADOS 189 189

BOA VIAGEM 316 316

ESTAÇÃO JOANA BEZERRA 170 170

VIAGENS ORIGINADAS NAS
COMUNIDADES

(355) (*) 628 273

TOTAL DE VIAGENS DA ÁREA 475 1.718 888

PERCENTUAL DE BENEFÍCIO NA ÁREA EM MOBILIDADE 186,94 %

Fonte: EMTU/Recife. Dados Operacionais da Primeira Quinzena de Novembro de 2003,
Média Dias Úteis. OBS: (*) Quantidade computada para verificar o acréscimo recebido para
as viagens originadas nas comunidades.
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Com a implantação do SEI, foi reduzida a quantidade de 26 movimentos destinados ao Centro

Expandido, como também foram extintas duas linhas de ônibus que faziam o mesmo destino,

Mirueira/Rio Doce/Bultrins e Mirueira/Bultrins/Rio Doce, que totalizava 60 movimentos, e

essa quantidade de movimentos que eram disponibilizados na área, em 1993, um total de 86,

foi transformada em benefício, complementando os novos destinos criados.

Os movimentos destinados ao Bairro da Macaxeira, 60 no total, realizados por duas linhas de

ônibus do tipo transversal e que beneficiava parte da área, em 1993, por estarem centralizados

na comunidade de Mirueira, foi ampliado e distribuído em duas comunidades, Mirueira e

Arthur Lundgren II. Para essas comunidades foram alocados 43 movimentos realizados por

uma linha de ônibus do tipo alimentadora, para cada uma, fazendo a ligação com o Terminal

Intergrado da Macaxeira, oferecendo uma melhor cobertura com a rede para esta área.

Esses serviços passaram a ser produzidos com um melhor aproveitamento da mão-de-obra

direta operacional, caracterizado pelo aumento de 45,96 % em lugares por cada quilômetro da

rede para cada homem x hora alocado para operação.

Em resumo, os resultados mostram que o SEI implantado na área de influência do Terminal

da PE-15 teve seus custos de produção de serviços efetivamente minimizados, ou seja,

efetivamente mais econômicos com um melhor aproveitamento dos fatores de produção.

Também é verificado o aumento na oferta de serviço sobre a rede com uma melhor eficiência

na utilização da mão-de-obra de operação alocada para a sua produção. Portanto, o conjunto

de medidas aplicadas para análise do desempenho sob os pontos de vista do usuário e do

operador, não só apresentam resultados favoráveis para o SEI, como também, confirmam que

esse tipo de sistema foi um bom investimento para o operador e os usuários da área.

5.2.2.1.2. ANÁLISE SOB O PONTO DE VISTA DO GOVERNO E DA SOCIEDADE

A análise da eficiência do SEI implantado na área de influência do Terminal da PE-15 em

relação ao período anterior à sua implantação, 1993, sob o ponto de vista do Governo e da

Sociedade, será através do resultado da provisão de serviço. A provisão de serviço está

representada pelos indicadores �-índice de disponibilidade de circuitos, �-índice de

conectividade, e ICR-índice de cobertura da rede, de acordo com o Quadro 51 a seguir.



157

Quadro 51 – Medição da Eficiência da Rede pela Provisão de Serviço
SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 � (%) = (201 – 138 + 1) / (2 *138 – 5) 23,60

SEI 2003 � (%) = (255 - 369+ 1) / (2 * 255 – 5) 22,80
(3,57)

SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 � (%) = 201 / (3 * (138 – 2) 49,30

SEI 2003 � (%) = 369 / (3 * (255 – 2) 48,60
(1,31)

SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 ICR (%) 4,38 * 10
-3

SEI 2003 ICR (%) 7,98 * 10
-3

82,21

Analisando a eficiência da rede, da área de influência do Terminal da PE-15, verifica-se que,

para o SEI em relação ao período anterior a sua implantação, 1993, houve uma redução de

3,57% no índice de disponibilidades de circuitos, ou seja, uma redução para a flexibilização

operacional. O mesmo resultado é visto para o índice de conectividade, com uma redução de

1,31 %. Os valores obtidos para “alfa” e “gama” nos dois períodos foram baixos. Este

resultado baixo é explicado pelo tipo característico da rede do RMR que é um misto de rede

do tipo escama de peixe ou árvore com rede do tipo grade, sendo em proporções maiores para

rede do tipo árvore. Para esses casos, o índice de disponibilidade de circuitos e de

conectividade é menor, ou seja, são redes que limitam sua flexibilidade operacional pela sua

própria configuração. Isto também é reforçado através de alguns itinerários tanto para a rede

do Sistema Convencional, como para a rede do SEI, que fazem longos percursos sem ainda

contemplar interconexões, decorrentes até mesmo do tipo da rede e da situação geográfica e

urbana local. Outro aspecto a ser considerado é que o SEI não foi implementado em sua

totalidade, hoje, só representa 26 % do STPP/RMR, portanto, acredita-se que quando esta

rede estiver completa esses índices passarão a ser mais adequados.

A variação ocorrida entre os dois períodos para os dois índices também foi pequena, pois

quase não houve intervenção física na rede. Para o período de 1993, o itinerário da rede

contemplava integrações com o município de Recife e Jaboatão dos Guararapes e, para 2003,

esta rede passou a contemplar integrações para os municípios de Recife, Jaboatão dos

Guararapes, São Lourenço da Mata, Camaragibe, Araçoiaba, Abreu e lima, Igarassu,

Itamaracá e Itapissuma, no entanto, a configuração da rede permaneceu a mesma. As

intervenções ocorridas na rede foram essencialmente operacionais e financeiras, uma vez que,

em 1993, os usuários para utilizar as integrações disponíveis, que ofereciam pouco acesso na

RMR, pagavam uma tarifa maior do que o serviço normal da área, por sentido. E, em 2003, as
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integrações disponibilizadas, oferecendo um acesso bem maior na RMR, passaram para o

pagamento de uma única tarifa, por sentido, através dos Terminais e Estações Fechadas do

SEI. Considerando o índice de cobertura da rede para área de influência do Terminal

Integrado da PE-15, verifica-se que, para a parte do SEI estudada, houve um aumento de

82,21 % em relação ao período anterior à sua implantação, 1993, justificados pela

abrangência de itinerários disponibilizados com as integrações dentro da RMR, como já

mencionado acima. Em termos de área coberta pelos serviços, considerando o conjunto de

itinerários disponibilizados em 1993, antes da implantação do SEI, esta área representava

128,71 km2 para uma extensão de 214, 51 km, e, com a implantação do SEI, esta área passou

a ter 198,77 km2 para uma extensão de 331,31 km, ou seja, o 54,45 % maior. As Figuras 19 e

20, abaixo, apresentam a área coberta pelos serviços para os dois períodos. Considerando que

os índices de disponibilidade de circuitos e de conectividade são indicadores que abordam

apenas a topologia da rede, não levando em conta a variável custo e tempo, não se considera

que a eficiência da rede da área de influência do Terminal da PE-15-SEI foi menor, pois

necessitaria de análise mais aprofundada.

Figura 19 – Cobertura da Rede em 1993
OBS: Área de cobertura demonstrada na figura foi calculada considerando uma distância de
0,300 km cada lado.
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Figura 20 – Cobertura da Rede em 2003
OBS: Área de cobertura demonstrada na figura foi calculada considerando uma distância de
0,300 km cada lado.

Já analisando pela amplitude de atendimento com serviço para esta área, os resultados do

índice de cobertura da rede e da área coberta pelos serviços apresentaram-se em percentuais

bem mais favoráveis para este sistema. Partindo desse conjunto de resultados, pode-se afirmar

que o a rede do SEI trouxe maior benefício para os usuários da área de influência do Terminal

Integrado da PE-15, e, consequentemente para a sociedade, uma vez que a amplitude de

serviço nesta área passou a oferecer um maior acesso à RMR e vice e versa, e ainda com

beneficio tarifário.

5.2.2.2. INDICADORES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA DO SERVIÇO DE

TRANSPORTE

5.2.2.2.1. ANÁLISE SOB OS PONTOS DE VISTA DOS USUÁRIOS E DA

SOCIEDADE

A análise do desempenho sob o ponto de vista do usuário e da sociedade para o componente

serviço de transporte do SEI implantado na área de influência do Terminal da PE-15 em
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relação ao período anterior a sua implantação, 1993, será a partir de medidas de qualidade,

através de dois resultados: do nível de confiança, representado pelo indicador CV-

Cumprimento de Viagem; e do nível de conforto, representado pelos indicadores TMO-Taxa

Média de Ocupação, IC-Índice de Conforto, e IQV-Índice de Qualidade da Viagem, de acordo

com os Quadros 52 e 53 a seguir.

Quadro 52 – Medição da Qualidade do Serviço de Transporte pelo Nível de Confiança
SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 CV (%) 1,0000

SEI 2003 CV (%) 0,9953
(0,47)

Quadro 53 – Medição da Qualidade do Serviço de Transporte pelo Nível de Conforto
SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 TMO (pass./lugar) 0,99

SEI 2003 TMO (pass./lugar) 0,59
(40,40)

SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 IC (pass./assento) 2,03

SEI 2003 IC (pass./assento) 1,23
(39,41)

SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 IQV (m2/pass.) 0,30

SEI 2003 IQV (m2/pass.) 0,68
126,67

Quanto ao resultado que mede o nível de confiança, através do indicador CV que mede o

índice de cumprimento de viagem, mesmo apresentando uma redução de 0,47 % para o SEI

em relação ao período anterior à sua implantação, 1993, considera-se este resultado aceitável

como índice de perdas decorrentes de quebras ou outros fatos justificáveis. Portanto, para o

SEI este resultado não caracteriza falta de confiabilidade, pois a reprogramação do quadro de

horário é facilmente absorvida, uma vez que os intervalos dos serviços oferecidos para área

são pequenos. O SEI oferece, para seu conjunto, um intervalo médio de 10 minutos, e para as

linhas de ônibus troncais e perimetrais o intervalo oferecido é de 2,5 minutos, diferente dos

intervalos oferecidos para a área antes da sua implantação, 1993, em que uma perda de

viagem representaria um grande transtorno para os usuários. Em relação a perdas de viagem

por quebra de veículo no percurso do itinerário, verifica-se que a facilidade em absorver os

usuários dessas viagens é maior para o SEI do que no período antes da sua implantação.

