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RESUMO 

O objetivo dessa dissertação é identificar sob o ponto de vista teórico analítico o instrumento 
Câmara de Compensação Tarifária no cumprimento dos objetivos para os quais foi criada. A 
análise parte da regulamentação incidente no setor de transporte público, descritas por Orrico 
Filho, R.; A. Brasileiro; E.C. Martins; J. Aragão (1996), Cordeiro, D.M., (1992), Alvarado, 
L.; Contreras-Montoya, C.; Orrico Filho, R.D. (1996), e outros. Sob essa perspectiva, o 
objetivo geral dessa dissertação é analisar a ferramenta Câmara de Compensação Tarifária em 
seus aspectos eficiência e eficácia em sistemas de transporte metropolitanos, aplicado à 
experiência de Recife, dando uma contribuição para o seu aperfeiçoamento. Foi necessário 
definir uma ferramenta de análise adequada ao tema proposto que possibilitasse uma 
visualização gráfica dos indicadores selecionados e aplicada na avaliação da CCT. A 
ferramenta de análise baseou-se no método Controle Estatístico do Processo (CEP), 
utilizando-se as cartas de controle para auxiliar a análise dos processos e eventos ocorridos ao 
longo do período estudado. A aplicação dos gráficos de controle como uma ferramenta 
auxiliar foi utilizada como plataforma de análise nesse estudo como um método de 
diagnóstico.  Os resultados confirmam empiricamente a eficácia da Câmara de Compensação 
Tarifária como instrumento de gestão de sistemas de transporte público.  
 
 
Palavra-Chave: A Câmara de Compensação Tarifária, Financiamento de Sistemas de 
Transporte Público, Transporte Público, Eficiência e Eficácia. 
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ABSTRACT 
 
The objective of that dissertation is to identify under the analytical theoretical point of view 
the instrument Tariff clearing house in the execution of the objectives for which it was 
created. The analysis leaves of the incident regulation in the public transportation section, 
described by Orrico Filho, R.; A. Brazilian; E.C. Martins; J. Aragão (1996), Lamb, D.M., 
(1992), Alvarado, L.; Contreras-Montoya, C.; Orrico Filho, R.D. (1996), and other. Under 
that perspective, the general objective of that dissertation is to analyze the tool Tariff clearing 
house in their aspects efficiency and effectiveness in metropolitan transport systems, applied 
to the experience of Recife giving a contribution for his/her improvement. It was necessary to 
define a tool of appropriate analysis to the theme proposed that it made possible a graphic 
visualization of the selected indicators and applied in the evaluation of CCT. The analysis tool 
based on the method Controls Statistical of the Process (CEP), being used the control letters 
to aid the analysis of the processes and events happened along the studied period. The 
application of the control graphs as an auxiliary tool will be used as analysis platform in that 
study as a diagnosis method. The results confirm the effectiveness of the Tariff clearing house 
empirically as instrument of administration of public transportation systems. Palavra-Chave: 
A Câmara de Compensação Tarifária, Financiamento de Sistemas de Transporte Público, 
Transporte Público, Eficiência e Eficácia. 
 
  
 
Key-word: The Board of Compensation Rates, Financing System for Public Transportation, 
Public Transportation, Efficiency and Effectiveness. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1. INTRODUÇÃO AO TEMA 

 

Segundo a ANTP (2002) o transporte público urbano no Brasil é composto por 115 mil 

veículos, além de 2.500 carros de trens e metrôs em circulação. É responsável por 29% dos 

200 milhões de deslocamentos diários nas principais cidades e regiões metropolitanas 

brasileiras, representando 58 milhões de viagens diariamente. Emprega diretamente mais de 

500 mil pessoas e movimenta cerca de 15 bilhões de reais em faturamento anual. Esses 

números por si só representam a importância do transporte público na economia nacional, 

trazendo impactos diretos sobre o desenvolvimento econômico e social, na medida em que é 

nas grandes cidades ou aglomerações urbanas que se encontra a base da produção industrial e 

de serviços do país, cuja dimensão econômica responde por algo em torno de 88% do Produto 

Interno Bruto da nação brasileira. Apesar da grandiosidade desses números, a mobilidade 

urbana continua sendo uma grave questão para o desenvolvimento das grandes cidades 

brasileiras uma vez que afeta a qualidade de vida dos seus habitantes e compromete o 

equilíbrio da economia acentuando a exclusão social. Um agravante desse quadro é o rápido 

processo de urbanização que temos vivenciado, em que mais de 80% dos brasileiros já vivem 

em cidades, requerendo das autoridades investimentos na provisão de infra-estrutura de 

serviços públicos, principalmente a oferta de transporte, aumentando a complexidade do 

problema pelas reivindicações da população tornando-as muitas vezes explosivas. Esses 

eventos que voltam a acontecer em diversas cidades deveriam servir de alerta ao Poder 

Público no sentido de dar mais atenção aos problemas do setor, prioritariamente, ao seu 

financiamento.  

 

As deseconomias urbanas causadas pelo modelo de mobilidade adotado pelo país, que 

privilegia o transporte individual em detrimento ao coletivo geram desperdícios de tempo da 

população, além de provocar uso excessivo de fontes de energia não renováveis.  Os 

congestionamentos obrigam um aumento do número de ônibus em circulação, ocasionando 

acréscimos na manutenção da infra-estrutura do sistema, aumento nos preços das tarifas e 

uma maior emissão de poluentes. Como podemos verificar, os problemas no transporte não 

são apenas de ordem operacional, mas, sobretudo de sustentabilidade. Nessa perspectiva, já 
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não é suficiente o discurso em favor do transporte público, mas no binômio urbanismo-

mobilidade, necessitando-se destinar ao transporte público muito mais atenção e recursos do 

que atualmente se faz.  

 

O transporte urbano de passageiros é uma atividade compreendida como serviço público 

essencial, portanto é regulamentado pelo Estado. Dentre as várias atribuições que são 

inerentes ao Estado se destaca a administração tarifária, atividade por si só conflitiva tal o 

grau de interesses divergentes que incidem sobre a questão, oriundas dos usuários, 

empresários do setor transporte e fora dele e do próprio Poder Público. Nessa questão 

encontram-se aspectos relacionados com a avaliação do desempenho econômico do transporte 

e sua eficiência na utilização dos fatores de produção. Nesse domínio, o Poder Público deve 

garantir condições financeiras que favoreçam a qualidade dos serviços de transporte público 

disponibilizado a todos os cidadãos, com tarifas acessíveis e que permitam simultaneamente, 

o equilíbrio econômico-financeiro das empresas operadoras.  

 

Nas regiões metropolitanas, esses aspectos tornam-se mais complexos devido às questões 

institucionais que prejudicam as relações dos diferentes níveis de governo, obstaculizando 

muitas vezes soluções adequadas. Obviamente, o porte da população envolvida nessas 

metrópoles e sua diversidade, os diferentes interesses econômicos, sociais e regionais 

envolvidos são outros fatores que acrescem a complexidade. 

  

A dimensão econômica e social dos transportes públicos, caracterizados pela dicotomia entre 

a remuneração das empresas operadoras e o nível de renda dos seus usuários, fez surgir na 

década de 80 a famosa “Inequação Social de Stanley-Krause” em que as tarifas dos serviços 

têm que ser suficientemente altas para remunerar o investimento realizado pelas empresas 

operadoras, e ao mesmo tempo, ser suficientemente baixas para não comprometer o 

orçamento dos usuários de baixa renda. Uma solução para superar o problema de diferenciais 

de rentabilidade entre empresas seria a divisão geográfica da região, em que cada empresa 

teria seu agrupamento de linhas em equilíbrio econômico-financeiro e atuando em mercados 

quase monopolistas, a exemplo da experiência realizada na Região Metropolitana de Recife, 

que implantou em 1980, o Zoneamento (ZONEAMENTO DA RMR, 1980), na tentativa de 

equalizar as rentabilidades das empresas operadoras. A região foi então dividida em 16 áreas 
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de operação com o remanejamento de linhas entre as empresas. No entanto, essa estratégia 

não logrou ser eficiente em seu aspecto econômico, pois as linhas pouco tempo depois 

começaram a apresentar desequilíbrios na sua relação receita x custo, em função da própria 

dinâmica da estrutura urbana na qual estava assentada a matriz de transporte.  

 

À medida que o crescimento urbano assume influência metropolitana surge um padrão mais 

complexo de atendimento dos serviços de transporte, requerendo uma configuração de linhas 

em rede, que pressupõe a existência de integração física, operacional e tarifária, bem como a 

construção e manutenção de estações de transferência. A integração física e operacional é de 

fundamental necessidade em regiões metropolitanas, e visa permitir uma racionalidade 

econômica da oferta de serviço 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 por sua vez, proporcionar ao usuário 

integrado uma redução tarifária pela imposição de efetuar transbordo no seu deslocamento. 

Nessa visão, o transporte em rede necessita do aprimoramento da gestão econômico-

financeira do sistema e a sua coordenação pelo Poder Público, no que se refere à manutenção 

do nível de serviço; controle sobre a receita do sistema; política tarifária; variedade de títulos 

integrados e sua distribuição entre as empresas; desvinculação da remuneração dos 

empresários privados do preço da tarifa; o atendimento a áreas não atrativas economicamente; 

e incorporar, caso exista, receitas extra tarifárias.  

 

Na ausência de subsídios, uma questão que tradicionalmente impede à organização do 

transporte em redes integradas nas cidades brasileiras, diz respeito à resistência das empresas 

privadas relacionadas às dificuldades de se estabelecer critérios de repartição das receitas 

provenientes das viagens compartilhadas. Em geral, tais dificuldades estão associadas ao 

modelo de remuneração pela tarifa. Nessa perspectiva, a visão do Poder Público sobre o 

sistema de transporte focaliza essencialmente duas vertentes; a garantia da oferta de um 

serviço público com tarifas accessíveis a população e o financiamento necessário para o seu 

adequado funcionamento. Uma questão central sob o ponto de vista do equilíbrio do conjunto 

da operação de transporte é o financiamento do sistema, pelas diversas implicações 

financeiras no que diz respeito a aspectos como: os necessários investimentos em infra-

estrutura, o financiamento da exploração, a identificação e utilização das respectivas fontes de 



 23

financiamento, o regime tarifário ou o grau de cobertura dos custos pelas receitas tarifárias, 

todos se configurando matéria cuja solução é essencial e urgente para que o sistema de 

transporte possa cumprir seu papel na sociedade.  

 

A utilização eficiente dos fatores de produção é outro ponto de grande importância no cenário 

nacional pela escassez de recursos disponíveis para custear a atividade num padrão aceitável 

de qualidade. Por essa razão, a dimensão econômico-financeira dos sistemas urbanos de 

transporte coletivo, no qual estão diretamente relacionados os custos e a tarifa, é o cerne da 

preocupação dos organismos gestores pelas implicações que resultam na qualidade do serviço 

e nos impactos que tem na renda disponível da população usuária.  

 

Os aspectos citados acima levaram os técnicos do setor a buscar mecanismos que auxiliassem 

no equacionamento do problema. Uma dessas tentativas resultou em um modelo de 

ressarcimento dos serviços de transporte que cumprisse simultaneamente dois objetivos 

básicos: dar as empresas operadoras do serviço uma remuneração mais equilibrada, 

desvinculando o pagamento desses serviços da tarifa, e dar aos usuários um serviço mais 

equânime, em termos de oferta, regularidade, qualidade, e modicidade tarifária. Associados 

aos dois objetivos citados, o modelo previsto também deveria ser um facilitador de absorção 

de recursos extra-tarifários (subsídios). Esse modelo recebeu a denominação de Câmara de 

Compensação Tarifária (CCT), e seu uso disseminou-se rapidamente nas aglomerações 

urbanas brasileiras objetivando a remuneração mais equilibrada entre empresas, através de 

subsídio cruzado entre linhas e uma oferta de transporte mais abrangente, independentemente 

de sua viabilidade econômica. Apesar de somente ter sido adotada no país no inicio dos anos 

80, essa experiência já era usual na Alemanha desde 1965, sobretudo na cidade de Hamburgo, 

com a criação das Federações de Transporte. No Brasil a primeira experiência foi em 1982 na 

Região Metropolitana de Belo Horizonte, por meio da Metrobel, órgão gestor, responsável 

pelo planejamento do setor de transporte daquela região.  

 

Em Recife, apesar da existência em 1981 de estudos sobre o assunto, a experiência só foi 

iniciada em 1985 em caráter experimental, e a partir de 1986 ela é implantada em caráter 

definitivo pela EMTU/Recife, em substituição ao modelo tarifa, vigindo até os dias atuais 

como instrumento de gestão do Sistema e Transporte Público de Passageiros da Região 
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Metropolitana do Recife – STPP/RMR e de regulamentação econômica do mercado de 

transporte público. Através da CCT a EMTU/Recife gerencia os custos e remunera as 

empresas operadoras do sistema metropolitano.  

 

1.2. IMPORTÂNCIA DO TEMA PROPOSTO 

 

Tem sido uma atribuição natural do Estado, assegurar o transporte necessário para viabilizar 

os deslocamentos da população das cidades e aglomerações urbanas. Entretanto, a prestação 

desses serviços no Brasil é delegada, na sua grande maioria, às empresas privadas que 

orientam a prestação do serviço de forma a maximizar a relação receita/custo de seus 

investimentos.  