Os Quadros 54 e 55 destacam os intervalos praticados nos períodos de pico por linhas de

ônibus das redes, para os dois períodos estudados, do Sistema Convencional, em 1993, e do

Sistema Integrado, o SEI, em 2003.
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Quadro 54 – Intervalo Oferecido nos Períodos de Pico por Dia Útil – Ano 1993.
NOMELIN CLASSIFICAÇÃO INTERVALO HORA DE PICO

MIRUEIRA/MACAXEIRA TRANSVERSAL 25
MIRUEIRA/RIO DOCE/BULTRINS TRANSVERSAL 30
MIRUEIRA/BULTRINS/RIO DOCE TRANSVERSAL 30

MIRUEIRA/MACAXEIRA (VIA FRIO) TRANSVERSAL 30
CIDADE TABAJARA RADIAL 25

JARDIM PAULISTA BAIXO RADIAL 15
JARDIM PAULISTA ALTO RADIAL 25

MIRUEIRA RADIAL 20
ARTHUR LUNDGREN I RADIAL 10

PARATIBE RADIAL 20
PAULISTA (NOBRE) RADIAL 15

MIRUEIRA (JARDIM PAULISTA ALTO) RADIAL 30
ARTHUR LUNDGREN II RADIAL 20

INTERVALO MÉDIO DA ÁREA 23

Fonte: EMTU-Departamento de Remuneração. Dados da Primeira Quinzena de Maio de 1993, Média Dias Úteis.

Quadro 55 – Intervalo Oferecido nos Períodos de Pico por Dia Útil – Ano 2003
NOME DA LINHA CLASSIFICAÇÃO INTERVALO HORA DE PICO

PE-15 /BOA VIAGEM PERIMETRAL 2
PE-15/JOANA BEZERRA PERIMETRAL 4

PE-15/AFOGADOS PERIMETRAL 2
PE-15 TRONCAL 2

MIRUEIRA/MACAXEIRA ALIMENTADORA 20
CIDADE TABAJARA /PE-15 ALIMENTADORA 5
JD. PAULISTA BAIXO/PE-15 ALIMENTADORA 8
JD.PAULISTA ALTO/ PE-15 ALIMENTADORA 8

ARTHUR LUNDGREN I / PE-15 ALIMENTADORA 8
PARATIBE / PE-15 ALIMENTADORA 8

PAULISTA NOBRE /PE-15 ALIMENTADORA 30
ARTHUR LUNDGREN II / PE-15 ALIMENTADORA 9

MIRUEIRA/PE-15 ALIMENTADORA 12
ARTHUR LUNDGREN II/MACAXEIRA ALIMENTADORA 25

INTERVALO MÉDIO 10

Fonte: EMTU-Departamento de Programação. Dados da Primeira Quinzena de Novembro de 2003, Média Dias

Úteis.

O intervalo médio oferecido antes da implantação do SEI, 1993, considerando o conjunto das

linhas de ônibus do Sistema Convencional, era de 23 minutos. Analisando com mais detalhe,

das 13 linhas de ônibus que atendiam a área, 8 operavam com intervalo médio de 27,5

minutos, as 4 linhas de ônibus do tipo transversal e as 2 linhas de ônibus do tipo radial que

atendiam as comunidades de Cidade Tabajara e Jardim Paulista Alto. As 5 linhas de ônibus do

tipo radial restante, que atendiam as comunidades de Mirueira, Jardim Paulista Baixo,

Paratibe, Arthur Lundgren I, Arthur Lundgren II, operavam com intervalo médio de 17

minutos. Em termos médios, considerando esses intervalos, verifica-se que, perda de viagens,

nesta época, comprometeria de forma acentuada a qualidade dos serviços.

Em relação ao SEI, em 2003, o intervalo médio na hora de pico oferecido para o conjunto de

linhas de ônibus do tipo alimentadora que fazem a ligação das comunidades para o Terminal

Integrado da PE-15 é de 11 minutos, e de 22,5 minutos, para as que fazem a ligação das
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comunidades para o Terminal Integrado da Macaxeira, por ser um serviço mesmo solicitado.

No geral, a área estudada depois da implantação do SEI passou a ter um intervalo médio de 10

minutos, correspondendo a uma redução de 56,52% em relação à média do intervalo oferecido

no período de 1993, e, portanto, sendo mais fácil a adequação do quadro de horário, como,

também, adequação para atendimento dos usuários prejudicados pela interrupção de sua

viagem devido à quebra do veículo.

Outro aspecto a ser considerado neste contexto é que os dados operacionais do SEI

implantado na área de influência do Terminal da PE-15 foram apurados através do sistema de

controle eletrônico, o SABE, dados reais apurados, reforçando, portanto, que a perda de 0.47

% encontra-se dentro dos padrões aceitáveis. Já para o período anterior à implantação do SEI,

1993, existia um procedimento de reprogramação de viagem programada, quando do

fechamento da CCT, onde eram ajustadas as viagens não cumpridas decorrentes de

engarrafamentos ou eventos aleatórios (acidentes, assaltos, etc), eliminando a penalização

decorrente da aplicação do modelo de remuneração da época. Este fato não tornou possível

apuração das perdas efetivas do referido período. Em 2003 já não se contava com esse

procedimento devido à mudança da metodologia do modelo de remuneração, e a apuração

passou a ter os registros sem interferências. Independente deste fato, considera-se que a

sociedades e os usuários estão atendidos quanto à qualidade dos serviços no que se refere a

confiança.

Em relação ao nível de conforto, houve uma redução média de 40,40 % de passageiros por

cada lugar oferecido, e consequentemente, uma redução média de 39,41 % de passageiros por

cada assento oferecido, para o SEI em relação ao período anterior à sua implantação, 1993. A

área média para cada passageiro transportado, considerando a mesma comparação entre

períodos, aumentou em 126,6 %.

Como ilustração, se considerado o Padrão de FRUIN para Ocupação de Espaços, segundo

BOTZOW (1974, apud FARIA, 1985, p. 60), indicado por LIMA (1996), os resultados

obtidos para os índices médios da qualidade da viagem, caracterizam área com circulação

restrita que causa distúrbio a mobilidade para o SEI, e circulação severamente restrita sem

contato pessoal para o período anterior à sua implantação, 1993. Seria importante esta

avaliação considerando os períodos de pico, mas levando em consideração esta classificação,

para o índice médio diário da qualidade da viagem, confirma-se a melhoria trazida com a
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implantação do SEI para os usuários da área e, consequentemente, para sociedade. Logo, de

acordo com o conjunto de indicadores, o serviço de transporte do SEI, sob os pontos de vista

dos usuários e sociedade, apresenta um melhor nível de conforto do que para o período

anterior à sua implantação, 1993, período este atendido por um sistema convencional. Em

relação à confiança, considera-se que o SEI atende bem a esse requisito, considerando os fatos

anteriormente descritos.

5.2.2.2.2. ANÁLISE SOB OS PONTOS DE VISTA DO OPERADOR E DO GOVERNO

A análise do desempenho sob o ponto de vista do operador e do Governo para o componente

serviço de transporte, do SEI implantado na área de influência do Terminal da PE-15 em

relação ao período anterior à sua implantação, 1993, será a partir de medidas de eficiência,

através de cinco resultados: das medidas de custo unitário, representadas pelos indicadores

COTKM-custo operacional total por quilômetro, CPT-custo do passageiro transportado,

DOPT-despesa operacional por passageiro; da distribuição relativa de custo, representada pelo

indicador DOCOT-despesa operacional por custo operacional total; da provisão de serviço,

representada pelos indicadores UVKM-utilização do veículo por quilômetro, PMOKM-

produtividade de mão-de-obra por quilômetro, PMOP-produtividade de mão-de-obra por

passageiro; da arrecadação de receita, representada pelos indicadores RODO-receita

operacional por despesa operacional, ROPETH-receita operacional por pessoal total x hora,

ROV-receita operacional por veículo, ROVKM-receita operacional por veículo x quilômetro; e

dos recursos de entrada, representada pelos indicadores CCVKM-consumo de combustível por

veículo x quilômetro, CCPT-consumo de combustível por passageiro transportado, de acordo

com os Quadros 56, 57, 58, 59 e 60 a seguir.

Quadro 56 – Medição da Eficiência do Serviço de Transporte pelas Medidas de Custo
Unitário

SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 COTKM (R$/veic. x km) 2,43

SEI 2003 COTKM (R$/veic. x km) 2,13
(12,01)

SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 CPT (R$/pass.) 1,19

SEI 2003 CPT (R$/pass.) 0,68
(42,75)

SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 DOPT (R$/pass.) 0,63

SEI 2003 DOPT (R$/pass.) 0,45
(29,19)
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Quadro 57 – Medição da Eficiência do Serviço de Transporte pela Distribuição Relativa de
Custo

SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 DOCOT (%) 53,50

SEI 2003 DOCOT (%) 65,82
23,01

Quadro 58 – Medição da Eficiência do Serviço de Transporte pela Provisão de Serviço
SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 UVKM (km/veic.) 325,19

SEI 2003 UVKM (km/veic.) 307,81
(5,34)

SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 PMOKM (km/homem x hora) 3,36

SEI 2003 PMOKM (km/homem x hora) 2,66
(20,83)

SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 PMOP (pass./homem x hora) 6,53

SEI 2003 PMOP (pass./homem x hora) 7,95
21,74

Quadro 59 – Medição da Eficiência do Serviço de Transporte pela Arrecadação de Receita
SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 RODO (R$/R$) 1,46

SEI 2003 RODO (R$/R$) 1,76
20,61

SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 ROPETH (R$/homem x hora) 5,89

SEI 2003 ROPETH (R$/homem x hora) 6,78
15,11

SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 ROV (R$/veic.) 614,10

SEI 2003 ROV (R$/veic.) 761,12
23,93

SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 ROVKM (R$/km) 1,90

SEI 2003 ROVKM (R$/km) 2,47
30,06

Quadro 60 – Medição da Eficiência do Serviço de Transporte pelos Recursos de Entrada
SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 CCVKM (litros/km) 0,38

SEI 2003 CCVKM (litros/km) 0,35
(7,89)

SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 CCPT (litros/pass.) 0,21

SEI 2003 CCPT (litros/pass.) 0,13
(38,09)

Para os serviços de transporte, segundo componente do SEI, a eficiência foi medida através de

13 indicadores. Desses 13 indicadores, apenas 2 não apresentaram resultados positivos em

relação ao período anterior à sua implantação, 1993.

Medidas consideradas favoráveis:
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1) O custo por quilômetro reduziu em 12,01 %;

2) O custo do passageiro reduziu em 42,75 %;

3) A despesa direta operacional por passageiro transportado reduziu em 29,19 %.

4) A proporção das despesas diretas operacionais em relação ao custo total aumentou em

23,01 %, significando uma melhor otimização das despesas indiretas para a produção dos

serviços;

5) A produtividade da mão-de-obra direta operacional aumentou em 21,74%;

6) A receita arrecadada por cada unidade de despesa direta operacional aumentou em 20,61

%;

7) A receita arrecadada por cada homem x hora alocado para a produção dos serviços

aumentou em 15,11 %;

8) A receita arrecadada por veículo alocado aumentou em 23,93 %;

9) A receita arrecada por cada quilômetro percorrido aumentou em 30,06 %;

10) O consumo de combustível por quilômetro reduziu em 7,89 %;

11) O consumo de combustível por passageiro transportado reduziu em 38,09 %;

Algumas das variáveis que compõem esses indicadores, os passageiros transportados, a

receita arrecada, e a quilometragem, já foram tratadas nos tópicos anteriores, e estão

representadas, para os dois períodos, nos Quadros 31 e 32, 37 e 38, e 42 e 43, respectivamente

para as variáveis citadas. Complementado essas informações, destaca-se o custo operacional

total, também já mencionado nos Quadros 34 e 35.

Analisando a parcela do custo direto operacional que é considerada como despesa direta para

realizar o serviço de transporte, que envolve as despesas diretas com o pessoal de operação,

motorista, cobrador, fiscal e despachante, e com os insumos, combustível, lubrificantes e

rodagem, tem-se que, para o Sistema Convencional, em 1993, esta parcela totalizou R$

25.155,80, valores atualizados para 2003, e para o SEI, totalizou R$ 65.697,02. Ou seja, para

o SEI houve um aumento de 161,16 % em relação ao período anterior à sua implantação,

1993. Mesmo considerando esse aumento para o SEI, os custos foram otimizados,

representados pela redução de 29,19 % do custo direto unitário por passageiro, citado no item

3, pelo aumento de 23,01 % do comprometimento do custo operacional total com as despesas

operacionais diretas, citado no item 4, e pelo aumento de 21,74 % da proporção de

passageiros transportados por cada homem x hora alocado na operação, citado no item 5,

significando melhor aproveitamento da mão-de-obra. As demais medidas, citadas nos itens
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restantes acima, confirmam, também, a minimização de custos e melhor aproveitamento dos

fatores de produção para o SEI em relação ao período anterior a sua implantação, 1993.

Medidas consideradas desfavoráveis: utilização do veículo por quilômetro; e a

produtividade de mão-de-obra por quilômetro.

Como já mencionado, a maioria das variáveis que compõem o conjunto de indicadores que

representam a análise da eficiência do sistema sob os pontos de vista do operador e do

Governo, foi analisada e detalha por linha de ônibus do sistema, para o Sistema Convencional,

em 1993, e Sistema Integrado, em 2003, o SEI, nos tópicos anteriores acima. Analisando as 2

medidas restantes com resultados desfavoráveis para o SEI em relação ao período anterior à

sua implantação, 1993, com base nessas variáveis, verifica-se que o percurso médio diário

reduziu em 5,34% significando incremento no custo unitário por quilômetro para produção do

serviço.

Da mesma forma, indica o resultado da produtividade da mão-de-obra por quilômetro rodado,

que reduziu em 20,83 %, ou seja, cada homem alocado x hora para a produção dos serviços

está produzindo menos 20,83 % de quilômetro. Esse resultado está relacionado à menor

eficiência de utilização do veículo observada no SEI.

Analisando o comportamento do pessoal alocado para a produção dos serviços, para os dois

períodos, com base na planilha de custo da EMTU/Recife, verifica-se que houve um aumento

de 178,87 % para o SEI, em relação ao período anterior a sua implantação, 1993. Em 1993, o

pessoal de operação e pessoal da função de suporte das Empresas Operadoras, totalizou 336

pessoas envolvidas com a produção dos serviços, das quais, 256 foram executoras diretas do

serviço de transporte, o pessoal de operação, representando um fator de utilização médio por

veículo de 4,27, e 80 foram de apoio técnico-adminstrativo e manutenção, representando um

fator de utilização médio por veículo de 1,33, entre elas.

O Quadro 61 demonstra a quantidade de pessoal de operação e pessoal da função de suporte

detalhada por linha de ônibus do Sistema Convencional.
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Quadro 61 – Pessoal de Operação e de Função de Suporte por Dia Útil - Ano 1993.

NOME DA LINHA PESSOAL DE
OPERAÇÃO

PESSOAL DE
FUNÇÃO DE

SUPORTE

PESSOAL
TOTAL

MIRUEIRA/MACAXEIRA 14 4 18

MIRUEIRA/RIO DOCE/BULTRINS 18 5 23

MIRUEIRA/BULTRINS/RIO DOCE 17 5 22

MIRUEIRA/MACAXEIRA (VIA FRIO) 9 2 11

CIDADE TABAJARA 12 4 16

JARDIM PAULISTA BAIXO 25 8 33

JARDIM PAULISTA ALTO 17 5 22

MIRUEIRA 25 8 33

ARTHUR LUNDGREN I 30 10 40

PARATIBE 30 10 40

PAULISTA (NOBRE) 12 4 16

MIRUEIRA (JARDIM PAULISTA ALTO) 4 1 5

ARTHUR LUNDGREN II 43 14 57

TOTAL 256 80 336

FATOR DE UTILIZAÇÃO MÉDIO 4,27 1,33 5,6

OBS: Dados Operacionais da Primeira Quinzena de Maio de 1993, Média Dias Úteis.

Para o SEI, em 2003, o pessoal de operação e pessoal da função de suporte das Empresas

Operadoras totalizou 937 pessoas envolvidas com a produção do serviço, das quais, 726

foram executoras diretas do serviço de transporte, o pessoal de operação, representando um

fator de utilização médio por veículo entre Empresas Operadoras de 4,78, e 211 foram de

apoio técnico-adminstrativo e manutenção, representando um fator de utilização médio por

veículo entre as Empresas Operadoras de 1,39.

O fator de utilização do pessoal de operação do SEI aumentou em 11,94 % em relação ao

período anterior à sua implantação, 1993. Da mesma forma, houve também um aumento de

4,00 % no fator de utilização do pessoal da função de suporte (pessoal administrativo e de

manutenção), que, no conjunto, gerou um aumento médio de 10,18%. O Quadro 62 demonstra

quantidade de pessoal de operação e pessoal da função de suporte detalhada por linha de

ônibus do SEI.

Relacionando todo o pessoal alocado com o serviço produzido, a quilometragem, em cada

período estudado, verifica-se que, para 1993 com o Sistema Convencional, cada homem

alocado produziu 57,74 quilômetros, e para o SEI em 2003, cada homem alocado produziu

49,98 quilômetros, 13,45 % a menos em produtividade de mão-de-obra alocada.
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Quadro 62 – Pessoal de Operação e de Função de Suporte por Dia Útil - Ano 2003.

NOME DA LINHA PESSOAL DE
OPERAÇÃO

PESSOAL DE
FUNÇÃO DE

SUPORTE

PESSOAL
TOTAL

ARTHUR LUNDGREN I / PE-15 37 11 48
ARTHUR LUNDGREN II / PE-15 32 9 41

ARTHUR LUNDGREN II/MACAXEIRA 21 6 27
CIDADE TABAJARA /PE-15 21 6 27
JD. PAULISTA BAIXO/PE-15 26 7 33
JD.PAULISTA ALTO/ PE-15 32 9 41
MIRUEIRA/MACAXEIRA 16 4 20

MIRUEIRA/PE-15 21 6 27
PARATIBE / PE-15 32 9 41

PAULISTA NOBRE /PE-15 5 1 6
PE-15 139 41 180

PE-15 /BOA VIAGEM 197 59 256
PE-15/AFOGADOS 57 17 74

PE-15/JOANA BEZERRA 90 26 116
TOTAL 726 211 937

FATOR DE UTILIZAÇÃO MÉDIO 4,78 1,39 6,17

OBS: Dados Operacionais da Primeira Quinzena de Novembro de 2003, Média Dias Úteis.

Estas reduções podem ser justificadas pelos novos itinerários disponibilizados para área,

como, também, pelo melhor nível de serviço ofertado ou devido à demanda dos períodos de

pico. Independente de qualquer justificativa, o operador tem vantagens com esses resultados,

através da maximização dos seus lucros. Salienta-se, também, que o SEI faz parte do conjunto

do STPP/RMR e esses fatores são definidos na planilha de forma global para a Empresa

Operadora, podendo gerar interferências negativas nessa medida para o SEI. É importante

uma análise detalhada dessa variável. Outro aspecto que pode ser extraído desses resultados é

que a minimização dos custos para produção dos serviços do SEI poderia ser maior.

De acordo com todos os resultados, já apresentados nos tópicos anteriores, e com os

resultados do conjunto de medidas aplicados para analisar a eficiência do serviço de

transporte, sob os pontos de vistas do operador e do Governo, confirma-se que o SEI foi mais

econômico e mais adequado à população do que o Sistema Convencional que existia em 1993.

Ou seja, a definição da produção dos serviços foi adequada para os usuários. No entanto,

reforça-se a importância da análise atual do conjunto do SEI versus o Sistema Convencional

para verificar as interferências existentes para esse conjunto de medidas.

5.2.2.3. INDICADORES DE EFICIÊNCIA DA FUNÇÃO DE SUPORTE
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5.2.2.3.1. ANÁLISE SOB OS PONTOS DE VISTA DO OPERADOR, DOS USUÁRIOS

E DA SOCIEDADE

A análise da eficiência da função de suporte do SEI implantado na área de influência do

Terminal da PE-15 em relação ao período anterior a sua implantação, 1993, sob o ponto de

vista do operador, do usuário e da sociedade será através de dois resultados: do desempenho

econômico, representado pelos indicadores DTFSCOT-despesa total com função de suporte

por custo operacional total, e DTFSRO-despesa total com função de suporte por receita

operacional; e da provisão de serviço, representado pelo indicador POHPETH-pessoal de

operação por pessoal total x hora, de acordo com os Quadros 63 e 64 a seguir.

Quadro 63 – Medição da Eficiência da Função de Suporte pelo Desempenho Econômico
SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 DTFSCOT (%) 46,49

SEI 2003 DTFSCOT (%) 34,18
(26,48)

SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 DTFSRO (%) 59,32

SEI 2003 DTFSRO (%) 29,48
(50,30)

Quadro 64 – Medição da Eficiência da Função de Suporte pela Provisão de Serviço
SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 POHPETH (%) 76,19

SEI 2003 POHPETH (%) 77,37
1,52

A eficiência da função de suporte, o terceiro componente do sistema, repercute de forma

indireta nos usuários e na sociedade, pois interfere nos custos para a realização de

deslocamentos. A Função de Suporte representa a parcela das despesas para manutenção,

remuneração do capital empatado, administração, planejamento e gerenciamento, incluindo as

despesas do Órgão Gestor, a RST, que também envolvem as peças de reposição, o pessoal de

manutenção, o manobreiro, o pessoal administrativo, despesa com fardamento, o seguro

obrigatório dos veículos e as despesas diversas que se façam necessárias.