 

Em uma área urbana em que os serviços de transporte são realizados por diversas empresas, é 

muito comum que elas apresentem rentabilidades distintas, visto que a natureza e 

características das linhas são diferentes. Essas características são decorrentes de um sistema 

tarifário carente de subsídios, em que a remuneração do operador é originada exclusivamente 

da tarifa paga pelos usuários, submetendo as empresas muitas vezes a condições de operação 

e custos totalmente diversos acarretando rentabilidades diferenciadas entre empresas com 

reflexos perversos no serviço prestado.  

 

Em geral, as linhas das empresas superavitárias ofertam um serviço de melhor qualidade do 

que as linhas de empresas que possuem baixa rentabilidade. Esse aspecto limita as ações do 

Poder Público de assegurar um padrão mais uniforme de conforto, confiabilidade, 

acessibilidade e qualidade dos serviços de transporte a toda a população, originando ora 

conflitos entre o Poder Público e os usuários, ou entre o Poder Público e as empresas que 

operam linhas de baixa lucratividade, ou ainda, entre usuários e empresas operadoras. A falta 

de uma melhor compreensão conceitual e teórica das equações econômico-financeiras 

fundamentais que regulam a prestação dos serviços de transporte público, perpetua os 

conflitos entre os agentes responsáveis por esse serviço essencial e desses com seus usuários. 

 

Em razão dessas dificuldades, o Poder Público sempre buscou formas de remunerar os 

serviços de transporte público urbano que atendessem aos interesses dos quatro principais 
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atores envolvidos com seu provimento: as empresas operadoras, os usuários, o governo, e a 

sociedade em geral. Nessa direção, o Poder Público, como ente responsável pelo transporte, 

deve buscar formas que garantam condições financeiras que favoreçam a qualidade dos 

serviços disponibilizados a todos os cidadãos com tarifas módicas, sem a introdução de 

injustiças, sejam de caráter locacional ou social entre diferentes grupos da população e, 

simultaneamente, permita o equilíbrio econômico-financeiro das empresas operadoras. Essa é 

uma equação desafiadora para os órgãos de gerência, na medida em que, não existe uma 

responsabilização direta e clara do financiamento dos serviços por parte daqueles que se 

beneficiam diretamente com a provisão desses serviços. Dentro desse contexto, uma das 

formas é o uso de mecanismos de compensação tarifária por possibilitar um melhor 

gerenciamento financeiro do sistema de transporte público. Apesar das Câmaras de 

Compensação Tarifária estarem em uso desde a década de 80, não se encontrou na literatura, 

análise a respeito da eficiência e eficácia desse instrumento. Estudos desse tipo viriam, 

logicamente, possibilitar um aperfeiçoamento desse instrumento. Aprofundar o conhecimento 

sobre essa questão sob a luz e uma experiência concreta como a vivenciada na Região 

Metropolitana do Recife é o que busca essa dissertação, visando dentre outros objetivos, 

colaborar para o aperfeiçoamento desses mecanismos de gestão financeira de sistemas de 

transporte coletivos.  

 

1.3. OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a ferramenta Câmara de Compensação Tarifária em seus aspectos de eficiência e 

eficácia em sistemas de transporte público metropolitano operado por ônibus, tendo como 

base empírica a experiência de sua aplicação pela EMTU/Recife no gerenciamento do 

STPP/RMR, e avaliar se os resultados desta experiência alcançaram os objetivos originais 

formulados quando da implantação desse instrumento na RMR que foram: equilibrar a 

rentabilidade entre as diferentes áreas de operação do STPP/RMR, desvincular o custo do 

serviço da tarifa, permitindo um tratamento mais equânime a todos os usuários e possibilitar a 

captação e utilização de recursos extra-tarifários como forma de auxiliar no equilíbrio 

financeiro do sistema. 
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1.4. LIMITAÇÕES 

 

Os dados da CCT serão analisados para o sistema de forma global e compreenderá o período 

de 1987 a 2004, destacando-se cinco períodos distintos em que vigoraram distintas 

metodologias de remuneração das empresas do STPP/RMR. A análise assim estruturada não 

pretende caracterizar nenhuma gestão política em particular, mas tão somente, verificar o 

comportamento dos indicadores selecionados, relacionados aos aspectos da regulamentação 

econômica e das variáveis externas que atuaram no setor em cada um desses períodos.    

 

A análise se restringirá às linhas operadas por equipamento convencional e trolebus que 

integravam a CCT no período em tela. Os passageiros transportados aqui utilizados serão 

aqueles que efetivamente foram registrados nas catracas dos ônibus, utilizando fatores de 

correção para atender aos não registrados, notadamente a partir de 1994, quando entra em 

funcionamento a primeira etapa do Sistema Estrutural Integrado, que tem como característica 

operacional fazer uso de terminais fechados, em que o transbordo dos passageiros no seu 

interior se dá sem passar pela catraca do veículo a transbordar, fazendo com que os usuários 

somente sejam registrados nas catracas dos ônibus da primeira viagem de seus deslocamentos 

dentro do sistema.  

 

Apesar da existência, no STPP/RMR de um alto nível de integração da rede de transporte, não 

só entre modos semelhantes como também de uma forte participação das integrações entre 

ônibus e metrô, o modo ferroviário não participa da CCT e, portanto, não será objeto do 

estudo. Mesmo não fazendo parte da CCT existe uma transferência de recursos financeiros, 

provenientes da repartição tarifária entre o metrô e o ônibus que são revertidos para a CCT 

compondo a receita total do sistema.  

 

Pelas dificuldades de obter dados por empresa em um período tão largo no tempo, a análise 

limitar-se-á as informações do sistema como um todo. Desde o ano de 1996 configuraram-se 

nas estatísticas do STPP/RMR dois subsistemas, o Sistema Estrutural Integrado, sistema de 

concepção tronco alimentador de implantação gradativa, em que estão integrados os ônibus 

com a linha de metrô através de um conjunto de terminais estrategicamente localizados e o 
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restante do sistema, o Sistema Convencional. Como o processamento da CCT não faz 

distinção entre eles, não será feita nenhuma apreciação em separado desses sistemas.  

 

Ressalta-se ainda que para o ano de 1987 não foi possível recuperar as informações sobre o 

índice de quebra mensal, sendo então utilizado o índice relativo a um mês do referido ano, 

sendo ele então considerado nesse estudo para compor linearmente o resto dos meses do ano 

de 1987. Também não foi possível obter esse mesmo indicador para todos os meses do ano de 

1990, sendo então utilizado o valor médio anual. Quanto ao tratamento dado a 

quilometragem, adotou-se para os meses de janeiro e fevereiro a mesma quilometragem do 

mês de março por não se encontrar essa informação legível nos relatórios da CCT. No 

entanto, essas limitações não comprometem os resultados encontrados, e são aqui 

mencionadas apenas para dar plena transparência dos dados utilizados.Vale aqui ressaltar a 

riqueza da base de dados da EMTU/Recife, que pode ser considerada uma das mais ricas do 

país.      
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CAPÍTULO 2 

 

QUADRO DE REFERÊNCIA CONCEITUAL 

 
2.1. A CÂMARA DE COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA E SEUS OBJETIVOS BÁSICOS 

 

Em geral, os desequilíbrios de rentabilidade entre empresas tornam o transporte ineficiente, 

notadamente para os segmentos da população servida por linhas de baixa lucratividade. Na 

ausência de subsídios, uma forma mais eqüitativa de estabelecer o equilíbrio seria a 

administração pelo Poder Público das receitas tarifárias, e a sua posterior distribuição em 

função dos custos específicos entre todas as empresas operadoras. Essa distribuição poderá 

seguir inclusive critérios que incentive as empresas pela busca de eficiência na prestação dos 

serviços de transporte. A Câmara de Compensação Tarifária (CCT) é um dos instrumentos 

que pode viabilizar a implementação de um mecanismo como esse. A CCT visa dentre outros 

objetivos separar a tarifa do custo pela prestação do serviço de transporte público, 

desvinculando a remuneração do empresário da receita tarifária arrecadada dos usuários nos 

ônibus, e remunerá-lo pelo pagamento dos serviços efetivamente realizados e fiscalizados 

pelo Poder Público (PIETRANTONIO, 1989). O segundo objetivo é equilibrar a remuneração 

entre empresas de forma a que as empresas superavitárias (com custo por passageiro menor 

que a tarifa) repassem às empresas deficitárias (com custo por passageiro maior que a tarifa) o 

excedente de receita em relação ao total do custo, (ALVARADO et alli, 1996).  

 

A conseqüência imediata esperada do maior equilíbrio de rentabilidade entre as operadoras é a 

possibilidade real do Poder Público equilibrar também o nível de serviço ofertado nas diversas 

áreas, melhorando a qualidade do transporte naquelas áreas onde a baixa rentabilidade das 

empresas dificulta uma oferta de serviço adequada, (CORDEIRO, 1985).  

 

Um terceiro objetivo implícito na adoção da CCT, é absorver recursos extra-tarifários para 

subsidiar o sistema e que seriam oriundos de outras fontes, como por exemplo, a receita da 

publicidade veiculada nos veículos (PIETRANTONIO, 1989). Um modelo como esse, 

segundo CORDEIRO (1985), constitui um mecanismo apropriado para incorporar recursos 

extra-tarifários para a cobertura dos custos do STPP, garantindo o repasse direto desse 

beneficio para o usuário em termos de redução tarifária, possibilitando uma administração 
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eficaz e eficiente de eventuais subsídios para o transporte coletivo, evitando que tais recursos 

sejam utilizados para financiar ineficiências.  

 

Ainda, segundo CORDEIRO (1985), os modelos de remuneração são caracterizados pelo 

aspecto de fundirem num mesmo processo dois processos distintos: o pagamento do serviço 

pelos usuários, e a remuneração do operador pela prestação do serviço. A introdução da CCT 

visa atingir um melhor gerenciamento do Poder Público sobre o STPP, possibilitando ao 

desvincular os dois processos, uma maior flexibilidade para o estabelecimento da política 

tarifária. Segundo CORDEIRO (1985) isso acontece porque o cumprimento do equilíbrio 

entre receita tarifária e a remuneração dos custos das empresas com o novo modelo, só seria 

exigida para o sistema como um todo e não para cada área ou empresa em particular. Assim, o 

Poder Público teria maior flexibilidade para definir as tarifas das diferentes linhas ⎯ 

característica que facilitaria significativamente a implementação de uma adequada política 

tarifária e de sua conseqüente estrutura tarifária para o Sistema de Transporte Público.  

 

As CCTs, como um instrumento de gestão econômica, foram introduzidas no Brasil na década 

de 80, época em que também são estruturados os organismos de planejamento de transporte 

público nas grandes capitais e Regiões Metropolitanas brasileiras, e como salientado acima, 

visava a princípio, corrigir os desequilíbrios de rentabilidade entre as empresas. De forma 

geral, grande parte dos problemas relativos ao transporte público está relacionada ao processo 

de metropolização que caracterizou, nas décadas de 60 e 70, o modelo de crescimento das 

cidades brasileiras de forma extensiva e com o predomínio de ligações centro/periferia, 

deixando inúmeros vazios e áreas sub ocupadas a espera de valorização imobiliária. As áreas 

não ocupadas fazem com que o transporte não receba a necessária irrigação de passageiros 

nos fluxos de sobe/desce, aumentando o custo em decorrência das grandes extensões 

percorridas, resultando em muitos casos, na redução de rentabilidade nas linhas submetidas a 

essas configurações espaciais do mercado atendido por elas. Diante da conjuntura que se 

apresentava na década de 80, a saída encontrada por algumas cidades brasileiras foi à criação 

de Câmaras de Compensação Tarifárias (CCT), como medida para resolver os problemas mais 

imediatos do setor, que era o desequilíbrio econômico-financeiro das empresas, não havendo 

grandes iniciativas dos setores envolvidos de implementar ações voltadas a uma política mais 

abrangente de inserção dos transportes no planejamento urbano, nem como uma atividade 
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econômica, cujo processo de produção se configura, macroeconomicamente, em insumo do 

processo produtivo.  

 

Para entender como esse processo se desenvolveu na maioria das grandes cidades brasileiras, 

será feita uma breve retrospectiva dos principais acontecimentos ligados ao desenvolvimento 

econômico do país e ao crescimento urbano das cidades. 

 

2.1.1. ANTECEDENTES A CÂMARA DE COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA 

 

A intensificação do desenvolvimento industrial brasileiro que se seguiu à segunda guerra 

mundial, época em que se verifica surto de desenvolvimento de tecnologias dos equipamentos 

e da construção rodoviária definiu, a partir da década de 40, prioridade pela ampliação das 

áreas de atendimento do sistema nacional de transportes, através da modalidade rodoviária. 

Vários fatores contribuíram para o fortalecimento da tendência de intensificação do uso do 

transporte rodoviário, tanto no campo regional como urbano: 

 

a) menores custos de construção, comparativamente ao ferroviário, face às condições 

topográficas brasileiras e também maior flexibilidade operacional; 

 

b) criação na década de 40 do Fundo Rodoviário Nacional (Decreto-lei 8.463 de 27.12.45) e, 

posteriormente, da Taxa Rodoviária Única (Decreto-lei nº 397 de 30.12.68), garantindo 

receitas vinculadas para a construção e conservação da infra-estrutura rodoviária; 

 

c) possibilidade de transferência da responsabilidade da operação ao setor privado, reduzindo 

o comprometimento de recursos do setor público com déficits operacionais das operadoras 

públicas e o desenvolvimento da indústria automobilística, nas décadas de 50/60, que 

ampliou as opções de transporte nas áreas urbanas e reduziu a competitividade dos 

sistemas sobre trilhos.  