Analisando as despesas com função de suporte, variável que compõem os alguns indicadores,

para os dois períodos estudados, com base nos Quadros 34 e 35, já mencionados

anteriormente, verifica-se que para o Sistema Convencional, em 1993, essas despesas

totalizaram R$ 21.859,33. Esse custo é composto pelas despesas oriundas das empresas

operadoras, R$ 20.179,15, e pelas despesas gerenciais do Órgão Gestor, R$ 1.680,18. Os
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valores foram atualizados para 2003. Para o SEI, essas mesmas despesas totalizaram R$

34.114,78, representando um aumento de 56,06 % em relação ao período anterior à sua

implantação, 1993. Esse custo, como já dito, é composto pelas despesas oriundas das

Empresas Operadoras, R$ 28.839,33, e pelas despesas gerenciais do Órgão Gestor, R$

5.275,45.

O aumento ocorrido na variável função de suporte para o SEI não interferiu nos resultados da

sua eficiência em relação ao período anterior à sua implantação, 1993. A eficiência deste

componente é verificada através da minimização dos custos indiretos para a produção dos

serviços, representada pela redução da proporção desses custos de 26,48 % sobre o custo total

dos serviços, e pela redução de 50,30 % do comprometimento dessas despesas em relação à

receita arrecadada com esses serviços. Isto se comprova, também, comparando os dois

períodos, através do aumento de 1,52 % na proporção da mão-de-obra direta operacional x

hora em relação ao pessoal total alocado x hora para realização de tais serviços. Então, sob o

ponto de vista do operador, a eficiência da função de suporte do SEI se confirma e,

conseqüentemente, para os usuários e para a sociedade os serviços produzidos passaram a ser

mais econômicos e eficientes, ou seja, considerados um bom investimento realizado.

5.2.2.3.2. ANÁLISE SOB O PONTO DE VISTA DO GOVERNO

A análise da eficiência da função de suporte do SEI implantado na área de influência do

Terminal da PE-15 em relação ao período anterior a sua implantação, 1993, sob o ponto de

vista do Governo será através do resultado do desempenho econômico. Este resultado será

representado pelos indicadores DTFSVKM-despesa total com função de suporte por veículo x

quilômetro, e DTGDTFS-despesa total com gerenciamento por despesa com função de

suporte, de acordo com o Quadro 65 a seguir.

Quadro 65 – Medição da Eficiência da Função de Suporte pelo Desempenho Econômico
SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 DTFSVKM (R$/km) 1,12

SEI 2003 DTFSVKM (R$/km) 0,72
(35,35)

SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 DTGDTFS (%) 7,68

SEI 2003 DTGDTFS (%) 15,46
101,19
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Para a função de suporte do SEI, tem-se que, em relação ao período anterior à sua

implantação, 1993, as despesas indiretas para a produção dos serviços por quilômetro foram

minimizadas, demonstradas através da redução de 35,35 %. Já para a proporção das despesas

gerenciais em relação ao total das despesas indiretas para a produção dos serviços, os

resultados demonstram um excessivo aumento de 101,19 %.

Para este caso, não se pode considerar estes dados como definitivamente desfavoráveis, uma

vez que essas despesas gerenciais são calculadas pelo Órgão Gestor, a EMTU/Recife, em

função da média anual de passageiros transportados e não em função de despesas efetivas.

Essas despesas gerenciais correspondem a RST, ou seja, a Remuneração dos Serviços

Técnicos e são utilizadas não só para pagamento de pessoal e despesas administrativas, como

também para investimento no próprio sistema quando as condições oferecem. Portanto, o

aumento desta variável também pode caracterizar que aumentou a utilização do SEI em

relação ao período anterior a sua implantação, 1993, pelos usuários por ser mais eficiente do

que o sistema convencional que atendia anteriormente, reforçando que os investimentos

realizados nesta área foram adequados. Outro aspecto que também interfere nos valores do

custo considerado como gerencial, para este caso, são os aumentos tarifários ocorridos. Então,

seria importante uma análise da estrutura do Órgão Gestor e suas despesas.

5.2.3. INDICADORES DE EFICIÊNCIA QUE REPRESENTAM AS INTER-

RELAÇÕES ENTRE COMPONENTES DO SISTEMA.

5.2.3.1. ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DO SISTEMA ATRAVÉS DA INTER-RELAÇÃO

ENTRE OS SEUS COMPONENTES, A REDE VERSUS O SERVIÇO DE

TRANSPORTE

A análise da eficiência do SEI implantado na área de influência do Terminal da PE-15 em

relação ao período anterior a sua implantação, 1993, medida pela inter-relação entre os

componentes, a rede versus o serviço de transporte, será através do resultado dos indicadores

resultantes ROLKM-receita operacional por lugares x quilômetro, e LKMPETH-lugares x

quilômetro por pessoal total x hora, de acordo com o Quadro 66 a seguir.
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Quadro 66 – Medição da Eficiência do Sistema / Rede x Serviço de Transporte
SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 ROLKM (R$/lugar x km) 0,02

SEI 2003 ROLKM (R$/lugar x km) 0,02
0,00

SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 LKMPETH (lugar x km/homem x hora) 261

SEI 2003 LKMPETH (lugar x km/homem x hora) 385
47,51

Analisando a eficiência do sistema através da primeira inter-relação entre os componentes a

rede versos o serviço de transporte, para o SEI, em relação ao período anterior a sua

implantação, 1993, verifica-se que não houve alteração na arrecadação de receita por cada

lugar oferecido x quilômetro. O SEI ofertou para a área estudada em 2003, 389.382 lugares x

quilômetro, e o Sistema Convencional, para esta mesma área em 1993, 116.354 lugares x

quilômetro, ou seja, o SEI ofertou 234,65 % a mais de lugares x quilômetro para a área

estudada do o Sistema Convencional em 1993. Mesmo com este aumento de oferta de serviço,

a proporção de receita arrecadada permaneceu inalterada.

É fundamental salientar um aspecto relevante para essa situação observada. O SEI

transportou, em 2003, 38,70 % de passageiros gratuitos, ou seja, passageiros que receberam

beneficio tarifário nos seus deslocamentos realizados com o pagamento de uma única tarifa

por sentido. Então, considerando esse fato, pode-se dizer que o SEI é mais eficiente do que o

Sistema Convencional. No entanto, cabe uma avaliação aprofundada dessa medida no sentido

de verificar a interferência indireta do operador, utilizando essa medida como parâmetro para

atingir a maximização de seus lucros, uma vez que a remuneração dos serviços pela CCT é a

partir de um modelo baseado em custo.

A eficiência medida por esta inter-relação é representada também pela relação lugares x

quilômetro por pessoal total alocado x hora, cujo resultado foi favorável para o SEI, pois

houve um aumento de 47, 51 % da produtividade mão-de-obra em relação ao período anterior

à sua implantação, 1993. Ou seja, cada homem x hora alocado no SEI produziu mais lugares x

quilômetro do que no período anterior à sua implantação, 1993. Considera-se com base nestes

resultados que, sob todos os pontos de vistas dos atores envolvidos com o sistema, o SEI foi

um grande investimento para área de influência do Terminal da PE-15.

5.2.3.2. ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DO SISTEMA ATRAVÉS DA INTER-RELAÇÃO

ENTRE OS SEUS COMPONENTES, A FUNÇÃO DE SUPORTE VERSUS A REDE
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A análise da eficiência do SEI implantado na área de influência do Terminal da PE-15 em

relação ao período anterior a sua implantação, 1993, medida pela inter-relação entre os

componentes, função de suporte versus rede, será através do resultado dos indicadores

resultantes DTFSQVR-despesa total com função de suporte por quantidade de viagem

realizada e LKMPETH-lugares x quilômetro por pessoal total x hora, de acordo com o Quadro

67 a seguir.

Quadro 67 – Medição da Eficiência do Sistema / Função de Suporte x Rede
SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 DTFSQVR (R$/viag.) 46,02

SEI 2003 DTFSQVR (R$/viag.) 19,86
(56,85)

SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 LKMPETH (lugar x km/homem x hora) 261

SEI 2003 LKMPETH (lugar x km/homem x hora) 385
47,51

Analisando a eficiência através da segunda inter-relação entre os componentes, a função de

suporte versus a rede para o SEI, em relação ao período anterior a sua implantação, 1993,

verifica-se que a diluição dos custos indiretos para a produção dos serviços aumentou, ou seja,

os custos indiretos dos serviços produzidos reduziram em 56,85 %.

A inter-relação dos componentes do sistema, função de suporte versus a rede, também é

representada pela mesma medida que representa a inter-relação entre os componentes, a rede

versus o serviço de transporte, os lugares x quilômetro por pessoal total alocado x hora. De

acordo com o já analisado no item anterior acima, essa medida apresentou resultado favorável

para o SEI em relação ao período anterior a sua implantação, 1993, demonstrado através do

aumento de 47, 51 % na oferta de lugares x quilômetro por cada homem x hora alocado para a

produção desses serviços.

Este indicador resultante, que mede a eficiência do sistema, está representando duas inter-

relações entre os componentes, rede versus serviço de transporte, e rede versus função de

suporte, tornando-se uma medida importante para o sistema. Esta medida, representada pela

relação entre a quantidade de lugares x quilômetro e a quantidade de pessoal alocado x hora

para operacionalização dos serviços produzidos, reflete a adequação da oferta com a mão-de-

obra, fatores de produção que têm grande interferência nos custos finais operacionais. De

forma indireta, esta medida contempla o tipo e a quantidade de veículo utilizado através da

sua capacidade de oferta e a otimização da mão-de-obra relacionando ao que foi produzido.
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No caso da RMR, esses parâmetros constituem uma parcela que varia entre 60 a 65 % da

estrutura do modelo de remuneração da CCT. Portanto, considera-se que esta medida

representa melhor a eficiência do sistema, não só pelos indicativos relacionados a custo, como

também, principalmente, por representar, de forma conjunta, os três componentes do sistema,

a rede, o serviço de transporte e a função de suporte.

5.2.3.3. ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DO SISTEMA ATRAVÉS DA INTER-RELAÇÃO

ENTRE OS SEUS COMPONENTES, O SERVIÇO DE TRANSPORTE VERSUS A

FUNÇÃO DE SUPORTE

A análise da eficiência do SEI implantado na área de influência do Terminal da PE-15 em

relação ao período anterior a sua implantação, 1993, medida pela inter-relação entre os

componentes, serviço de transporte versus função de suporte, será através do resultado dos

indicadores resultantes DTFSV-despesa total com função de suporte por veículo, e DTFSPT-

despesa total com função de suporte por passageiro transportado, de acordo com o Quadro 68

a seguir.

Quadro 68 – Medição da Eficiência do Sistema / Serviço de Transporte x Função de Suporte
SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 DTFSV (R$/veic.) 364,32

SEI 2003 DTFSV (R$/veic.) 224,44
(38,39)

SISTEMA ANO INDICADOR (UNIDADE) VALOR VARIAÇÃO (%)

CONVENCIONAL 1993 DTFSPT (R$/pass.) 0,55

SEI 2003 DTFSPT (R$/pass.) 0,23
(57,31)

Analisando a eficiência através da terceira e última inter-relação entre os componentes, o

serviço de transporte versus a função de suporte, para o SEI em relação ao período anterior a

sua implantação, 1993, verifica-se uma redução das despesas indiretas para produção dos

serviços por veículo alocado de 38,39 % e uma redução de 57,31 % dessa mesma despesa por

passageiro transportado. Esses resultados demonstram que os custos foram minimizados para

produção dos serviços, ou seja, a despesa total necessária para operacionalizar os serviços por

cada veículo alocado e por cada passageiro transportado passou a ser bem menor com a

implantação do SEI em relação ao período anterior a sua implantação, 1993.

De uma forma geral, os resultados da avaliação do desempenho apontam que, o SEI

implantado na área de influência do terminal da PE-15 em relação ao período anterior a sua
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implantação, 1993, foi um bom investimento e realmente trouxe maior benefício para os

usuários e, conseqüentemente, para sociedade. Também caracterizou, de certa forma, um

melhor empenho do Poder Público, do Órgão Gestor, e do operador, responsável pela

execução dos serviços.

5.3. CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A ÁREA DE INFLUÊNCIA

DO TERMINAL DA PE-15

5.3.1. O SISTEMA CONVENCIONAL E A ÁREA DE INFLUÊNCIA DO TERMINAL

DA PE-15 EM 1993

Como já descrito no capítulo 4, a área de influência do Terminal da PE-15 em 1993 era

atendida por 13 linhas de ônibus, das quais 6 atendiam a comunidade de Mirueira, 2 atendiam

as comunidades de Jardim Paulista Baixo e Jardim Paulista Alto, e 5 atendiam,

individualmente, as comunidades de Cidade Tabajara, de Paratibe, de Arthur Lundgren I, de

Arthur Lundgren II, e de Paulista Nobre.

Do Total de 13 linhas de ônibus, 9 eram do tipo radial com destino ao Centro Expandido, e 4

eram do tipo transversal, sendo que, 2 das linhas de ônibus tinham como destino o Município

de Recife, para o Bairro da Macaxeira, e 2 linhas de ônibus tinham como destino o Município

de Olinda, para o Bairro de Rio Doce.

Nesta época, esta área era beneficiada com integração por senhas (bilhete de papel) utilizando

7 linhas do STPP/RMR para ter acesso a alguns corredores da RMR para viabilizar opções de

outros destinos. As linhas do STPP/RMR que faziam parte desta integração eram Av.

Norte/Macaxeira, Candeias/Dois Irmãos, Barro/Macaxeira que integravam com as linhas

Mirueira/Macaxeira, Mirueira/Macaxeira (Via Frio), e Rio Doce/Piedade, Rio Doce/Cidade

Universitária, Rio Doce/Dois Irmãos e Santa Casa/Encruzilhada que integravam com as linhas

Mirueira/Rio Doce/Bultrins, Mirueira/Bultrins/Rio Doce, dando acesso as Nucleações Centro

no sentido Oeste e Sul e com a Nucleação Sul. Segundo banco de dados de itinerários da

EMTU/Recife, essas as linhas de ônibus tinham itinerários superpostos em grande parte de

seus trechos. O Quadro 69 destaca as 13 linhas de ônibus, incluindo anel tarifário e

classificação.
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Quadro 69 – Linhas de Ônibus por Classificação, Anel e Tarifa – Ano 1993.

NOME DA LINHA CLASSIFICAÇÃO ANEL
TARIFÁRIO

TARIFA
(R$)

TARIFAS DE
INTEGRAÇÃO

(R$)
CIDADE TABAJARA RADIAL B 1,26

JARDIM PAULISTA BAIXO RADIAL B 1,26
JARDIM PAULISTA ALTO RADIAL B 1,26
MIRUEIRA/MACAXEIRA TRANSVERSAL A 0,82 I = 2,13

MIRUEIRA/RIO DOCE/BULTRINS TRANSVERSAL A 0,82 I = 2,13
MIRUEIRA/BULTRINS/RIO DOCE TRANSVERSAL A 0,82 I = 2,13

MIRUEIRA/MACAXEIRA (VIA FRIO) TRANSVERSAL A 0,82 I = 2,13
MIRUEIRA (JARDIM PAULISTA ALTO) RADIAL B 1,26

MIRUEIRA RADIAL B 1,26
ARTHUR LUNDGREN I RADIAL B 1,26
ARTHUR LUNDGREN II RADIAL B 1,26

PARATIBE RADIAL B 1,26
PAULISTA (NOBRE) RADIAL B 1,26

Fonte: EMTU-Departamento de Programação, 2003

Neste período, a despesa do usuário, com valores nominais atualizados para 2003, para

realizar uma viagem na linha de ônibus do tipo radial era de R$ 1,26, e para a linha de ônibus

do tipo transversal era de R$ 0,82, para cada sentido da viagem. O anel tarifário para realizar

as integração com senha custava R$ 2,13, também para cada sentido.

Caso essas comunidades necessitassem fazer movimentos para outras áreas da RMR,

pagariam, no mínimo, duas tarifas por sentido, fazendo transbordo com caminhada no Centro

Expandido, para atingir seus destinos, com exceção os contemplados nas integrações com

senha. Esta movimentação, considerando dois anéis tarifários, tinha um custo mínimo tarifário

de R$ 2,08 e máximo de R$ 2,91, valores nominais atualizados para 2003, para cada sentido.

Essas linhas de ônibus eram operadas por três empresas operadoras, a Rodotur-Transporte e

Turismo, empresa privada que ainda faz parte do STPP/RMR, a Auto Expresso Oliveira,

empresa privada, que hoje não faz mais parte do STPP/RMR, e a Companhia de Transportes

Urbanos, empresa municipal que a partir do ano 2000 foi licitada e passou a ser a Cidade do

Recife Transportes Ltda, continuando a fazer parte do STPP/RMR, mas não fazendo mais

parte da CCT da EMTU/Recife a partir desta data. Em 1993, essas empresas faziam parte da

CCT do Órgão Gestor.

5.3.2. O SISTEMA INTEGRADO, O SEI, E A ÁREA DE INFLUÊNCIA DO

TERMINAL DA PE-15 EM 2003

Seguindo, também, o já descrito no capítulo 4, inicialmente, a Rede Integrada contava com 8

linhas de ônibus do tipo alimentadora, distribuídas entre as comunidades, convergindo para o
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Terminal Integrado da PE-15, e uma linha de ônibus do tipo troncal, para integrar os

passageiros dessas 8 linhas, partindo do Terminal Integrado da PE-15 com destino ao Centro

Expandido.

Posteriormente, considerando o serviço que já existia antes da implantação do SEI, o

atendimento para o Bairro da Macaxeira, foram criadas 2 linhas de ônibus do tipo

alimentadora convergindo para o Terminal Integrado da Macaxeira, alocadas em duas das oito

comunidades beneficiadas, a comunidade de Mirueira e de Arthur Lundgren II, mas com

itinerários que de certa forma beneficia a maioria das comunidades envolvidas na área. Ainda,

complementando essa Rede Integrada e como acréscimo de benefício a essas comunidades,

foram implantadas 3 linhas de ônibus do tipo perimetral, oferecendo à rede a função

estruturadora, cruzando todos os corredores de transporte coletivo da RMR, criando novas

possibilidades de destinos.

As 3 linhas do tipo perimetral criadas foram estruturadas da seguinte forma: 2 realizam seus

itinerários pelo corredor da primeira perimetral, ligando essas comunidades aos Bairros de

Boa Viagem e do Coque localizados ao Sul e próximo ao Centro Expandido, situados na

Nucleação Centro, respectivamente, integrando na Estação Fechada de Joana Bezerra; e 1

realiza seu itinerário pelo corredor da segunda perimetral, ligando essas comunidades ao

Bairro de Afogados, integrando na Estação Fechada de Afogados, localizada no sentido Oeste

da Nucleação Centro.

As linhas do tipo troncal e perimetral são operadas por equipamentos de grande e média

capacidade, tais como, articulados, convencionais alongados (três eixos) e padrons. Essas

linhas de ônibus percorrem o corredor radial, com destino ao centro do Recife, e os eixos

perimetrais, tendo como origem e destino o Terminal de Integração da PE-15 ou as Estações

Fechadas de Joana Bezerra e de Afogados. Essas linhas de ônibus oferecem um bom serviço

para os usuários das comunidades envolvidas, ofertando um intervalo médio, na hora de pico,

em torno de 2,5 minutos.

As linhas de ônibus do tipo alimentadora são operadas por veículo de média e pequena

capacidade, por utilizar, em sua maioria, as vias locais e por possuir a função de transportar os

usuários para o Terminais Integrados da PE-15 e da Macaxeira, onde esses usuários
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complementam seus destinos através das linhas de ônibus do tipo troncal, ou perimetral, ou

até mesmo através de outras linhas de ônibus do tipo alimentadora.

Nesta fase do SEI, essas comunidades fazem integração em apenas três pontos, as Estações

Fechadas Joana Bezerra e Afogados e no Terminal Integrado da Macaxeira. A partir desses 3

pontos de integração, as 8 comunidades passam a ter acesso a vários pontos da RMR,

utilizando as etapas do SEI em funcionamento com o mesmo anel tarifário pago por sentido,

ou seja, com uma única tarifa por sentido. As linhas de ônibus que compõe a rede integrada

estão relacionadas no Quadro 70, destacando sua classificação e anel tarifário.

Quadro 70 - Linhas de Ônibus por Classificação, Anel e Tarifa – Ano 2003.
NOME DA LINHA CLASSIFICAÇÃO ANEL TARIFÁRIO TARIFA (R$)

PE-15 /BOA VIAGEM PERIMETRAL A 1,30
PE-15/AFOGADOS PERIMETRAL A 1,30

PE-15/JOANA BEZERRA PERIMETRAL A 1,30
CIDADE TABAJARA/PE-15 ALIMENTADORA A 1,30

JD. PAULISTA BAIXO/PE-15 ALIMENTADORA B 2,00
JD.PAULISTA ALTO/ PE-15 ALIMENTADORA B 2,00
PAULISTA NOBRE /PE-15 ALIMENTADORA B 2,00

MIRUEIRA/PE-15 ALIMENTADORA B 2,00
MIRUEIRA/MACAXEIRA ALIMENTADORA B 2,00

PARATIBE/PE-15 ALIMENTADORA B 2,00
ARTHUR LUNDGREN I/PE-15 ALIMENTADORA B 2,00
ARTHUR LUNDGREN II/PE-15 ALIMENTADORA B 2,00

ARTHUR LUNDGREN II/MACAXEIRA ALIMENTADORA B 2,00
PE-15 TRONCAL E 1,20

Fonte: EMTU-Departamento de Remuneração

Em 2003, a despesa de uma viagem foi de R$ 2,00 no sentido subúrbio/cidade, e no sentido

cidade/subúrbio foi de R$ 1,20 se utilizada a linha de ônibus do tipo troncal, e de R$ 1,30 se

utilizada a linha de ônibus do tipo perimetral. O total gasto com uma viagem, considerando a

ida e a volta para a linha de ônibus do tipo troncal, foi de R$ 3,20 e de R$ 3,30 para a linha de

ônibus do tipo perimetral, 20% e 17,5% menor do que se pagasse a mesma tarifa ida e volta,

respectivamente. Esta redução representa uma economia de R$ 0,80 e R$ 0,70 por cada

movimento completo (ida e volta), dependendo do destino, ou seja, o benefício tarifário do

SEI para essas comunidades.