 

d) Pela sua maior flexibilidade administrativa, operacional e tarifária, e por não terem as 

empresas operadoras que arcar diretamente com os custos de construção e conservação da 

infra-estrutura, o interesse do setor privado foi canalizado para o tipo de serviço 
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rodoviário. Inicialmente, tal serviço veio apenas complementar a capacidade dos sistemas 

ferroviários, sendo esses últimos substituídos, total ou parcialmente, em todas as cidades 

brasileiras.  

 

Nos anos 50, o perfil dos transportes muda radicalmente com a política macroeconômica de 

desenvolvimento nacional, consubstanciada no Plano de Metas, no qual era claramente 

destacada a opção feita pelo governo brasileiro pelo rodoviarísmo. Aparecem nesse período, 

além do veículo privado, os ônibus que ganham as ruas, tornando-se o modo de transporte 

coletivo nas cidades. Os transportes públicos por ônibus nas décadas de 50 a 60 

caracterizavam-se por um grande número de operadores privados individuais. Sobre essa 

característica, BRASILEIRO (1996) cita que “os transportes coletivos por ônibus eram 

operados por uma multitude de proprietários individuais e por pequenas empresas privadas 

que contavam com um, dois ou três ônibus”, (BRASILEIRO, 1996). 

 

Em razão das menores dimensões das áreas urbanas em comparação as atuais que compõem 

as regiões metropolitanas, bem como uma maior proximidade das zonas residenciais dos 

locais de emprego e outras atividades, grande número de viagens eram muitas vezes 

realizadas a pé, ou em meios de transporte mais simples. Todavia, a intenção à substituição 

dos sistemas tornava-se evidente, tanto pela eliminação dos bondes, como pela redução real 

do número de passageiros transportados nas ferrovias e aumento da participação, seja em 

valor absoluto ou relativo, dos volumes transportados pelos ônibus, automóveis e táxis. A 

decadência dos serviços de transporte de passageiros sobre trilhos associados ao estímulo à 

sua substituição pelos ônibus e lotação e, ainda, a crescente participação do automóvel, veio 

alterar profundamente as tendências à estruturação do próprio espaço urbano. Os vetores de 

crescimento foram reorientados para os principais eixos rodoviários, bem como um aumento 

de densidade ao longo das vias urbanas. A competição pelo espaço gerou, acentuada 

valorização do solo urbano nas áreas mais próximas ao centro de negócios, e o conseqüente 

afastamento das populações de menor poder aquisitivo, para residências localizadas em áreas 

mais distantes, onde o preço da terra era mais baixo. Esse processo contribuiu para uma 

acentuada segregação de classes e à obsolescência da infra-estrutura existente em virtude da 

crescente taxa de motorização da população, em conseqüência, houve um aumento acelerado 

da demanda pelo espaço viário, superior à capacidade financeira de oferta por parte dos 
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poderes públicos com a conseqüente redução do nível de serviço das vias. As linhas são 

criadas para trafegar por itinerários de maior concentração de demanda e por itinerários não 

otimizados. Começa a eliminação dos seccionamentos, e a unificação das tarifas em cada 

linha, e posteriormente, em cada área. A unificação tarifária na visão de SANT’ANNA (1992) 

é a primeira tentativa de alterar a estrutura urbana, porque as distâncias das viagens passaram 

a ser medidas pelo tempo e não pelo seu preço ou custo. Segundo o autor, reforça essa tese o 

fato de que o investimento no sistema viário era então de responsabilidade do governo.  

 

A unificação tarifária permitiu que as extensões das linhas se alongassem, estimulando a 

expansão acelerada das fronteiras da cidade. O interesse privado impulsionou o 

desenvolvimento de áreas isoladas encarecendo enormemente os custos de produção dos 

serviços de transporte público. A carência de planejamento urbano tinha como conseqüência a 

expansão territorial das cidades e não se reconhecia que as distâncias e as necessidades de 

deslocamento da população iriam pressionar os custos de produção do serviço. O aumento nos 

custos gerado por esse padrão não era perceptível, uma vez que não era visto de forma 

isolada, e sim para o conjunto do sistema. As taxas elevadas de crescimento vegetativo da 

população, aliada as grandes correntes migratórias ocasionadas pelo êxodo rural nos anos 50 a 

70, e com uma política tarifária mal definida em relação aos serviços públicos, passaram a 

comprometer o equilíbrio econômico-financeiro das empresas. Verifica-se nesse período o 

que SANT’ANNA (1992) chama de “processo esquizofrênico” porque o atendimento dos 

serviços públicos, especialmente o de transporte, passava a correr atrás de uma urbanização 

induzida por uma gama excessivamente ampla de interesses do setor imobiliário. Para atender 

a esses diversos tipos de interesses algumas empresas de transporte coletivo foram ampliando 

seus serviços e expandindo suas linhas. O crescimento e expansão das cidades se juntam à 

crise do petróleo, que eleva os preços dos combustíveis e posteriormente, os movimentos 

trabalhistas, em busca de maiores conquistas e benefícios sociais, completam o quadro de 

desequilíbrio econômico-financeiro do sistema de transporte público. O governo federal 

diante dessa conjuntura resolve investir a partir dos anos 70, na recuperação e pavimentação 

de vias urbanas, através da criação da EBTU (Empresa Brasileira de Transportes Urbanos). E 

para as recém criadas Regiões Metropolitanas, a política do Governo Federal estabeleceu 

organismos metropolitanos (Empresas Metropolitanas de Transporte Urbano – EMTU´s), as 

quais estavam sujeitas à supervisão dos governos estaduais, e os municípios eram compelidos 



 33

a outorgar suas competências com relação ao transporte municipal a essas entidades.  

 

Com a criação nos anos 80 dos órgãos gestores de transporte público, estes passaram a 

organizar o transporte tendo como principal ação à eliminação de empresas de pequeno porte, 

com gestão artesanal e sem condições de capitalização, e por essa razão, ofertavam um 

serviço de baixa qualidade aos usuários. O mercado de transporte passa então a ser dividido 

entre as que melhores condições, a juízo desses órgãos, apresentavam para a realização do 

serviço, e o mercado de transporte passa a ter regulamentação específica e a ser fechado à 

entrada de novas empresas. 

 

“É num contexto socioeconômico, urbanístico e político altamente centralizado que a questão 

dos transportes urbanos insere-se, pela primeira vez, no discurso e na prática do Estado 

brasileiro. Cria-se assim, em 1976, uma importante estrutura organizacional e financeira 

definida pelo Sistema Nacional de Transportes Urbanos – SNTU e pelo Fundo Nacional de 

Transportes Urbanos – FDTU, tendo na Empresa Brasileira de Transportes Urbanos – 

EBTU o órgão encarregado da coordenação das políticas e da integração modal ferroviária 

e rodoviária (BRASILEIRO et alli, 1997)”. Não houve, contudo esforços para uma 

integração entre o planejamento urbano e o de transporte, e todo o empenho de contenção de 

custo foi anulado pela necessidade de atender a novas áreas urbanas através da expansão de 

linhas. A falta de preocupação das empresas com o crescimento dos custos, ocasionado pela 

expansão da oferta, faz com que as empresas exijam o ressarcimento imediato, via aumento 

das tarifas, e o Poder Público ficava como único responsável pelo equilíbrio econômico-

financeiro do sistema, não existindo nenhum risco empresarial associado à exploração da 

atividade pelo agente privado.  

 

As tarifas dos serviços de transportes públicos até 1980 eram estabelecidas pelo Conselho 

Interministerial de Preços (CIP). O CIP foi criado pelo Ministro da Fazenda Antonio Delfim 

Neto, por meio do decreto nº 63 de 29 de agosto de 1968, e tinha como objetivo afastar a 

inflação crescente num momento de retomada do crescimento econômico, por meio do 

controle de preços de monopólios e oligopólios. O controle era para todos os setores 

concentrados da economia, o que significava na prática, quase toda a industria nacional, com 

poucas exceções como brinquedos, calçados e têxteis.  
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No artigo 3º do decreto-lei nº 808, de 04 de setembro de 1969, diz que “os órgãos da 

administração pública direta e indireta, inclusive empresas públicas e sociedade de economia 

mista, que tenham atribuições de fixar tarifas ou preços em suas áreas específicas, 

fornecerão seus estudos ao Conselho Interministerial de Preços, quando isso for solicitado, 

para que este opine a respeito, antes de sua aprovação final pelos órgãos competentes”. Fica 

claro que o controle sobre os preços (tarifas), tornava os reajustes tarifários pouco realistas, o 

que desagradava à classe empresarial, visto que nem sempre os aumentos dos insumos eram 

repassados integralmente para as tarifas.  

 

Embora o CIP admitisse algumas variações metodológicas na forma de cálculo, a base do 

sistema de tarifação dos transportes coletivos estava apoiada nos custos quilométricos. Por 

outro lado, os reajustes tarifários concedidos pelo CIP, baseavam-se nos custos médios de 

todas ou de uma amostra representativa de empresas de cada aglomeração. Uma das 

justificativas do CIP para o reajuste pela média era o de evitar transferir para o usuário as 

ineficiências de empresas operadoras que apresentavam custos elevados por passageiro. No 

entanto, apesar de existirem empresas privadas ineficientes ou que não apropriassem 

adequadamente seus custos, havia empresas atuando em áreas mais desfavoráveis que outras, 

principalmente no aspecto de excesso de competição em mercados limitados, áreas com 

menor velocidade comercial ou com topografia acidentada, baixo índice de passageiros por 

quilômetro, etc., ocasionando maiores custos por passageiro transportado e dificultando ou 

impossibilitando uma prestação de serviço a custos equivalentes aos de outras empresas que 

atuavam em condições mais favoráveis, e por essa razão apresentavam níveis de serviço 

desigual. 

 

A política de reajustes tarifários com base em custos médios por quilômetro, por aglomeração, 

beneficiava empresas que operavam em condições mais favoráveis, cujos custos 

encontravam-se abaixo da média e que deveriam elevar menos suas tarifas em detrimento de 

empresas que operavam em áreas cujas condições eram mais desfavoráveis, agravando suas 

condições de rentabilidade e, conseqüentemente, sua capacidade de prestar melhores serviços. 

Apesar da possibilidade de se estimar com relativa precisão os custos das diversas linhas e 

empresas, a forma como estavam organizados os sistemas de transporte nas cidades 

brasileiras, com linhas de diferentes empresas operando num mesmo corredor, impedia a 
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instituição de tarifas diferenciadas, porque haveria situações de concorrência ruinosa entre as 

várias linhas, fazendo com que as de menor tarifa competissem com larga vantagem no 

mercado de passageiros.  

 

Por outro lado, o modelo de planejamento de transportes adotado gerava iniqüidade, porque 

os investimentos públicos em melhorias físicas e operacionais da infra-estrutura que 

beneficiavam as condições de operação de determinada linha, não beneficiavam integralmente 

com menores custos tarifários as comunidades para as quais foram dirigidas, já que a redução 

de custo também era absorvida pelas empresas que já apresentavam custos inferiores à média. 

Logo, se agravava ainda mais a estrutura sobre a qual o transporte público estava organizado, 

e como conseqüência, a participação crescente das despesas com transporte no orçamento das 

famílias de menor poder aquisitivo. Sobre essa questão, após o golpe militar de 1965, 

modificou-se a política de reajustes do salário mínimo, abandonando-se a política de 

recompor o valor real do salário no último reajuste, passando o governo a adotar uma política 

que visava manter o salário médio, e aumentos reais, só deveriam ocorrer quando existissem 

ganhos de produtividade. Os reajustes calculados, levando-se em consideração a inflação 

esperada, levaram a uma forte queda salarial, decorrente da subestimação da inflação por 

parte do governo. A partir de 1983, as diversas políticas salariais associadas aos planos 

econômicos de estabilização e, principalmente, o crescimento da inflação, levou a 

significativa perda no poder de compra do salário mínimo.  

 

Pelo exposto fica evidente a dificuldade em que se encontravam os recém criados Órgãos de 

Gerência ⎯ de um lado à tarifa era insuficiente para cobrir os custos de operação, e de outro, 

o seu valor era elevado face ao salário mínimo fixado. Sem que houvesse uma recomposição 

da rentabilidade do setor via aumento tarifário, a estratégia das empresas operadoras com 

menor rentabilidade era reduzir a oferta de serviços, comprometendo a regularidade, e 

postergando a renovação da frota, e conseqüentemente elevando a sua idade média. Com a 

liberação pelo CIP dos controles sobre os preços dos componentes e principais insumos do 

setor, os preços se elevam brutalmente no ano de 1981, alcançando no período de 

janeiro/setembro, por exemplo, as seguintes magnitudes na Região Metropolitana do Recife 

(RMR), conforme mostra o quadro abaixo: 
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Quadro 2.1 - Principais insumos do transporte (1981). 

Taxa de Crescimento de Preços % (janeiro a setembro) 

Componentes de Custo No período Media Mensal 

Chassi 126,5 9,5 

Carroceria 81,6 6,8 

Pneus 88,0 7.3 

Óleo Diesel 113,0 8,8 

Lubrificantes 168,0 11,59 
Fonte: EMTU/Recife 

 

O agravamento da situação econômica do País na década de 80, e a abertura política que 

começava a se desenhar mudaram profundamente o cenário vivenciado até esta época. A crise 

econômica agravou-se continuadamente, trazendo, a partir de 1982, a interrupção da trajetória 

de recuperação do salário mínimo que se deteriorou aceleradamente; perdas salariais e de 

renda generalizadas; aceleração do processo inflacionário; queda do salário do pessoal de 

operação.   

 

O aumento extremamente forte do preço do petróleo a nível internacional forçou a elevação 

do preço do diesel, que em valor real, teve seus preços majorados em 19,7% entre 1976 e 

1979; 18,5% entre 1979 e 1981; 28,6% de 1979 a 1981, e o próprio quadro político 

favoreceram ganhos na remuneração da mão-de-obra operacional (motoristas, fiscais e 

cobradores) até 1982.  

 

Segundo CS&A (1991) a crise na economia brasileira, principalmente nos anos 80, provocada 

pelos elevados índices inflacionários trouxe conseqüências sobre as tarifas pela 

impossibilidade de reajustá-las nos mesmos percentuais das flutuações dos preços dos 

insumos e no mesmo período dos reajustes salariais.  

 

RABBANI et alli (1990) citam que a variação percentual no preço do chassi entre 1980 e 

1989, em valores nominais correspondentes ao mês de janeiro de cada ano, foi de 

6.324.309%, enquanto o valor do dólar variou 2.073.294%. O IGP-DI (Índice Geral de Preços 

da Fundação Getúlio Vargas-FGV) acusou para o mesmo período uma variação de 

2.416.566% muito próxima à variação do dólar no mercado paralelo, que foi de 2.433.233%. 
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No entanto, o salário mínimo variou apenas 1.855.531%. Os autores comparam esses 

percentuais com a variação da tarifa no município de São Paulo que variou em 2.615.284%. 

 

TEIXEIRA (1982) cita o diagnóstico apresentado pelos Órgãos Gestores, no I Encontro de 

Órgãos de Gerência de Transporte Público, realizado em julho de 1982: 

 

a) Fixação de tarifas baseadas em processo distorcido em que a planilha do CIP não 

considerava as realidades locais; 

 

b) Em alguns casos as tarifas não aumentaram de acordo com os custos operacionais, porém 

mesmo assim sua participação percentual nos salários tem aumentado gerando 

insatisfação social; 

 

c) A crescente participação dos gastos com transporte no orçamento familiar tem sido 

resultante de dois componentes: a compressão salarial e os aumentos dos preços dos 

insumos superiores aos índices inflacionários e; 

 

d) O aumento das tarifas em índices de reajustes inferiores ao aumento dos custos 

operacionais, mesmo que, ainda assim, insuportáveis para os usuários, tem resultado em 

queda da qualidade do serviço ofertado pelas empresas. 

 

Para HASEGAWA (2003), a década de oitenta foi caracterizada pela estagnação do nível de 

atividade da economia brasileira, gerados pelos desequilíbrios macroeconômicos e 

principalmente pela hiperinflação. Segundo o autor, esse período foi caracterizado por cinco 

planos econômicos de estabilização que contribuíram para aumentar a instabilidade na 

economia intensificando a aceleração da inflação. Outros aspectos relacionados ao processo 

de instabilidade econômica foram à estagnação da indústria, com forte atraso tecnológico, 

reduções dos investimentos no país, déficits públicos crescentes, e dificuldades do Estado em 

garantir a estabilidade e a provisão de serviços sociais básicos. Esse conjunto de fatores deu 

origem a uma redefinição do papel do Estado na economia que viria a se concretizar nos anos 

90.  
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Para entender como o transporte público se insere como atividade econômica, temos que 

contextualizá-lo sob ótica da regulamentação, condições de consumo e produção, e das 

decorrentes estruturas produtivas da prestação do serviço. Desta forma no próximo item serão 

tratadas as especificidades desse mercado e as bases teóricas que sustentam a presença do 

Estado na regulamentação econômica do setor de transporte público urbano.  

 

2.2. REGULAMENTAÇÃO NO MERCADO DE TRANSPORTES URBANOS 

 

Segundo a teoria econômica, a regulação é justificada em determinados serviços ou 

atividades, pela incapacidade do mercado em prover uma solução eficiente de um bem ou 

serviço com preços que espelhem os benefícios e os custos para toda a sociedade. Essa 

distorção nos preços é conhecida na literatura econômica por falhas de mercado. Na 

existência em um mercado especifico de falhas de mercado, o Poder Público é chamado a 

interferir. Esta intervenção se dá na forma de provisão direta do serviço ou da regulação do 

serviço delegado à iniciativa privada. Na sua intervenção no mercado o Poder Público utiliza 

instrumentos como: fixação de regras, legislação ou regulamentos. Ele objetiva com isso 

assegurar uma oferta adequada a preços módicos. A ação governamental se dá pelo controle 

de preços, limitando ou incentivando a entrada ou saída do mercado, regulando a quantidade, 

os padrões de desempenho, e/ou a qualidade do bem ou serviço ofertado.  

 

O objetivo da regulamentação econômica, em um mercado com alto grau de monopolização é 

por um lado, estabelecer os níveis de preços do produto de modo que a firma não aufira lucros 

excedentes explorando os clientes, e por outro lado, estabelecer uma estrutura de preços que 

garanta o equilíbrio entre oferta e demanda. 

 

Diferentemente dos mercados monopolistas, nos mercados competitivos, o preço é 

determinado pelas transações entre compradores e vendedores que individualmente, não 

afetam o mercado de modo significativo. O preço resultante dessas transações serve de 

referencial para os consumidores sobre o custo que representa o consumo de uma unidade do 

bem ou serviço para a sociedade, e para os produtores, serve como referência sobre a 

disposição a pagar dos consumidores pelos bens ou serviços. Por essa razão, nesses mercados 

normalmente não há necessidade de intervenção do governo para a regulação dos preços. No 
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mercado de transporte, a estabilidade é também um objetivo particular que pode ser analisado 

do lado da procura e da oferta. O Poder Público intervêm sob diversas formas no mercado de 

transporte devido ao risco de instabilidade e da existência de concorrência imperfeita. 

 

Alguns serviços públicos são serviços essenciais a toda a sociedade, como é o caso do 

transporte público, que como os demais serviços públicos da mesma natureza, são de grande 

importância para alcançar o bem-estar social. No entanto, a estrutura de mercado no qual 

estão inseridos esses serviços é considerada monopólio natural, em que o bem é uma 

necessidade com uma demanda inelástica. A combinação de monopólios e serviços essenciais 

conduz à necessidade de regulação dos preços por parte do Estado para evitar preços 

monopolísticos sobre esses bens essenciais e sem substitutos próximos.  

 

Se os serviços de transporte público funcionassem como mercados economicamente perfeitos, 

não haveria razão para qualquer intervenção do Estado no que diz respeito a preços, visto que 

nesse ambiente de livre mercado os agentes econômicos seriam levados ao máximo bem-estar 

social. A regulação econômica deve assegurar, no caso dos transportes, a sustentabilidade do 

serviço e gerar um grau adequado de eficiência e eqüidade.  

 

Segundo ORRICO & SANTOS (1996) o transporte público assume funções de suporte para o 

desenvolvimento econômico e a integração nacional por essa razão, a responsabilidade pelo 

provimento de sua infra-estrutura sempre foi desempenhada pelo Estado. Os autores 

acrescentam que devido à relevância do papel que podem desempenhar nas políticas sociais e 

econômicas - e ambientais, os serviços de transporte formam um campo para a atuação de 

políticas antitruste e as ações distributivas do Poder Público, bem como de se constituir numa 

atividade onde a presença do Estado é intensa e continua. 

  

ARAGÃO (1996) observa que o papel que o Estado desempenha nos transportes requer a 

compreensão dos impactos que esse setor tem na vida econômica, considerando a sua 

importância como atividade econômica, empregando direta e indiretamente uma parcela 

considerável da população ativa. O autor se refere à ligação positiva existente entre o 

transporte e o desenvolvimento econômico, e que pode ser dividida entre os seus efeitos 

diretos e indiretos. Os transportes permitem diretamente que os mercados sejam servidos por 
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esse serviço e criem empregos associados à operacionalidade dos serviços, bem como na 

construção de infra-estruturas de transporte, e permitam ainda indiretamente, a exploração de 

outras atividades pelos diversos agentes econômicos. 

 

GIAMBIAGI & ALÉM (2000, apud GOMIDE, 2004) justifica como um dos principais 

objetivos da intervenção do Estado, o bem-estar do usuário, a melhoria da eficiência 

alocativa, distributiva, e produtiva, a interconexão da rede entre diversos operadores, a 

qualidade e a universalização do acesso aos serviços.  

 

DARBÉRA, SD; ECMT (1983, apud ARAGÃO, 1996), cita que a intervenção estatal que 

então se faz necessária resulta multidimensional. Assim nos transportes públicos, o Estado 

interfere nos seguintes elementos: 

 

1. administração tarifária (tarifa e níveis de subsídios) 

 

2. estabelecimento e controle de execução de obrigações de serviço (itinerários e 

freqüências); 

 

3. restrições à entrada e constituição de monopólios; 

 

4. execução direta ou indireta (delegada) de serviços, mediante vários níveis de 

propriedade pública ou privada; 

 

5. investimentos e; 

 

6. taxas e disciplinamentos.  

 

HIBBS (1985, apud ARAGÃO, 1996) indica a seguinte categoria de intervenção do Estado 

nos serviços de transporte público: 

 

1. controle de quantidade; 
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2. controle tarifário; e, 

 

3. controle de qualidade. 

 

2.2.1. MONOPÓLIO NATURAL NO MERCADO DE ÔNIBUS URBANO 

 

Na visão tradicional, os monopólios naturais são fundamentalmente indústrias em que existe 

economia de escala, ou seja; o custo médio de produção para uma dada firma diminui à 

medida que a produção aumenta. No entanto, a partir do final da década de 70, ficou 

demonstrado que a definição de monopólio natural é aquela que se baseia no conceito de 

subaditividade de custos e não na noção de economias de escala.  

 

A partir dos estudos de BAUMOL, PANZAR & WILLIG (1982), chegou-se à conclusão de 

que uma empresa, produtora de vários bens ou serviços, poderia deter um monopólio natural, 

mesmo sem haver economias de escala no processo. Isso aconteceria se tal empresa incorresse 

em custos menores em relação às demais produtoras de bens ou serviços separadamente, e a 

isso se chamou, subaditividade de custos. Esses dois conceitos estão inter-relacionados, 

porém não são idênticos, e a diferença entre eles torna-se importante quando o processo de 

produção envolve múltiplos produtos, a exemplo do transporte público. Sobre essa 

característica, FORTE LIMA (1995, apud LIMA, 1996) cita que as viagens em um sistema de 

transporte público assumem diferenças, tanto de origem e destino, horários e dias nas quais 

ocorrem, e dos modos e rotas de transporte utilizado. Sob esse aspecto, cada viagem é um 

produto único e diferenciado, embora seja agregado em um conjunto comum.  

 

ORRICO & SANTOS (1996) observaram em seus estudos que mesmo existindo na literatura 

posições contrárias da naturalidade do monopólio em mercados de ônibus urbano, outras 

características da indústria tais como a exclusividade da informação, ou economias potenciais 

de escala e de escopo, que atuam como barreiras à migração de capitais; a diversificação do 

produto no espaço e no tempo, caracterizando uma estrutura de mercado predisposta à 

concorrência monopolística; práticas danosas ao funcionamento do mercado podendo ocorrer 

discriminação de preços para diferentes categorias de consumidores; externalidades, em que o 

custo de produção e conseqüentemente os preços não refletem a depreciação da infra-estrutura 
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viária nem os impactos negativos sobre o bem-estar de terceiros ⎯ meio ambiente, ruído, 

congestionamentos; e aspectos negativos ou positivos, sobre o valor dos imóveis também 

justificariam a intervenção pública. 

 

Partindo desse princípio, SWANN, (1989, apud ORRICO & SANTOS, 1996) propõem três 

categorias de regulamentação: 

 

a) política anti-truste  

 

b) regulamentação social   

 

c) regulamentação econômica.  

 

Para ORRICO & SANTOS (1996) a política antitruste e regulamentação social têm um 

caráter geral. Por outro lado, a regulamentação econômica tem como foco um mercado em 

particular, uma vez que envolve controles de entrada e saída do mercado, de quantidade e 

qualidade de produto, preços e de tecnologia de produção. 

  

Segundo ORRICO & SANTOS (1996) o uso público de preceitos e controles regulatórios 

atuando num mercado específico, é normalmente justificado pela existência falhas de 

mercado que tornam esses mercados com tendência à formação de monopólios, oligopólios ou 

outra forma imperfeita de competição; retornos crescentes de escala, conduzindo a monopólio 

natural; possibilidade de lucros rentistas; concorrência predatória; existência de 

externalidades; falta de coordenação e complementaridade; risco e incerteza; insuficiência de 

informação; instabilidade dinâmica do mercado; situação de risco moral; escassez de bens 

essenciais ou de condições de produção. Os autores acrescentam que as motivações para a 

intervenção pública na economia foram agrupadas na teoria do interesse público. Sua hipótese 

principal é que os mercados são vulneráveis a falhas, por isso são geralmente inadequados à 

promoção da eficiência econômica e da eqüidade social, concluindo os autores, que a atuação 

governamental em defesa dos interesses da sociedade seria necessária à promoção do bem-

estar comum.  
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2.2.2 EXTERNALIDADES NO SETOR DE TRANSPORTE 

 

A externalidade é definida como uma divergência entre o produto social marginal e o produto 

privado marginal que ocorre quando os agentes econômicos não são associados a todos os 

custos ou benefícios pelos quais são responsáveis. Nas atividades em geral, existem situações 

em que as ações de um indivíduo ou empresa afetam positiva ou negativamente, quase sempre 

de forma involuntária, outros indivíduos ou empresas no entanto, não pagam ou recebem 

qualquer contribuição por causar um bem ou mal a terceiros. Sendo assim, os resultados 

externos ocorrem se um recurso é usado por diferentes agentes cujo direito de propriedade 

não estão bem definidos.  