Para os usuários lindeiros que entram pela catraca do Terminal de Integração ou embarcam no

percurso das linhas de ônibus do tipo troncal e perimetral, a despesa é a mesma para os dois

sentidos, de R$ 1,20 e R$ 1,30, respectivamente, tendo direito também de utilizar os múltiplos

destinos com apenas essa tarifa por sentido, ou seja, o total gasto com uma viagem

considerando a ida e a volta é de R$ 2,40 ou R$ 2,60, menor do que se pagasse o anel tarifário
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B ou C (R$ 4,00 ou R$ 4,40 ida e volta) de uma linha convencional do tipo radial deste

corredor.

Fazendo uma analogia com o período anterior, considerando que se essas comunidades ainda

estivessem com a mesma rede de linhas de ônibus convencional de 1993, suas despesas para

realizar uma viagem para os destinos pré-determinados na RMR, pela integração com senha

seria o pagamento do anel tarifário I, ou seja, de R$ 4,40 para os dois sentidos, e, com o SEI,

fazendo múltiplos destinos na RMR, foi de R$ 3,30, 25% menor.

Caso o usuário, em 1993, fosse realizar uma viagem para outra área que necessitasse de, no

mínimo, dois anéis tarifários, continuando na mesma analogia anterior, sua despesa era de R$

4,16, também para os dois sentidos, e, com o SEI, este mesmo deslocamento representa um

custo 21% menor. Sendo assim, percebe-se que o SEI promoveu um ganho real financeiro

médio para essas comunidades de 23% para realizar cada movimento, incluindo, ainda, o

direito de realizar múltiplos destinos na RMR com uma única tarifa por sentido. Atualmente,

além do Município de Recife, essas comunidades têm acessos aos Municípios de Moreno,

Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata, Camaragibe, Abreu e Lima, Igarassu,

Itapissuma, e Itamaracá.

O SEI implantado na área de influência do Terminal Integrado da PE-15 é operacionalizado

por quatro empresas operadoras privadas, a Borborema Imperial Transportes Ltda.,

responsável pela operação da linha de ônibus do tipo perimetral que liga o Terminal de

Integração ao Bairro de Boa Viagem, a Transportadora globo Ltda. e a Empresa São Paulo

Ltda., responsáveis por dois terços do serviço da linha de ônibus do tipo Perimetral que liga o

Terminal Integrado a Estação Fechada de Afogados, e a Transportadora Itamaracá Ltda., que

é responsável pela maioria das linhas de ônibus, 93%, que compõe esta rede, as 10 (dez)

linhas de ônibus do tipo alimentadora que ligam as comunidades ao Terminal Integrado da

PE-15 e o Terminal Integrado da Macaxeira, a linha de ônibus do tipo troncal que liga o

Terminal Integrado da PE-15 ao Centro Expandido, a linha de ônibus do tipo perimetral que

liga o Terminal Integrado a Estação Joana Bezerra, e um terço do serviço do serviço da linha

de ônibus do tipo perimetral que liga o Terminal Integrado a Estação Fechada de Afogados.

Essas Empresas Operadoras fazem parte da CCT do Órgão Gestor, a EMTU/RMR.
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O Sistema Integrado implantado na área de influência do Terminal da PE-15, além de

beneficiar as comunidades envolvidas, também beneficiou os usuários situados no entorno do

Terminal Integrado e os situados ao longo de sua área de cobertura. O aspecto mais relevante

dessa rede foi a mudança radical da estrutura rádio-concêntrica das linhas de ônibus que

atendiam a esta área, a maioria convergia para o Centro Expandido. Com esta mudança,

passaram a ser facilitados e estimulados os deslocamentos perimetrais, permitindo não só o

redimensionamento do volume de ônibus que acessavam o Centro Expandido, como também

permitindo várias alternativas de deslocamentos através de rotas otimizadas pelos próprios

usuários.

5.4. CONSIDERAÇÕES SOBRE A AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO APLICADA

NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO TERMINAL INTEGRADO DA PE-15

Considerando a análise detalhada das variáveis por linha de ônibus do SEI implantado na área

de influência do terminal da PE-15, verifica-se que houve uma redução financeira média de

23% para a realização dos múltiplos destinos oferecidos na RMR, através da política tarifária

do SEI, ou seja, beneficio tarifário para realização dos seus deslocamentos.

A área passou a ter praticamente um operador, tornado mais fácil a gestão da produção dos

serviços, como também controle, fiscalização e manutenção da qualidade desses serviços. A

capacidade, o tipo e a idade média da frota alocada nas linhas de ônibus foram adequados de

acordo com o tipo do serviço em cada esfera de atendimento, alimentadora, troncal e

perimetral, visando otimização dos custos para produção dos serviços. Com essa adequação,

passou a ofertar serviços com intervalos menores e mais adequados, com uma média geral de

10 minutos, 56,52% menor do que era oferecido com o sistema convencional em 1993. Para

ilustrar, destacamos as linhas de ônibus do tipo troncal e perimetral, itinerários estruturais da

rede integrada, que oferecem um serviço com 2,5 minutos de intervalo.

Em termos de mobilidade para área de influência do Terminal da PE-15, verifica-se que, com

a implantação do SEI, houve um aumento de 186,94 % dos movimentos disponibilizados. Em

1993, com o Sistema Convencional, existiam 475 movimentos disponibilizados para a área

estudada. Com a implantação do SEI nesta área, foram extintos alguns movimentos de

itinerários incoerentes e acrescidos os novos itinerários projetados para a área, totalizando

1718 movimentos disponibilizados. Com essa nova estrutura na área, as integrações passaram
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de 1,95% em 1993, para 38,69% em 2003, devido à maior atratividade dos novos itinerários e

à possibilidade de novos destinos com o pagamento de única tarifa por sentido. Com a

implantação do SEI nesta área, foi reduzida a quantidade de movimentos para o centro

expandido, diminuindo a quantidade de veículo no sistema viário e, consequentemente,

melhorando as interferências nos engarrafamentos. Com a nova estrutura de sistema nesta

área estudada, percebe-se que houve uma modificação no comportamento dos usuários em

relação às linhas de desejo, comprovadamente mostradas nas pesquisas de origem/destino

realizadas antes da implantação do SEI em 1994 e depois da sua implantação em 1997 pela

EMTU/Recife. Através dessas pesquisas, constatou-se que depois da implantação do SEI, a

quantidade de movimentos realizados pelos usuários para o Centro Expandido passou a ser

dividida com movimentos para o Centro expandido e com movimentos realizados pelos

itinerários perimetrais, na proporção de 57,5 % e 42,5 %, respectivamente. Então, esses

resultados mostram que, antes da implantação do SEI na área, esses 42,5 % de passageiros

que se dirigiam ao centro tinham o objetivo de apenas fazer transbordo para atingir o destino

desejado e com transbordo realizado sem nenhum conforto e com longos percursos a pé entre

os pontos de retorno das linhas de ônibus no Centro Expandido. Com a implantação do SEI na

área, esses 42,5 % de passageiros passaram a integrar em Terminal Integrado ou Estação

Fechada, com total segurança e conforto, como, também, realizando seus deslocamentos em

menor tempo e pagando uma única tarifa por sentido.

Essa nova estrutura de Sistema Integrado, implantada na área de influência do Terminal da

PE-15, passou a ter serviços produzidos com rentabilidade mais adequada, de 115,91 %, do

que no período anterior à sua implantação, 1993, que era de 78,37 % (CCT MAIO, 1993 e

CCT NOVEMBRO, 2003). Esta rentabilidade passou a ser maior em 60,61%. Isso se verifica

também para o conjunto do SEI, considerando todas as etapas implantadas, através de alguns

resultados de fechamento de CCT. Para o período estudado, a primeira quinzena de novembro

de 2003, a CCT fechou as contas do STPP/RMR com superávit, cuja rentabilidade foi de

1,0350 (CCT NOVEMBRO, 2003). O conjunto do SEI, neste período, apresentou uma

rentabilidade média de 1,0500 e, o Sistema Convencional, uma rentabilidade média de 1,0300

(CCT NOVEMBRO, 2003). A rentabilidade do SEI sempre é maior, em torno de 6%, do que

o Sistema convencional, no entanto, para este período estudado, a primeira quinzena de

novembro de 2003, elas foram próximas devido a ter sido a primeira operação com a ausência

total de transportes clandestinos e a intensificação de reforço em serviço ter sido mais

concentrado no SEI (CCT NOVEMBRO, 2003).
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Analisando outros períodos de fechamento de CCT, um período após o período desta análise e

dois períodos de 2 anos anteriores, 2002 e 2001, tem-se que: o mês dezembro de 2003, um

mês após o período estudado, que já contava com a operação estabilizada após a intervenção

de combate ao clandestino, verifica-se que, no fechamento da CCT, o SEI obteve uma

rentabilidade de 1,1700 quando o STPP/RMR apresentou um superávit com rentabilidade de

1,1000. O Sistema Convencional obteve uma rentabilidade conjunta de 1,0300 (CCT

DEZEMBRO, 2003); para primeira quinzena de dezembro de 2002, a rentabilidade do SEI foi

de 1,0000 quando o STPP/RMR fechou suas contas com déficit, apresentando uma

rentabilidade de 0,9500 (CCT DEZEMBRO, 2002); e, para primeira quinzena de outubro de

2001, a rentabilidade do SEI foi de 1,0300 quando o STPP/RMR também fechou suas contas

com déficit, apresentando uma rentabilidade de 0,9300 (CCT OUTUBRO, 2001). Esses

resultados de fechamento da CCT indicam que a rentabilidade do SEI no seu conjunto é, em

média, 6% maior do que a do sistema convencional, levando em conta os dados de 2001 e

2002.

Com todos os resultados apresentados acima, pode-se, também, desmistificar as preocupações

existentes do operador, quanto a perdas financeiras oriundas dos benefícios tarifários e da

otimização dos serviços. O mesmo pode ser dirigido aos usuários, apresentavam preconceitos

devido às quantidades de transbordos que passariam a fazer para atingir seus destinos, como

também, pela idéia formulada que uma linha exclusiva para seus destinos de interesse é que

favorece melhor beneficio à área. O que de forma simples é verificado com a avaliação do

desempenho é que, para ambos, o operador e os usuários, houve benefícios demonstrados

através da oferta e do consumo dos serviços produzidos. Em relação ao ponto de vista do

Governo, os resultados também apresentaram bons resultados no seu conjunto. Da mesma

forma, pode-se se afirmar para sociedade, com exceção, apenas, ao indicativo de aumento de

custo na tarifa para viabilizar os benefícios em mobilidade e acessibilidade na RMR. No

entanto, esse indicativo de aumento de custo precisa ser tratado com mais profundidade para

verificar as interferências do conjunto do STPP/RMR.