 

COSTA (2004) lembra que do lado da oferta ou da procura, ocorrendo externalidades, os 

preços de mercado não refletem a totalidade dos custos ou benefícios, facilitando um aumento 

artificial da procura e impedindo o mercado de alcançar o bem estar máximo. Nesse sentido, a 

autora conclui que as externalidades provocam falhas de mercado e uma alocação de recursos 

ineficiente causando com isso um desequilíbrio do mercado.  

 

Para MARCOS (2003), o mercado de transporte representa um exemplo singular dos 

problemas dos efeitos externos incidentes no setor, levando necessariamente a que sejam 

considerados tanto na tarifação como nas formas de financiamento. 

 

2.2.3 A FORMAÇÃO DE PREÇOS NO MERCADO DE TRANSPORTE URBANO 

 

ORRICO & SANTOS (1996) citam que “na atividade de transporte, sua produção e venda, 

ainda quando não realizadas diretamente pelo Estado, obedecem a dispositivos 

regulamentares específicos que os colocam sob égide econômica diferente de outros serviços 

submetidos às leis de mercado”. Para os autores existem diferentes filosofias quanto à 

formação do preço nas atividades econômicas. No entanto, os serviços de transportes 

apresentam uma particularidade − o fato das atividades serem realizadas em mercados 

regulamentados ou em mercados livres é um aspecto decisivo para o estabelecimento das 

tarifas. Como resultado do tipo de mercado, os operadores estão ou não, submetidos a 
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exigências especiais quanto à produção dos serviços – com evidentes implicações para os 

custos de produção e retorno do capital esperado.   

 

Uma característica fundamental apontada por ORRICO & SANTOS (1996) na formação do 

preço em serviços submetidos a mercados livres é que, “o equilíbrio econômico-financeiro de 

uma empresa é de sua própria responsabilidade. Isso se dá, dentre outras razões, porque o 

Poder Público não interfere nos aspectos relativos à economia da produção, nem no que se 

refere à quantidade e a qualidade dos produtos oferecidos, nem no preço de venda dos 

serviços ou produtos. Nesse caso, o preço é definido pela empresa, a um valor tal que, sob 

todos os aspectos, a satisfaz plenamente”, (ORRICO & SANTOS, 1996). Para os autores, a 

empresa é obrigada a considerar nos seus cálculos, todas as variáveis, em termos 

quantitativos, tais como: preços dos insumos, salários de mão-de-obra e, em especial, a 

rentabilidade que deseja obter para seu investimento, ajustando sua função de produção para 

alcançar sempre a melhor combinação de fatores, objetivando a maximização do lucro. A 

empresa também, nesses mercados competitivos, incorre em riscos provenientes de erros 

cometidos de uma má avaliação, sendo nesse caso, punida com uma possível exclusão do 

mercado que atua. 

 

Por outro lado, ORRICO & SANTOS (1996) afirmam que diferentemente dos mercados 

livres, em mercados regulamentados no nível da oferta, com preços determinados pelo Poder 

Público, como é o caso do mercado de transportes coletivos das aglomerações urbanas 

brasileiras, o operador, ao realizar serviço público, tem o direito ao equilíbrio financeiro do 

seu investimento. “Em outras palavras, a tarifa imposta não lhe deverá causar prejuízos, 

mas, paralela, também não deverá impor aos usuários custos além dos necessários para a 

produção dos serviços”, (ORRICO & SANTOS, 1996). De uma maneira geral, a regulação 

sob o aspecto normativo, é compreendida como uma ação do governo cujo objetivo é corrigir 

e alterar parâmetros naturais e espontâneos do mercado, impondo regras ou exigências à 

atuação dos agentes econômicos. 

 

Em termos mais formais, FIGUEIREDO (1999), define regulação de serviço público como “a 

atividade administrativa desempenhada por pessoa jurídica de direito público, consistente no 

disciplinamento, na regulamentação, na fiscalização e no controle do serviço prestado por 
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outro ente da Administração Pública ou por concessionários, permissionários ou 

autorizatários do serviço público, à luz de poderes que lhe tenham sido, por lei, atribuídos 

para a busca da adequação daquele serviço, do respeito às regras fixadas da política 

tarifária, da harmonização, do equilíbrio e da composição dos interesses de todos os 

envolvidos na prestação desse serviço, bem como da aplicação de penalidades pela 

inobservância das regras condutoras da sua execução”, (FIGUEIREDO, 1999). 

 

ALVARADO et alli (1996) também observam que as formas de relação entre os entes 

responsáveis constitucionalmente pelo transporte dependem de que fase está nesse 

relacionamento. A existência de formalidade dessa relação, assim como o marco jurídico em 

que a mesma está definida é muito ampla e define o que se poderia chamar de diferentes tipos 

de contrato. De acordo com os autores, esses contratos podem, em alguns casos, repassar para 

a empresa operadora toda responsabilidade sobre os custos e receita, contudo, elas não têm 

autonomia para determinar o valor da tarifa a ser cobrada dos usuários, estando sempre sob 

responsabilidade do Poder Público que deve, por meio do seu instrumental de controle 

(controle de preços, de entrada de novas empresas ao sistema, de distribuição dos serviços, 

etc.), garantir a rentabilidade das empresas em mercados atendidos por elas. 

 

Segundo ORRICO & SANTOS (1996), “os mercados brasileiros de ônibus urbano são 

regulamentados no plano da oferta, cabendo ao órgão gestor decidir a respeito e prescrever 

todos os parâmetros operacionais do serviço. Logo, ao menos formalmente, as margens 

deixadas à empresa privada para buscar a otimização da produção restringem-se ao plano 

estritamente operacional. Nesse contexto, a remuneração empresarial ⎯ e, em última 

análise, a fixação das tarifas ⎯ é determinada por duas condições fundamentais, quais 

sejam”, (ORRICO & SANTOS, 1996): 

 

a) a cobertura dos custos diretamente envolvidos na prestação do serviço e  

 

b) a adição de uma taxa de remuneração pelo capital investido.  

 

Com relação à taxa de remuneração, ORRICO & SANTOS (1996) destacam que ela está 

associada à presença da empresa no setor. Os autores lembram que, apesar dessa taxa estar 
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indexada ao investimento realizado pelo operador, ela tem por finalidade não apenas 

remunerá-lo pelo simples custo do capital imobilizado posto a disposição do Poder Público, 

mas sim em remunerar os operadores por todos os possíveis ganhos inerentes à produção dos 

serviços, incluído a compensação pelos riscos. Para os autores, a conseqüência imediata é a 

obrigação do Poder Público impor as exigências técnicas de operação, e a determinar as 

tarifas sob condições de eficiência econômica.  

 

De acordo com ORRICO & SANTOS (1996), o estabelecimento das tarifas deverá ser feito 

na ótica de eficiência econômica e ao Poder Público caberia especificar o produto a ser 

realizado e determinando as tarifas praticadas, admitindo que o operador esteja produzindo 

esses serviços em regime de eficiência técnica. Ou seja, definido o produto, deve-se exigir do 

operador eficiência gerencial para produzi-lo a mínimo custo. 

 

Para ORRICO & SANTOS (1996), o Poder Público se obriga a conhecer em profundidade os 

custos de produção dos serviços para que não estabeleça tarifas excessivamente baixa 

causando perdas aos operadores, tão pouco pode estabelecê-las de modo a ressarcir a 

ineficiência. Em conseqüência, o Poder Público necessita realizar duplo controle. Para os 

autores o controle da operação deve garantir que a empresa operadora ofereça aos usuários 

aquilo a que se obrigou ao assumir quando da delegação dos serviços. Para isso é necessário 

ter uma organização adequada de fiscalização, e que os serviços estejam adequadamente 

especificados.  

 

ORRICO & SANTOS (1996) citam que “para ter a certeza de que a empresa trabalha em 

situação de máxima eficiência, o Poder Público se obriga a conhecer a organização interna 

da produção, isto é, a quantidade de cada elemento componente do custo, sua combinação 

ideal e, evidentemente, a produção realizada · distância percorrida e. a produção consumida 

⎯ passageiros transportados”. No entanto, os autores afirmam que a prática observada nas 

cidades brasileiras apresenta sérios obstáculos ao bom desempenho do Poder Público nesses 

aspectos, em decorrência de que as informações sobre, quilometragem e passageiros 

transportados são fornecidas usualmente pelas empresas operadoras, e nem sempre são 

confiáveis. A adoção de fiscalização mais intensiva tem vários impedimentos, sendo a 

insuficiência de pessoal a mais comumente observável. A utilização de novas tecnologias de 
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rastreamento veicular e de monitoramento on-line da demanda ainda é uma possibilidade para 

longo prazo. E dada à diversidade de tamanho e de formas de gestão empresarial, bem como 

de organização da produção, o conhecimento e a imposição da composição ideal dos fatores 

de produção se apresenta como tarefa impraticável para o Poder Público. 

 

Apesar disso, ORRICO et alli (1996) ressalvam que nas cidades onde existem modelos de 

remuneração do tipo Receita Pública e suas variantes ⎯ Câmara de Compensação Tarifária, 

gerenciada pelo Poder Público, o controle das informações são razoavelmente corretos, 

porque contam com mecanismos simples de anotações nas portas das garagens até os 

sofisticados controles, aferindo o real cumprimento dos serviços especificados. Os autores 

acrescentam que embora esse controle vise à mensuração da quantidade, ele assume também 

requisitos de controle de qualidade, diferentemente do Modelo Tarifa, onde tais controles são 

extremamente frágeis, e de Câmaras de Compensação sob controle privado, associada à 

ausência de um forte controle sobre os serviços, onde as empresas têm forçado a expansão e a 

renovação acelerada da frota como estratégia de aumento de suas rentabilidades e resultando 

numa queda do Índice de Passageiro por Quilômetro - IPK, com reflexos de elevação nas 

tarifas. 

 

Foi identificado nessa primeira parte, um conjunto de especificidades, relacionadas com a 

atividade de transporte público, e que são traduzidas em questões econômicas relevantes, 

particularmente, as externalidades e as imperfeições na formação de preço, justificando a 

presença do Estado nesses mercados.  

 

A seguir, apresentaremos os aspectos exógenos relacionados com o transporte público e que 

devem ser considerados na análise do tema. 

 

2.3. ASPECTOS EXÓGENOS RELACIONADOS COM A FORMAÇÃO DO PREÇO E 

CUSTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR ÔNIBUS 

 

Os aspectos descritos a seguir são entendidos como distorções que afetam negativamente à 

operação e gerenciamento do sistema de transporte, visto que normalmente estão fora do 

controle dos órgãos de gerencia, ocasionando significativos impactos na formação de preço 
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dos serviços e que podem viesar a avaliação da eficiência e eficácia do sistema de transporte 

público e de sua rentabilidade.  

 

ORRICO & SANTOS (1996) citam a influência exercida na competitividade das empresas, 

induzida pelo poder de negociação dos fornecedores, como um aspecto importante 

relacionado ao transporte público por ônibus, e em especial a administração dos custos e 

tarifas pelo Poder Público. Segundo os autores, o mercado operador de transportes, com 

relação aos fornecedores, tem singularidades a exemplo de: “Entre fornecedores e operadores 

existe forte diferença estrutural quanto à natureza da atividade econômica. Os primeiros 

produzem bens e os últimos serviços. Em princípio, esta diferença significa distintas culturas 

empresariais, concentração ou pulverização espacial dos investimentos, o que, em princípio, 

não torna atrativo para os fornecedores passarem a produzir diretamente serviços de 

transporte coletivo urbano”, (ORRICO & SANTOS, 1996).  

 

Os autores, ainda citam que à exceção da mão de obra, os três principais insumos utilizados 

no transporte público, tais como: veículo, combustível e peças, estão concentrados em um 

número extremamente pequeno de produtores, com elevadíssima capacidade produtiva e 

instalada em grandes plantas industriais, com estruturas de mercados oligopolizados ou 

monopolizada no âmbito nacional. Sobre essa singularidade, os estudos de RABBANI et alli 

(1990) chamam a atenção especialmente para a indústria automobilística instalada no Brasil, 

onde se encontra uma estrutura típica de um oligopólio, enormemente concentrado, formado 

por um número reduzido de firmas que dominam completamente toda a indústria, dessa 

forma, segundo os autores, se descarta de imediato a possibilidade de se explicar à formação 

de preços dessa indústria através dos mecanismos competitivos.   

 

No transporte público em particular, os estudos de RABBANI et alli (1990) mencionam que 

uma única firma domina praticamente toda a produção do mercado de chassi, dessa forma, a 

formação de preço desse equipamento se dá em condições muito especiais no contexto de 

uma indústria oligopolista com elevado grau de monopólio, e acrescentam que o veículo 

consome combustível e utiliza lubrificantes (que utilizam matéria prima importada), pneus, 

peças e acessórios que têm seus preços também formados sob a estrutura de mercado 

semelhante. Os autores chamam a atenção para o transporte público urbano, que utiliza 
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insumos e equipamentos que são produzidos numa estrutura de mercado imperfeita, e seus 

reflexos na formação de preços do transporte público, particularmente pela característica de 

ser operacionalizado por empresas de ônibus na maioria privadas que visam ao lucro e 

trabalham sob um regime monopolista de concessões de linhas. 

 

ORRICO & SANTOS (1996) observam que “o poder de negociação dos fornecedores nas 

suas relações de mercado com os operadores de transporte, ao invés de colocá-los em lados 

opostos, situa-se no âmbito do acordo, incluindo operações em juint ventures para atividades 

de interface como a revenda de veículos, ou para atividades conexas, como transporte de 

combustíveis. São acordos de longa duração dentro da lógica de manutenção da clientela”. 