Então, concluindo, pode-se considerar que: o Sistema Integrado, implantado na área de

influência do Terminal da PE-15, não só foi um bom investimento, como seus impactos

operacionais decorrentes desta implantação foram bons de acordo com avaliação do

desempenho aplicada; e que a avaliação do desempenho tratada a partir de todos os pontos de
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vista dos atores envolvidos, que abordou os aspectos de produtividade, eficiência e qualidade,

foi representativa e determinística para apontar este resultado.

Mesmo considerando que o resultado desta avaliação do desempenho tenha sido favorável

para o SEI, implantado na área de influência do Terminal da PE-15, observaram-se alguns

aspectos relevantes, sinalizados pelos indicadores utilizados.

O primeiro indicador a ser destacado é a utilização do veículo por quilômetro que passou a ser

menor para o SEI. Será que esses serviços poderiam ter seus custos reduzidos através de uma

alocação melhor da frota ou realmente esses dados retratam a realidade por estarem

adequados aos novos itinerários disponibilizados na área e a demanda dos períodos de pico?

O segundo indicador destacado foi o que representa a produtividade da mão-de-obra

operacional direta por quilômetro rodado que reduziu, ou seja, cada homem alocado na

operação x hora passou a produzir menos 20,83 % de quilômetro. Esse resultado está

relacionado à menor eficiência de utilização do veículo observada no SEI. Também pode estar

relacionado à nova estrutura dada com SEI. No entanto, sabe-se que a mão-de-obra alocada

para operação do STPP/RMR tem seu fator de utilização determinado na composição da

planilha de custo por empresa independente do serviço que vai ser realizado, se é para o SEI

ou é para o Sistema Convencional. Então, esse fator de utilização resultante pode estar

majorado na intenção de promover benefícios através do modelo de remuneração que se

baseia quase totalmente em custo. Para esta verificação pode ser usado como auxilio o SABE,

que demonstra detalhadamente a operação diária em todos os aspectos, inclusive em relação a

pessoal de operação alocado, como também um estudo junto as Empresas Operadoras para

apuração da real estrutura utilizada.

O terceiro indicador a ser destacado é o índice de comprimento de viagem que apresentou

uma redução de 0,47 %. Seria interessante uma verificação dessa medida considerando os

períodos de pico, pois, calculada a partir de uma média diária não caracterizou com fidelidade

o nível de confiança do serviço e, conseqüentemente, o nível de qualidade e conforto.

O quarto indicador a ser destacado é a proporção da arrecadação de receita por cada lugar x

quilômetro oferecido que teve resultado igual para os dois períodos, 1993 e 2003. Será que

esta medida é orientadora para os operadores definirem seus padrões de serviço versus custos,
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ou esse resultado foi pura coincidência ou teve interferência pela utilização dos dados médios

diários? Realmente esperava-se que o SEI arrecadasse mais por cada lugar oferecido em cada

quilômetro percorrido. Portanto, cabe também uma avaliação mais detalhada considerando

principalmente os períodos de pico e a topologia da rede.

O quinto indicador a ser destacado é o índice de passageiro por viagem que representaria

melhor se aplicado para os períodos de pico. A utilização da média não contribuiu para uma

boa avaliação, pois não caracterizou os aspectos relevantes da medição, o nível de serviço

dado por cada sistema, se com conforto e adequado, se houve excesso de lotação, ou se com

ociosidade.

O sexto indicador a ser destacado é o índice de rentabilidade média representado pela relação

entre a receita arrecada e os passageiros transportados. O resultado deste indicador para o SEI

apresentou um incremento relativamente alto na tarifa média desembolsada pelos passageiros

pagantes, correspondendo a uma tarifa do sentido cidade/subúrbio de uma linha de ônibus

perimetral que é R$ 1,30, representando 81,25 % desta tarifa média. Este indicador

caracterizou que sob o ponto de vista da sociedade, o SEI trouxe apenas benefícios em

mobilidade. Já em termos de custo para usufruir desta mobilidade, para a sociedade os fatos

induzem a um resultado desfavorável. Seria necessário analisar o SEI de forma completa,

comparando com o Sistema Convencional que ainda existe em grandes proporções, visado

buscar o entendimento melhor desses fatos, principalmente, verificando qual a dimensão da

interferência do Sistema Convencional em termos de custo de deslocamento para o SEI, ou se

esses custos são produzidos para viabilizar o tipo de integração oferecida.

O sétimo indicador a ser destacado é o custo médio do passageiro pagante representado pela

relação entre o custo operacional total e os passageiros pagantes, que independe do resultado

ter sido favorável para o SEI, sinalizou, também, que a tarifa que deveria ser cobrada nesta

área poderia ser 21,87 % menor, em relação à tarifa média, cobra atualmente R$ 1,60

considerando os dois sentidos. Sabe-se que o SEI faz parte do conjunto do STPP/RMR e que a

tarifa definida visa a cobertura total dos custos desse conjunto de sistema. Sabe-se, também,

que existe uma quantidade de serviços sociais incluídos nesse conjunto de sistema, que são

atendidos por linhas de ônibus do Sistema Convencional, que representa a maioria desse

conjunto. Sabe-se, ainda, que a CCT funciona como um instrumento financeiro com o

objetivo de fazer a compensação viabilizando o atendimento para todas as áreas da RMR.
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Então, como já dito, é importante uma avaliação completa, mais detalhada, entre os tipos de

sistemas utilizados na RMR, o Sistema Convencional e o Sistema Integrado, o SEI, como

também uma análise topológica da rede e dos serviços nela disponibilizados. Esta análise

torna-se importante, principalmente, porque este indicador será utilizado como produtividade

no novo modelo de remuneração em fase de implantação.

O oitavo indicador a ser destacado é o que representa a margem de cobertura do custo

operacional. Como já descrito anteriormente acima, sinaliza que o SEI contribui fortemente

para o equilíbrio da CCT. Neste contexto, fica uma indagação: por que os investimentos para

acelerar o processo de implantação total do SEI não são agilizados? Entende-se que, a

implantação de um Sistema Integrado traria, com certeza, uma otimização dos custos e melhor

cobertura de serviço. Outro aspecto a ser salientado é que quando da implantação das etapas

do SEI, hoje em funcionamento, não foram extintos todos os serviços previstos em projeto, e

alguns desses serviços são realizados em itinerários superpostos aos itinerários dos serviços

realizados pelo SEI.

O nono indicador a ser destacado, o representado pela relação entre a quantidade de lugar x

quilômetro por pessoal total x hora alocado para operacionalização dos serviços, indicador

resultante como medida de eficiência em duas inter-relações entre os componentes do sistema,

a rede versus o serviço de transporte e a rede versus a função de suporte. Entende-se, então,

que independente de a maioria dos indicadores utilizados se apresentarem de alguma forma

relacionados, este indicador representa melhor a eficiência de um Sistema de Transporte, uma

vez que analisa os três componentes do sistema ao mesmo tempo. Ou seja, a rede representada

pela oferta, e o serviço de transporte e a função de suporte, representados pela produtividade

da mão-de-obra para produzir essa oferta. Acredita-se, também, que esta medida se

relacionada, de alguma forma, ao estudo topológico da rede passaria a ser uma medida

completa de eficiência.

E, por fim, os indicadores topológicos da rede utilizados para representar a eficiência sob os

pontos de vistas do Governo e da sociedade não promoveu uma análise de forma ampla por

não contemplar as variáveis “custo” e o “tempo”.
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CAPÍTULO 6

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Este capítulo apresenta, inicialmente, um resumo sobre o estudo de caso realizado,

confrontando os objetivos iniciais definidos com os resultados obtidos. A seguir, apresenta as

conclusões da avaliação do desempenho aplicadas para o SEI implantado na área de

influência do Terminal da PE-15 em relação ao período anterior à sua implantação. E por fim,

apresenta recomendações para futuras pesquisas com vistas à continuidade deste estudo.

6.1. RESUMO DO ESTUDO DESENVOLVIDO

Para o desenvolvimento adequado desse estudo, a avaliação dos impactos operacionais

decorrentes da implantação do SEI/RMR por Ônibus, foram apresentadas as metodologias

encontradas na literatura, como, também, foram fornecidos os conceitos básicos para a

compreensão das técnicas de avaliação do desempenho. As metodologias descritas foram

oportunas, principalmente, como contribuição nos assuntos tratados neste estudo de caso,

avaliação do desempenho, produtividade, eficiência e qualidade.

O ambiente de estudo, a RMR, foi descrito enfocando os antecedentes institucionais, as

características da área, os instrumentos de planejamento urbano, a gestão do sistema, a

regulamentação e a estrutura físico-operacional do sistema. Dentro deste ambiente de estudo,

foi enfocada a área a ser estudada, a área de influência do Terminal da PE-15, para

conhecimento das suas características locais, e o tipo de sistema que atendia à referida área

nos dois períodos estudados, o sistema convencional, em 1993, e o sistema integrado, em

2003.

Os objetivos delimitados neste estudo foram atingidos, considerando as limitações

caracterizadas, a partir da metodologia definida para avaliação do desempenho de dois tipos

de sistemas por ônibus, o Sistema Convencional e o Sistema Integrado. A estruturação da

metodologia foi propícia por incluir na análise os pontos de vista dos atores envolvidos com

esse tipo de sistema, o operador, os usuários, o Governo e a sociedade, como, também, por

enfocar os principais elementos da produção dos serviços, o veículo, o capital, e a mão-de-

obra, e do consumo, os passageiros transportados e a receita arrecadada. Considera-se a
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metodologia definida adequada e de fácil aplicação, por utilizar dados básicos de controle

usual operacional e gerencial, e, portanto, serve como instrumento auxiliar de gestão e

planejamento. Também, considera-se aplicável a qualquer tipo de sistema, adequando-se à

realidade brasileira.

6.2. CONCLUSÕES

O SEI/RMR, neste estudo, foi representado pelo estudo de caso da área de influência do

Terminal Integrado da PE-15, antes (1993) e depois da sua implantação (2003). A avaliação

do SEI, em relação ao período anterior a sua implantação, 1993, de acordo com a metodologia

definida, foi realizada a partir do desempenho medido através do conjunto 40 de indicadores

selecionados. Grande parte dos indicadores selecionados tiveram suas variáveis detalhadas

por linha de ônibus. Na avaliação do desempenho, foram considerados, também, os 4 pontos

de vista dos atores envolvidos com o sistema, o operador, os usuários, o Governo, e a

sociedade, e abordados aspectos de produtividade, de eficiência e de qualidade do sistema,

entre os dois períodos estudados.