Os autores acrescentam que “devido ao inter-relacionamento econômico vertical da produção 

nessa indústria mostra convergência de interesses entre fornecedores de insumos e 

produtores de serviços, em função do processo de formação de preço, da elaboração da 

planilha tarifária, e do princípio de manutenção do equilíbrio econômico – financeiro do 

contrato, as vinculações entre operadores e fornecedores de insumos se dão no sentido de 

elevar as margens de rentabilidade do setor. A âncora dessa coalizão de interesses está no 

tabelamento, pelos fornecedores, dos preços de insumos em valores superiores aos realmente 

praticados, produzindo o efeito de elevar as rentabilidades dos clientes”, (ORRICO & 

SANTOS, 1996). Para os autores, a filosofia que sustenta essa conjugação desses interesses se 

traduz em manter clientes capitalizados com o objetivo de expansão do nível de suas 

atividades. Em outro aspecto, a renovação acelerada da frota também contribui para a 

elevação da tarifa e torna a empresa operadora duplamente beneficiada no processo, pois 

ganha na rentabilidade e aumenta o seu patrimônio. 

 

Nos estudos realizados por ORRICO & SANTOS (1996) nas aglomerações brasileiras, foram 

encontrados diferentes valores representativos do capital imobilizado em veículos nas 

planilhas, permitindo afirmar essa tendência de interesses, principalmente quando se 

considera a semelhança de marcas e modelos. Segundo os autores alguns órgãos gestores, 

diante dessas distorções têm adotado redutores do preço de tabela. Outro indício, apontado 

pelos autores, é o fato de que diversas empresas operadoras de transporte coletivo têm relação 

econômica com revendedoras autorizadas de fabricantes de insumos, em particular, de 
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veículos. Em alguns casos extremos, pertencem ao mesmo dono ou a mesmo grupo 

empresarial.  

 

Segundo SANTOS & BRASILEIRO (1996) “a estrutura do setor de ônibus urbano se 

modificou sob a égide da nova tipologia regulatória. Protegidos contra a entrada de novos 

competidores, os operadores já estabelecidos transformaram-se em grandes empresas e 

passaram a diversificar suas atividades para outros mercados locais de ônibus, serviços 

intermunicipais ou de longa distância, onde a regulamentação é, em geral, mais branda e as 

taxas de retorno são mais atrativas”, (SANTOS & BRASILEIRO, 1996).  Para os autores, o 

setor de ônibus regulamentado no Brasil tornou-se um negócio lucrativo, e que o oligopólio 

do setor de transporte por ônibus em nível nacional reduz a produtividade e piora a qualidade 

de serviço, uma vez que os objetivos empresariais de maximização de lucros podem estar em 

conflito com os objetivos públicos de aumento de demanda, melhoria da qualidade do serviço 

e redução de impactos ambientais. Nessa mesma linha de pensamento, VASCONCELOS 

(2002) cita que na evolução do transporte urbano por ônibus no Brasil foram formados 

pequenos grupos muito poderosos com grau de concentração de capital muito elevado e que 

comanda o transporte por ônibus.  

 

SANTOS & BRASILEIRO (1996) vão mais além e defendem a tese de que os problemas 

serão maiores quanto mais dependentes do transporte por ônibus forem às áreas urbanas de 

um país, e que a possibilidade de captura e controle da regulamentação pelos oligopólios é 

maior quando organismos, locais ou regionais, têm que enfrentar o poder econômico e 

político de grupos privados estabelecidos em nível nacional. Nessa perspectiva, os autores 

lembram que o Estado não pode se furtar à responsabilidade de desenvolver e implantar 

políticas nacionais destinadas a sustentar e estimular a competitividade no setor, inibindo 

estratégias e ações oligopolísticas.  

 

2.3.1. PLANOS ECONÔMICOS ADOTADOS NO BRASIL 

 

Os planos de estabilidade econômica estão sendo inseridos nesse capítulo devido aos 

impactos que disseminaram por toda economia nacional nos anos 90, com o crescimento nos 

níveis de pobreza associados ao aumento crescente da desigualdade social.  Os indicadores de 
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pobreza atingiram valores máximos em 1994, quando 33% da população estavam abaixo da 

linha de pobreza, ano em que a política de estabilização econômica foi iniciada no país. Essas 

perturbações macroeconômicas se refletiram negativamente na atividade de transporte 

público, tanto em relação à elevação dos custos, quanto na redução do faturamento do setor, 

especialmente pela retração da demanda de passageiros. Dessa forma, seus efeitos são 

entendidos como um aspecto exógeno e que não estão sob controle dos órgãos gestores.  

 

Segundo HASEGAWA (2003), no período compreendido entre, 1986 a 1998, houve no Brasil 

seis planos econômicos e quatro programas complementares, conforme abaixo descrito: 

 

1) Plano cruzado em fevereiro de 1986, no governo José Sarney: a taxa de inflação foi de 

65%; 

 

2) Plano Bresser em junho de 1987, no governo José Sarney: a taxa de inflação foi de 

415,8%; 

 

3) Plano Verão em 1989, no governo José Sarney: a taxa de inflação foi de 1.782,9%; 

 

4) Plano Collor I, março de 1990, no governo Fernando Collor de Melo: a taxa de 

inflação foi de 1.476,6%; 

 

5) Plano Collor II, janeiro de 1991, no governo Fernando Collor de Melo: a taxa de 

inflação foi de 480,2%; 

 

6) Programa de Ação Imediata (PAI), em 1993, no governo Itamar Franco: a taxa de 

inflação foi de 2.708,6%; 

 

7) Plano Real em junho de 1994, no governo Itamar Franco: a taxa de inflação foi de 

1.092,7%; 

 

8) Medidas complementares ao Plano Real, junho de 1995, no governo Fernando 

Henrique Cardoso; 
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9) Programa de Estabilização Macroeconômica, outubro de 1998, no governo Fernando 

Henrique Cardoso. 

 

Segundo o DIEESE (1999) a partir de 1995, a economia brasileira sinalizou prosperidade nos 

primeiros dezoito meses da implantação do Plano Real apresentando a interrupção do 

processo hiper-inflacionário e, conseqüentemente, à volta do nível de atividade da economia 

brasileira. O aquecimento econômico foi responsável pelo crescimento do emprego e da renda 

que há muito tempo não acontecia no cenário econômico do país, com uma melhora na 

distribuição de renda e redução da pobreza, principalmente com a elevação do salário mínimo, 

em maio de 1995. No entanto, para o DIEESE (1999) essa prosperidade foi interrompida pela 

sobrevalorização da moeda nacional e pela crise mexicana. Para evitar a fuga de capitais, o 

governo brasileiro adota medidas recessivas, com corte no credito, choque nos juros e 

mudanças no regime cambial. Os efeitos dessas medidas foram imediatamente sentidos, tanto 

na produção industrial como no emprego. Nos demais setores, os reflexos demoraram mais 

devido ao intenso crescimento do Produto Interno Bruto, que chegou a atingir 10% no 

primeiro trimestre de 1995.  

 

De acordo com DIEESE (1999) o quadro econômico muda em 1996 quando é interrompidos a 

trajetória de crescimento e o desemprego passa a evoluir de forma dramática a cada choque de 

juros adotado. Em 1997, outro choque de juros é realizado em razão da crise asiática e, menos 

de um ano após essa crise, a moratória da Rússia, a partir de agosto de 1998, atinge 

novamente a economia brasileira e em novembro, o governo brasileiro edita outro choque de 

juros, e dessa vez, os efeitos sobre a renda e o emprego foram drásticos, verificando-se pela 

primeira vez desde a implantação do Plano Real uma queda no Produto Interno Bruto, e o 

rendimento médio dos ocupados passa a regredir, e o desemprego supera os recordes dos 

últimos quinze anos.  

 

Essas perturbações na economia têm reflexos imediatos no mercado de transporte público, 

principalmente com a retração da demanda, cujos efeitos se refletem na tarifa e no nível de 

serviço.  Com a crescente redução dos passageiros, os serviços deveriam também sofrer 

redução para compatibilizar-se com a demanda. No entanto, o equilíbrio entre a oferta e 

demanda, apesar de tecnicamente corretos, e estejam apoiados na regulamentação do setor, 
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nem sempre é possível de operacionalizar pelos aspectos sociais envolvidos, isso faz com que 

seja garantido um padrão de oferta mínimo para a população, principalmente evitando a 

degradação do nível de serviço das linhas, cujo mercado atendido, é predominantemente 

constituído de usuários de baixa renda, consequentemente, tais características implicam num 

desequilíbrio econômico – financeiro, haja vista que os reajustes tarifários, solução para o 

reequilíbrio, nem sempre acontecem de forma desejável; seja porque seus percentuais ficam 

aquém da necessidade empresarial ou porque ficam além da capacidade de pagamento dos 

usuários. 

 

2.3.2. O TRANSPORTE INFORMAL E O CRESCIMENTO DA FROTA DE 

VEÍCULOS PARTICULARES 

 

Segundo ARAGÃO & SANTOS (2000) no Brasil verifica-se nos últimos anos um rápido 

crescimento da taxa de motorização da população produzindo impactos que afetam 

negativamente o transporte público. Por um lado, os segmentos da população de renda média 

passaram a ter maiores facilidades de aquisição de veículos particulares reduzindo a demanda 

por transporte coletivo. Por outro lado, o crescimento no número de veículos particulares 

utilizando mais intensivamente as vias urbanas vem deteriorando as condições de produção 

dos serviços de transporte público por ônibus. 

 

Foi a partir de 1995 que o transporte clandestino começou a aparecer com maior intensidade 

nas cidades brasileiras. Para a NTU (2001) a perda de passageiros do sistema para o 

transporte clandestino, transfere para o passageiro do transporte regular custos crescentes na 

medida em que o volume de passageiros pagantes é reduzido, a ociosidade de capital fixo 

empregado aumenta pela necessidade de manter os serviços: seja por pressões da população, 

seja pela dificuldade da classe empresarial de desmobilizar parte desses ativos para a 

comercialização.  

 

De acordo com a NTU (2001) quando existe um deslocamento de demanda de um sistema de 

maior capacidade, para outro de menor capacidade, verifica-se uma considerável perda de 

eficiência no transporte, refletida no aumento dos congestionamentos e conseqüente redução 

na velocidade comercial dos ônibus que necessitam adicionar mais ônibus para manter a 
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regularidade das linhas, o que implica em maiores gastos com capital fixo imobilizado em 

ônibus, mão-de-obra, encargos sociais, e consumo energético que no final serão repassados 

para as tarifas. 

 

Segundo a NTU (2001) em Belo Horizonte, no auge da proliferação do transporte informal, o 

sistema chegou a perder mais de 20% da receita, ocasionando déficits na Câmara de 

Compensação Tarifária superiores a quarenta milhões de reais.  

 

A NTU (2001) também cita que São Paulo também acumulou déficits prolongados na CCT, 

que foi responsável pelo envelhecimento da frota e a reformulação da sistemática de 

remuneração. No Rio de Janeiro, apesar de não haver CCT, os efeitos do transporte informal 

foram igualmente devastadores. 

 

Segundo CAVALCANTI (2004) na Região Metropolitana do Recife, o transporte informal 

retirava do transporte formal até 2003, 20% a 25% da demanda, contribuindo para agravar os 

transtornos no trânsito, e na operação do transporte público devido à forma irregular de 

operação por não respeitar os pontos e parada, pois paravam em qualquer parte da via, ou 

simplesmente bloqueando os pontos de paradas. O autor também se refere à elevação dos 

acidentes e desperdícios de combustível. Em novembro de 2003, os informais foram retirados 

do sistema e essa conquista só foi possível através de uma ação integrada do Governo estadual 

e do Município capital, apesar das suas diferenças partidárias. 

 

Após a revisão sobre base conceitual e teórica da regulamentação do setor de transporte 

público e o papel desempenhado pelo Poder Público na fixação das tarifas e na formação de 

preço, os aspectos exógenos a essa atividade, porém intrinsecamente relacionados ao de 

transporte, descrevemos a seguir os principais componentes econômicos do transporte, como 

ele é financiado no Brasil, as diversas visões sobre as atribuições de subsídios ao setor, 

algumas experiências internacionais, e o papel desempenhado pelos custos.  

 

2.4. O FINANCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE 

 

2.4.1. O CONCEITO DE TARIFA 
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Segundo LIMA (1992) tarifa é um preço público fixado para cobrar do usuário o serviço 

público prestado. No entanto, um dos aspectos importantes da tarifa citada pela autora é que a 

tarifa também é um instrumento de distribuição de renda, de ordenamento espacial, de 

distribuição de demanda e de comprometimento social.  

 

Para RANGEL (1996) a tarifa dos serviços públicos deve refletir o custo desses serviços. No 

entanto, a fixação da tarifa é uma decisão política. O Poder Público é livre para fixar a tarifa 

diferente do custo. Segundo o autor, na prática, o Poder Público poderá fixar a tarifa igual, 

maior, ou menor do que o custo. Quando a tarifa está acima do custo caberia a absorção da 

diferença ao Poder Público na forma de impostos. Inversamente, se a tarifa é fixada abaixo do 

custo caberia ao Poder Público entrar com uma subvenção igual à diferença cobrada do 

usuário. 

 

LIMA (1992) afirma que uma função importante desempenhada pelos preços dos recursos é 

alocá-los entre diferentes usos e áreas geográficas de forma a maximizar a eficiência da 

economia. Na teoria da alocação de recursos encontra-se outro aspecto importante que é o 

controle do mecanismo de preços. Para a autora, aplica-se o uso dessa teoria para a análise do 

processo de tarifação por permitir a identificação das condições do mercado do produto e dos 

recursos da empresa operadora como também, dos fatores que causam desvios para o alcance 

da máxima eficiência.  Para LIMA (1992) esses aspectos influenciam diretamente na 

definição de uma política tarifária, desde que se deseje ou não, guardar coerência com a 

necessidade de cobertura dos custos operacionais, e se tenha tomado a decisão de reduzir ou 

eliminar subsídios que poderiam cobrir eventuais defasagens entre o preço pago a empresa 

operadora e a tarifa. 

 

Na abordagem tradicional, a tarifa é utilizada como instrumento para garantir uma taxa de 

retorno adequada; ou seja, aquela que permite cobrir todos os custos e deixar uma margem 

como lucro para a empresa. O reajuste é determinado pelo órgão gestor quando se constata 

defasagem – para mais ou para menos – da tarifa vigente ocorrida em virtude de alteração dos 

custos ou das condições gerais de mercado, comprometendo a taxa de retorno tomada como 

referência. Caso a tarifa necessária seja impraticável, por não ser compatível com a 

capacidade de pagamento dos usuários e, o governo não queira reajustá-la por outros motivos, 
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são criados subsídios ou outras compensações para o ofertante, a fim de preservar o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato. 

 

De toda forma, tarifa e financiamento são dois conceitos fortemente relacionados, porque a 

tarifa juntamente com a demanda define a capacidade de autofinanciamento de um sistema de 

transporte público. Em geral, nos países desenvolvidos, a tarifa é estabelecida num patamar 

tal que, a receita tarifária representa uma parcela do total necessário para custear a exploração 

dos serviços, a outra parcela, origina-se de transferências governamentais para subsidiar a 

tarifa paga pelos usuários. A motivação para a existência de subsídios nesses países repousa 

em questões ambientais, econômicas e sociais, desempenhada pelo transporte público e que 

devem cumprir aspectos ligados à promoção da coesão social naqueles países. Diferentemente 

dos países desenvolvidos, na maioria das cidades brasileiras a receita tarifária é a principal, 

senão a única fonte de recursos existente para remunerar os serviços de transporte. Apesar da 

existência de vários estudos sobre a importância de subvencionar o transporte público, 

principalmente pelas relevantes questões sociais e de equidade envolvidas, poucas cidades 

criaram fontes externas de financiamento e, em geral, quando existiram não incorporavam as 

contribuições financeiras daqueles setores que mais se beneficiavam com os serviços de 

transporte público.  

 

A critica a existência de subsídios no transporte público tem como principal argumento a 

possibilidade de haver desperdícios de recursos, no entanto, aqueles que o defendem afirmam 

que os benefícios compensariam a parcela de perda de eficiência, e que de algum modo deve-

se subsidiar o transporte público para compensar o fato do veículo privado se apresentar com 

um preço extremamente baixo, por não pagar os elevados custos externos que origina, pelo 

elevado ingrediente social de que se reveste, pelos vultuosos custos inerentes à natureza do 

serviço e, devido às múltiplas externalidades positivas que o transporte público gera para a 

sociedade.  

 

É necessário aqui se fazer um parêntese para citar os incentivos fiscais proporcionado pelo 

Estado brasileiro a indústria automotiva instalada no país. Em pesquisa recente, ARBIX 

(2002) cita que no Brasil os incentivos fiscais dados para a indústria automobilística foram 

bastante generosos, e que em nenhum outro lugar do mundo tantas vantagens foram 
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concedidas às montadoras. Conclui o autor que houve um canibalismo fiscal com graves 

prejuízos ao país. O emprego, grande motivador da instalação desses indústrias nos Estados, 

não evoluiu de forma positiva; pior, encolheu. Segundo o autor, para gerar 2,5 mil empregos 

na Bahia, foram eliminados 3,5 mil em São Paulo, com incentivos do governo federal. A 

Volks também recebeu financiamento de R$ 880 milhões do BNDES para instalar uma nova 

fábrica no Paraná, gerando menos empregos do que havia antes em São Paulo. Segundo a 

Anfavea, no ano de 2001 quatro mil empregos foram eliminados no setor automobilístico. Em 

resumo houve uma brutal transferência de recursos públicos para o setor automobilístico com 

o pressuposto de geração de empregos, o que não ocorreu. Fica evidente pela pesquisa de 

ARBIX (2002) que se esses recursos fossem gastos no transporte público certamente teria tido 

um efeito multiplicador no emprego e renda muito maiores, dinamizando a economia regional 

e local, além de contribuir para a conservação ambiental pela modificação da matriz de 

transporte. 

 

Segundo VIEGAS & MACÁRIO (2000) tradicionalmente a intervenção do Estado no 

transporte público, tem sido parcialmente justificado por questões de eqüidade, 

principalmente para assegurar que a rede de transporte urbano seja oferecida a todos os 

cidadãos, e que ninguém seja privado desses serviços por razões econômicas. A interpretação 

desse objetivo, que segundo os autores, continua válido nos dias de hoje, conduziu as 

autoridades de transporte a aumentar o financiamento do transporte coletivo, através do uso 

de tarifas protegidas e subsídios para cobrir o déficit das empresas operadoras públicas.  

 

Para VASCONCELOS (1996, apud VIEGAS & MACÁRIO, 2000) essa prática, muitas vezes 

de cunho político, deu origem a um círculo vicioso de difícil saída, pois o álibi oferecido 

pelos elementos de justiça social, implícita na adoção de tarifas reduzidas e associadas à 

pequena exposição ao risco por parte dessas empresas, e ainda, pela garantia estatal da 

cobertura do seu déficit, tem em muitos casos, conduzido a situações de clara má gestão das 

empresas de transporte coletivo, revelando com freqüência custos unitários superiores aos que 

deveriam corresponder ao serviço prestado e estruturas que adoecem da conhecida 

”ineficiência X”, incapacitando-as para recuperar seus níveis de qualidade de serviço e 

eficiência econômica. 
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A utilização de mecanismos de subsidio externo para o setor de transporte público, tem 

provocado severas críticas por ser entendido como indutor de ineficiência produtiva. No 

entanto, JAVIER, et alli (2001) afirma que existe a compreensão de que a ajuda financeira 

externa para cobrir o vácuo existente entre a receita tarifária e o custo de exploração não 

significa exatamente que as empresas operadoras não sejam eficientes ou viáveis, reflete 

somente que os níveis de serviço e as tarifas sejam estabelecidos tendo-se como premissa uma 

política com objetivos específicos, ou seja: o serviço de transporte público está submetido a 

preços políticos que determina o Poder Público, e a diferença entre a tarifa ou preço político, é 

o custo real do serviço que tem que pagar o Poder Público que fixou o preço. Desse modo, o 

financiamento que promove os governos é motivado pelos aspectos econômicos, sociais e de 

meio ambiente. 

 

Para JAVIER, et alli (2001) a regra geral é que os subsídios outorgados as empresas de 

transporte não obedece a um cálculo sobre sua quantia ótima nem tão pouco se distingue entre 

aquela parte que se justifica em termos de eficiência econômica e aquela que obedece a razões 

de eqüidade.  

 

Outra visão sobre os subsídios citados por GORDON (1980, apud MARCOS, 2003) é que ele 

passa a ser considerado como um corretivo, na medida em que as externalidades não se 

refletem nos preços do transporte público, o que conduz a que fatores externos não sejam 

internalizados e os mercados surjam orientados imperfeitamente através dos preços.  

 

O uso de subsídios tem como finalidade garantir a cobertura dos déficits com transferência 

governamental. No entanto, essa transferência automática para cobrir o déficit de exploração 

não é precedida de estímulos à eficiência na gestão dos transportes públicos, uma vez que não 

se separava a parcela resultante das políticas inerentes à prestação do serviço e do nível 

tarifário, da parcela em que a causa é a má gestão das empresas, conseqüentemente não se 

incentivaria uma gestão racional dessas empresas na busca da eficiência. Nessa visão, maiores 

subsídios ao transporte urbano equivaleriam a uma ação redistributiva em uma situação na 

qual a competência ou o desenho dos mecanismos regulatórios, garantam que as empresas 

ofertantes estejam operando em um contexto de minimização de custos. Se isso não acontece, 

maiores subsídios podem traduzir-se em maiores custos e em menor eficiência produtiva. O 
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consenso global é que as subvenções ao transporte urbano têm efeitos em geral, progressivos, 

porque beneficiam fundamentalmente aos extratos de renda mais baixos. Mais recentemente, 

a comissão da união européia recomendou aos governos dos países membros que o repasse de 

subsídio às empresas de transporte deveria ser realizado através de indicadores de eficiência e 

de qualidade, principalmente a qualidade percebida pelo usuário e de melhorias tecnológicas 

no setor.  

 

Segundo PROPLANO (2003) o coeficiente de cobertura das despesas de exploração pelas 

receitas de venda de passagem varia entre 30% em Amsterdã, e 80% em Madrid para os 

serviços de ônibus urbanos.  Em países como Holanda, Dinamarca, Suécia, França (modo 

suburbano ferroviário), Alemanha e na Espanha (também nos suburbanos de Madrid e 

Barcelona), é o Estado que sozinho cobre os déficits operacionais. Em todos os outros casos o 

Estado partilha com os demais entes regionais e locais a cobertura desses déficits de 

exploração. Os investimentos de longa duração são, de uma forma geral, assumidos pelo 

governo central através de impostos, bem como de taxas pagas pela mais valia que os 

empreendimentos em transporte induzem aos que deles se beneficiam.  

 

A PROPLANO (2003) chama a atenção para a modalidade francesa (Versement) e a alemã 

(fundo federal para o financiamento do transporte). A primeira é aplicável a todas as 

aglomerações com mais de 20.000 habitantes e a segunda, resulta de impostos federais sobre 

combustíveis e ao recolhimento das receitas provenientes de estacionamentos e pedágios. Os 

alemães adotam uma perequação (Verkehrsverbund) reequilibrando redes públicas de infra-

estruturas.  

 

Segundo DIAS (1990) para que a subvenção ao transporte fosse instituída na França e em 

outros paises desenvolvidos, duas condições básicas tiveram que ser observadas; a 

organização dos transportes pelos poderes públicos e a busca de recursos externos ao sistema. 

A regulação do transporte público no caso francês teve como motivação à redução das 

disparidades entre as classes sociais, possibilitada com a criação em 1973 do Versement 

Transport. O Versement Transport é uma taxa paga pelos empregadores públicos e privados, 

variando de 0,5% a 1,75% da massa salarial. Sua utilização permitiu a renovação da frota de 
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ônibus urbano, um importante aumento da oferta, e, sobretudo, o estabelecimento de tarifas 

sociais.  

 

GOMIDE (2004) sugere que para resolver a questão da privação do acesso dos mais pobres ao 

transporte, seja feita por uma adequada oferta nas periferias e pela garantia de acesso dos 

desempregados e aos trabalhadores informais de baixa renda. Segundo o autor, o vale 

transporte social fornecido pelo governo, seria uma ação mais efetiva, se a gratuidade para um 

determinado segmento da população for entendida como essencial, que a sociedade, através 

do orçamento público, a financie. 

 

Para ALBUQUERQUE et alli (1991) os resultados da aplicação do modelo francês mostram 

que usuários, operadores, políticos e seus eleitores são favoráveis a sua implantação, embora 

existam opiniões contrárias de setores conservadores, a constatação é que a utilização do 

Versement Transport trouxe benefícios aos empregadores e seus empregados. 

 

Segundo DIAS (1990) o usuário francês paga, em média, um terço do custo do transporte, e 

ainda se beneficia da existência de tarifas diversificadas, estimulando o uso do transporte 

público pelo baixo custo. Os outros dois terços são distribuídos entre os Poderes Públicos e o 

Versement Transport em proporções que variam de cidade a cidade. Mesmo existindo alguns 

desperdícios ou má utilização de recursos, do ponto de vista gerencial, a conclusão da tese de 

Dias, (1988), aponta para resultados sempre melhores, no ponto de vista dos usuários e da 

mobilidade e acessibilidade urbana.  

 

BRASILEIRO (1996) cita que um dos resultados da criação do Versement Transport foi 

tornar possível uma redefinição das relações público-privado. Tanto os organismos de tutela, 

quanto às empresas privadas desenvolveram uma enorme capacidade e experiência, através da 

contratação de técnicos de nível superior, da elaboração de planos associados ao urbanismo e 

transporte, da adoção de planos qüinqüenais e dos chamados contratos de desenvolvimento.  

 

Numa visão mais moderna, BRASILEIRO (1996) destaca a importância que o Estado francês 

concede ao transporte. Essa importância se manifesta segundo o autor, através da implantação 
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de mecanismos institucionais e de financiamento, que garantem o acúmulo de conhecimento, 

tanto por parte dos poderes públicos quanto por parte do setor privado. 

 

ARAGÃO (1988) menciona que a solução encontrada pelo governo alemão, na cidade de 

Hamburgo, foi pioneira na organização dos transportes daquela cidade, ao criar em 1965, as 

Federações de Transporte de Hamburgo. Essa entidade surgiu da necessidade de estruturar o 

transporte público de forma coordenada de forma a permitir integração tarifária e operacional 

dos serviços oferecidos à população pelos distintos modos de transporte público. Para que 

houvesse uma maior integração operacional entre os diversos modos de transporte, ARAGÃO 

(1988) cita que o sistema tarifário foi modificado, surgindo dois sistemas complementares: a 

tarifa comunitária e a repartição das receitas. A adoção de tarifas zonificadas permitiu grande 

variedade de tipos de bilhetes (semanal, simples, múltiplos, mensais, escolares, bilhetes 

reduzidos para crianças, etc.). Essa gama de opções de bilhetes é tida como forma de atrair 

mais usuários para o sistema de transporte público devido ao barateamento do custo de 

transporte e por permitir o deslocamento do usuário pelos diversos modais da Federação 

pagando uma única tarifa.  