Levando em consideração a avaliação do desempenho definida para esta análise e a

estruturação do sistema de transporte público por ônibus da RMR, cabe tecer alguns

comentários importantes quanto à posição dos atores envolvidos com este sistema, citados por

ARAGÃO e AMBRÓSIO (1992).

O Poder Público tem a titularidade da estruturação de um serviço de transporte, que delega a

execução dos serviços a operadoras privadas. Mesmo considerando esta delegação de serviços

às operadoras privadas, ele permanece responsável pelo serviço, tendo a incumbência de que

esses serviços atendam a todos os requisitos de garantia, eficiência e qualidade. Ao Poder

Público cabem as funções de regulamentação, planejamento, contratação, controle e

fiscalização, disciplinamento e fixação das tarifas (ARAGÃO e AMBRÓSIO, 1992).

Ainda segundo o autor, o que ocorre, na verdade, em termos operacionais e gerenciais é uma

divisão de trabalho. O Órgão Gestor, que representa o Poder Público, tem a responsabilidade

na definição do produto a ser oferecido (linhas e horários), do controle operacional, da fixação

do preço e mesmo de decisões quanto a investimentos de capital (tipo de veículo, frota,

instalações mínimas, etc.). Já o operador se responsabiliza pela prestação de tais serviços,
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utilizando seus recursos de forma mais eficiente, ou seja, de forma mais econômica e com

confiabilidade e qualidade, visando satisfazer ao máximo as necessidades dos usuários e da

sociedade.

Para ARAGÃO e AMBRÓSIO (1992), “diante deste quadro, cada ator envolvido com o

sistema de transporte terá sua própria concepção de eficiência. O operador esta com sua

atenção concentrada na otimização da utilização dos fatores de produção (capital, trabalho e

outros), para garantir a realização do serviço com menor custo possível. Os usuários esperam

obter a máxima qualidade em troca dos seus esforços físicos e desembolsos para consumir os

serviços. A sociedade espera obter melhoria da acessibilidade geral e maximização de outros

resultados positivos (empregos, chances de negócios, etc.), além da minimização dos

impactos negativos (poluição, engarrafamento, acidentes, perda de áreas potencialmente

produtivas para o sistema, danos a patrimônios culturais ou naturais, etc.). Cabe ao Governo,

então, como contratante e responsável por pelos serviços prestados, inclusive realizando

investimentos em infra-estruturas, exigir o alcance máximo dos seus objetivos no tocante á

satisfação ou mesmo à antecipação de necessidades sociais”.

Considerando o exposto acima, conclui-se que a metodologia definida para este estudo, a

partir de uma avaliação do desempenho, considerando os 4 pontos de vista desses atores, do

operador, dos usuários, do Governo, e da sociedade, para analisar o SEI implantado na área de

influência do Terminal da PE-15 em relação ao período anterior à sua implantação, 1993, foi

muito oportuna.

Quanto aos aspectos da avaliação do desempenho, de produtividade, de eficiência e de

qualidade, pode-se considerar que, de maneira geral, o SEI, em relação ao período anterior à

sua implantação, obteve resultados significativos que mostram o seu melhor desempenho.

A produtividade do SEI, em relação ao período anterior a sua implantação, 1993, sob o ponto

de vista do operador, confirma-se através dos resultados representados pela rentabilidade do

sistema, que indicam que esse tipo, principalmente pela sua estrutura integrada que propicia a

otimização de custos, é equilibrado. Sob o ponto de vista do usuário, verifica-se que houve

uma economia nos serviços produzidos demonstrada pela redução do custo do passageiro

pagante e, sob o ponto de vista do Governo, essa produtividade está representada pelo maior

consumo dos serviços produzidos, ou seja, uma maior quantidade de passageiros transportada
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por quilômetro. No entanto, a oferta em relação ao que foi consumido, representado pelo

índice de passageiro por viagem, mesmo indicando um resultado bom, não expressa como

desejada essa produtividade. Já sob o ponto de vista da sociedade, o que o resultado mostra é

que o SEI trouxe apenas benefícios em mobilidade, mas em termos de custo para usufruir esta

mobilidade, o resultado apresentou-se desfavorável pelo incremento resultante, relativamente

alto, inserido na tarifa média desembolsada pelos os passageiros pagantes em relação ao

período anterior à sua implantação, 1993.

Em relação à qualidade, os resultados da avaliação do componente serviço de transporte sob

os pontos de vista dos usuários e da sociedade, apresentam-se melhores para o SEI do que o

Sistema Convencional em 1993, antes da sua implantação, no entanto, é um indicativo que

representa o sistema em termos médios. Para uma avaliação mais realística nos aspectos de

qualidade é fundamental o tratamento das medidas utilizadas, considerando os períodos de

pico e fora pico, visando uma descrição mais adequada dos índices de confiança e conforto.

No aspecto eficiência, o SEI apresentou, para seus componentes, a rede, o serviço de

transporte e função de suporte, sob todos os pontos de vista, dos usuários, do operador, do

Governo e da sociedade, melhores resultados do que o Sistema Convencional em 1993, antes

da sua implantação. Ressalta-se que, dentro do conjunto de medidas utilizadas para esta

medição, apenas 2 não foram favoráveis para o SEI, a utilização do veículo e a produtividade

da mão-de-obra direta operacional, que apresentaram uma redução na comparação entre os

períodos estudados. Esses resultados podem estar relacionados à nova estrutura da rede e dos

serviço ofertados, para viabilizar a mobilidade dos usuários da área de influência do Terminal

Integrado da PE-15 e sua acessibilidade na RMR, ou podem ter interferências oriundas do

conjunto do STPP/RMR, oriundas dos parâmetros operacionais definidores da planilha de

custo, moeda da CCT, na intenção de promover benefícios através do modelo de

remuneração, que se baseia quase totalmente em custo. Para essas medidas não foi possível

neste momento realizar uma análise mais aprofundada.

A eficiência do sistema, medida através das inter-relações entre os seus componentes, a rede

versus o serviço de transporte, a rede versus a função de suporte, e o serviço de transporte

versus a função de suporte, também se confirmou maior para o SEI em relação ao período

anterior à sua implantação, 1993.
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O resultado da avaliação do desempenho caracteriza que, de forma geral, o SEI, atende aos

requisitos básicos para ser considerado como melhor tipo de sistema. A partir dessa avaliação,

pode-se afirmar que a implantação do Sistema Integrado, na área estudada, teve os custos

operacionais minimizados, teve um melhor aproveitamento dos fatores de produção dos

serviços, ofertou serviço com mais qualidade e mais econômico, disponibilizando uma maior

mobilidade para os usuários, em relação ao Sistema Convencional que existia anteriormente

na área, em 1993.

6.3. RECOMENDAÇÕES PARA FUTURAS PESQUISAS

Para continuidade deste estudo, recomenda-se em primeiro lugar o estudo detalhado dos

indicadores que sinalizaram questionamentos, citados no capítulo 5, no item 5.4.

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO APLICADA

NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO TERMINAL INTEGRADO DA PE-15. Outro aspecto

importante seria a aplicação deste estudo em todo o conjunto do SEI implantado na RMR, que

por limitação de tempo não foi possível realizar, tratando detalhadamente dos períodos de

pico e fora pico, visando descrever com mais representatividade os resultados obtidos.

Outro ponto relevante, percebido a partir deste estudo, foi a importância de um estudo

topológico da rede do SEI, considerando as variáveis “custo” e “tempo”, analisando as

estruturas físicas da rede e de cada itinerário, como, também, analisando as características e os

elementos dessa rede nos aspectos de cobertura de área de serviço, linhas de desejos,

sinuosidades dos itinerários, conectividade, densidade do serviço, transbordos incluindo

intervalos, tipo de itinerário, velocidade, infra-estrutura e custo de operação, como orienta

bem MOLINERO e ARELLANO (1996).

6.4. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O SEI

O SEI está em processo de acomodação nas áreas recentemente implantadas, tais como os

Terminais Integrados de Abreu e Lima e Igarassu, como também a Estação Fechada de

Camaragibe, todos operacionalizados de forma parcial. Da mesma forma, a Estação Fechada

do Barro, de Joana Bezerra e de Afogados sofrerão ampliações para conclusão das

implementações de integrações possíveis.
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Em relação à Estação Fechada de Jaboatão, etapa implantada em 1998, a mesma vem

apresentando problema relacionado à política tarifária aplicada para RMR. O anel tarifário

cobrado na sua linha de ônibus do tipo troncal é maior do que o cobrado na linha do metrô e

na linha de ônibus do tipo radial do Sistema Convencional, linhas concorrentes em

atendimento, e a conseqüência disso é o desequilíbrio financeiro para essa Estação Fechada. A

Estação Fechada de Jaboatão, sempre que avaliada individualmente, apresenta rentabilidade

menor do que as outras etapas do SEI, chegando, às vezes, a ser abaixo de 100%.

As etapas já implantadas do SEI promoveram uma reorganização da rede, principalmente para

periferia. Esta verificação quantitativa está demonstrada no aumento muito considerável de

deslocamentos de periferia-periferia e em benefício financeiro para esses deslocamentos, para

os diversos motivos.

No Sistema Convencional, as linhas de ônibus existentes formaram, ao longo do tempo, várias

missões diferentes, freqüentemente defeituosas do ponto de vista de cobertura e das

freqüências e sem real possibilidade de correspondência entre elas. No SEI, suas linhas de

ônibus introduziram uma nova concepção de rede, ordenando e reconhecendo a

multiplicidade dos modos de transportes, diversificando os usos e compatibilizando a

heterogeneidade dos territórios urbanos.

Lembrando bem DUPUY (1998), o modelo topológico da rede do SEI é favorável a conexões

e interconexões, criando seu próprio território por cima das barreiras administrativas, com o

pagamento de uma única tarifa por sentido, mesmo representando, hoje, apenas 26% em

termos de itinerários em relação ao Sistema Convencional.

O SEI quando implantado em sua plenitude, vai permitir uma integração metropolitana e

funcionar como um importante instrumento de inclusão social e de universalização dos

serviços, facilitando o deslocamento da população para os locais onde existem negócios ou

outras atividades de sobrevivência. Em outras palavras, vai possibilitar a introdução de um

maior nível de eqüidade social entre os habitantes de todos os municípios que compõem a

RMR. Vai proporcionar, também, uma interação com as políticas públicas de desenvolvimento

urbano e de circulação, por interferir diretamente no uso e ocupação do solo e no desenho da

estrutura viária.
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ANEXO A – REDE DE LINHAS DE ÔNIBUS CONVENCIONAL DA ÁREA DE
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ANEXO B – COBERTURA DA REDE DE LINHAS DE ÔNIBUS CONVENCIONAL DA

ÁREA DE INFLUÊNCIA DO TERMINAL DA PE-15 EM MAIO 1993
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