 

Segundo ARAGÃO (1988) a adoção da tarifa comunitária representou um benefício para o 

usuário, mas criou o problema de como repartir a receita tarifária com as diversas empresas 

operadoras, já que não era possível quantificar a quantidade de serviços oferecidos a cada 

passageiro por cada empresa, e conseqüentemente, a receita cabível a cada uma delas. Para 

resolver essa questão, a Federação firmou contratos com as empresas acordando que as 

receitas arrecadadas pelas empresas seriam transferidas para uma conta da Federação e 

distribuídas segundo critérios definidos por ela. A composição dessas receitas é um ponto 

controvertido, pois se presume que não estavam completamente regulamentadas quais as 

receitas extra tarifárias que fariam parte desse fundo financeiro, como por exemplo, as 

receitas provenientes da venda de publicidade, subsídios municipais, etc. mesmo assim, a 

repartição da receita era feita obedecendo ao princípio de que não deveria ela beneficiar 

sistematicamente nenhuma empresa da Federação e nem reduzir ou piorar a situação 

econômica de nenhuma delas em relação a sua situação anterior a adesão. Por sua vez, o 

critério não deveria desestimular as empresas no esforço por elas realizado de maximizar seus 

fatores de produção em busca de uma maior eficiência produtiva.  
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Na prática, ARAGÃO (1988) observa que a receita era distribuída por uma combinação de 

participação de cada empresa na receita total antes da criação da Federação e pela quantidade 

de assentos/quilômetros ofertados. Esse modelo de repartição da receita global entre as 

diversas empresas da Federação nada mais é do que uma Câmara de Compensação Tarifária, e 

a forma de reparti-la, um modelo de remuneração. Presume-se que esse modelo tenha dado 

origem as Câmaras de Compensação Tarifária ou Caixa Único introduzido no Brasil na 

década de 80. 

 

Segundo BAULUZ (2003) o sistema de transporte em Barcelona encontra-se totalmente 

integrado, desse modo a gestão das receitas proveniente das vendas de passagem encontra-se 

centralizada no órgão de tutela. O autor destaca que os títulos integrados e vendidos por um 

operador podem ser utilizados em qualquer modo de transporte realizando transbordo. Isso 

implica na necessidade de uma gestão centralizada com a participação direta dos agentes 

implicados. Por essa razão, se constituiu uma “Câmara de Compensação e Distribuição de 

Receitas e o Comitê de Seguimento de Integração Tarifária”. A primeira realiza mensalmente 

a distribuição das receitas procedentes da venda de bilhetes integrados dos diferentes 

operadores. Essa distribuição se realiza segundo uma regra de repartição que tem em conta a 

tarifa básica arrecadada e a cadeia modal de cada deslocamento realizado, obtido do algoritmo 

que se chama índice de intermodalidade. Para a sua obtenção é implantado um bit de 

seguimento, que como o nome indica, permite realizar o seguimento de tranzabilidade de cada 

título registrado e conhecer qual foi a sua utilização. Os resultados que se obtém com o bit de 

seguimento devem ser comparados com outros métodos de avaliação da utilização dos títulos, 

em cada modo de transporte, por essa razão são feitas pesquisas contínuas nas redes e linhas 

dos operadores integrados.  

 

Segundo BAULUZ (2003) para garantir o bom funcionamento da câmara e como suporte 

técnico para o seguimento de integração tarifária, criou-se um comitê de acompanhamento, 

composto pelas administrações e operadores. Esse comitê se reúne mensalmente para 

estabelecer metas específicas como, por exemplo; os convênios de adesão, fixação da oferta e 

preços das tarifas para futuros exercícios, a gama de tarifas integradas e os aspectos relativos 

à informação e comunicação, assim como a quantificação da eficiência e eficácia com que é 

feita à distribuição das receitas em conformidade com os custos. 
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No ano de1981, a EMTU/Recife elaborou um detalhado estudo sobre o tema intitulado de 

POLÍTICA TARIFÁRIA (1981), em que apontou as soluções que viabilizariam a adoção de 

subsídio visando atender as questões de natureza social do transporte para a população de 

baixa renda e dentre as sugestões apresentadas estava à criação do Vale Transporte. Hoje o 

vale transporte tem peso significativo como forma de pagamento dos serviços de transporte, 

respondendo em média, segundo a NTU (2004), por 50 % do total de faturamento do setor. A 

importância do vale transporte não se resume apenas na garantia ao trabalhador formal de que 

seus gastos com o transporte estejam limitados a 6% do seu salário básico, ele efetivamente 

representa, pela primeira vez, a contribuição externa dos setores beneficiados com o 

transporte público no seu financiamento. Apesar dos inquestionáveis benefícios advindos da 

instituição do vale transporte ele ainda necessita ser ampliado para as categorias de 

trabalhadores informais que constituem atualmente cerca de metade da força de trabalho da 

economia nas aglomerações urbanas do país. Além do Vale Transporte constituem receitas do 

sistema de transporte, os pagamentos antecipados dos passes estudantis e as tarifas em 

espécie, pagas pelos usuários.  

 

São poucas as experiências de cidades brasileiras em que o Poder Público destinou recursos 

públicos para financiar a operação do transporte, e quase sempre essa prática se revelou 

ineficiente em função dos desequilíbrios entre oferta e demanda verificado em algumas dessas 

experiências. A conseqüência é que a receita tarifária global deve ser suficiente para atender a 

equação de equilíbrio entre receita x custo do sistema, desvio nesse equilíbrio deve ser 

corrigida por mecanismo próprio a disposição do Poder Público como, por exemplo, 

aumentos nas tarifas ou redução do serviço (frota, viagens, linhas), não sendo comum ou 

usual o Estado financiar os déficits de operação.  

 

Quando a economia atravessa ciclos de inflação crônica como a que ocorreu até 1994 no 

Brasil, a necessidade de reajustes tarifários freqüentes causava grandes descontentamentos 

dos usuários por ser o transporte um serviço de alta essencialidade para grande parcela da 

população cujos reajustes salariais não acompanhavam os percentuais aplicados à tarifa. A Lei 

7.619, de 30 de setembro de 1987 que tornou obrigatória a concessão do vale transporte 

aliviou estas pressões, pois limitou o gasto do trabalhador com deslocamentos de ida e vinda 

ao trabalho, permitindo a fixação de tarifas mais próximas os custos operacionais. Essa 
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iniciativa foi de encontro aos interesses do setor de transporte principalmente da classe 

empresarial. Para LIMA (1992) o vale transporte teve como grande defensor para a sua 

instituição um organizado “lobby” do setor de transporte, visto que seu uso oferecia uma 

perspectiva real de recuperar a rentabilidade do setor que estava em crise. 

 

Segundo CHAVES & NASSI (1993) os objetivos da concessão do vale transporte eram 

diminuir o custo do transporte nos deslocamentos casa-trabalho-casa para as pessoas de baixa 

renda, induzir o uso dos meios de transporte mais adequado para esses deslocamentos e 

reduzir as tensões sociais nas cidades quanto aos aumentos tarifários. Os autores citam 

também objetivos de outorgar tarifas reais que permitissem a renovação da frota, diminuir as 

ausências ao trabalho e aumentar a produtividade global do sistema. Por outro lado, nas 

cidades ou regiões onde o Poder Público centralizava os recursos financeiros do sistema na 

forma de caixa único, o processo inflacionário gerava recursos adicionais resultantes das 

aplicações financeiras das vendas antecipadas de passes estudantis e do vale transporte que 

serviram para financiar a infra-estrutura dos sistemas de transporte.  

 

A EMTU 10 ANOS (1990) cita que o vale transporte foi operacionalizado em setembro de 

1987 na Região Metropolitana do Recife, e em agosto de 1988, a EMTU/Recife assume 

sozinha toda a comercialização.  Esse fato contribuiu para que os recursos provenientes das 

aplicações financeiras fossem repassados a Câmara de Compensação Tarifária, como forma 

de complementar a receita para ressarcir uma parcela dos custos do sistema. Com isso, o 

sistema passou a contar com três fontes de recursos para o seu financiamento: 

 

a) Receita das empresas que adquirem o vale transporte; 

 

b) Receita direta dos usuários; 

 

c) Receita da aplicação financeira do vale transporte. 

 

Segundo BRITO (1989) foi com recursos dessa natureza que a EMTU/Recife investiu na 

aquisição de mobiliário urbano (abrigos, terminais e pesquisas do STPP), ou repassando 

recursos para a CCT cobrindo eventuais déficits do sistema de transporte da RMR e, assim 
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mantendo o adequado nível de serviço da operação. Segundo o autor, as aplicações 

financeiras foram extremamente importantes em uma época de escassez de recursos e de 

problemas com o transporte coletivo na Região Metropolitana do Recife que era agravada 

pela inflação impulsionando sistematicamente os custos de transporte para níveis 

inalcançáveis para grande parcela de usuários, e sem que houvesse uma política de subsídios 

para o setor, ou a inexistência de mecanismos que pudessem assegurar a manutenção do nível 

de serviço. Os rendimentos da aplicação financeira constituíram durante muito tempo a 

principal fonte de recursos que permitiram investimentos em melhorias do STPP/RMR.  

 

A grande participação de categorias de usuários beneficiados por lei com isenções ou 

abatimentos tarifários, sem a existência de fontes de recursos para subsidiá-los, reduz o 

montante de faturamento dos sistemas de transporte. Essas características prevalecentes na 

maioria das aglomerações urbanas brasileiras têm impactos importantes nos usuários do 

transporte públicos pela possibilidade concreta de gerar iniqüidades na distribuição de renda, 

por fazer com que um grupo de usuários seja onerado em favor dos beneficiários que no final, 

acabam transferindo o ônus sobre o próprio sistema elevando as tarifas. GOMIDE (2004) 

define essa distorção, como injusta e socialmente regressiva. Em algumas cidades, as 

gratuidades e abatimentos chegam a onerar em até 40% o valor da tarifa. A redução de 

passageiros pagantes contribui para a elevação das tarifas porque o custo necessário para 

manter os serviços de transporte é suportado por um menor número de passageiros.  

 

Segundo CS & A (1991) os descontos para estudantes são dados de forma generalizada a 

qualquer estudante, não importando a renda familiar auferida e o nível do curso que freqüente, 

sendo também utilizado em deslocamentos desvinculados da atividade escolar. O efeito desse 

beneficio no preço da passagem é significativo em função do volume de estudantes 

transportados. Segundo o autor, os dados obtidos mostram que a participação média dos 

estudantes correspondia em 1990 a 14,5% do volume total de passageiros transportados nas 

regiões metropolitanas e capitais com seus aglomerados, correspondendo a aproximadamente 

a 123 milhões de viagens ao mês. O volume do subsidio mensal sem fonte de financiamento 

nessas cidades em meses de aula, correspondia a 8,2% da receita tarifaria global do mês.  
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CS & A (1991) acrescenta que a Constituição Federal, no artigo 230, § 2º, assegura gratuidade 

no transporte coletivo urbano as pessoas com 65 anos ou mais, independentemente de sua 

condição de renda ou atividade, no entanto, segundo o autor, essa concessão constitucional 

não veio acompanhada de indicação da fonte do subsídio, acarretando, como no caso dos 

estudantes, um ônus exclusivo aos usuários.  

 

Além das gratuidades aos idosos, outras categorias gozam de isenções tarifárias, como oficiais 

de justiça, policiais, militares, carteiros, agentes da justiça do trabalho, fiscais dos órgãos de 

gerência do transporte coletivo, pessoas com mobilidade reduzida, menores, e ex-

combatentes. Para a ANTP (2002) as gratuidades correspondem a um valor aproximado de 

15% da massa de recursos tarifários nos sistemas de transporte público do país. 

 

2.5. O CUSTO DE UM SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO POR ÔNIBUS 

 

2.5.1. CONCEITO ECONÔMICO DE CUSTO 

 

Esse item está sendo introduzido com a finalidade de explicitar o conceito de custo em 

transporte público por ser essa uma variável de suma importância para a compreensão dos 

modelos de remuneração. Na definição econômica, o custo total representa a mais baixa 

despesa monetária agregada necessária para produzir cada nível de produto, (SAMUELSON, 

1975). Os custos são efeitos, o resultado de alguma atividade que se realiza. Mesmo os custos 

fixos que pouco variam com o nível de produção são uma conseqüência da realização de uma 

operação. Custo é efeito e não causa. Custo será sempre o consumo de um fator de produção, 

medidos em termos monetários, para a execução de um serviço. 

 

A atividade de transporte como qualquer outra incorre para a produção dos serviços, num 

gasto que no conceito econômico, denominamos de custo.  Como ocorre em muitos outros 

conceitos econômicos gerais não existe uma unanimidade sobre a sua definição. Custo, sob o 

ponto de vista econômico, está vinculado a toda e qualquer aplicação de recursos, sob 

diferentes formas e expresso em seu valor monetário para a produção ou prestação de 

serviços.  
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É importante ressaltar que o conceito de custo é substancialmente distinto do de despesa, pois 

não é um valor absoluto estando sempre relacionado com um parâmetro de produção. De 

qualquer forma é importante conhecer a estrutura de custos de produção, pois eles permitem 

avaliar em que medida as empresas ou sistema estão utilizando adequadamente os recursos e 

fatores de produção. 

 

2.6.2. OS CUSTOS DE UMA EMPRESA 

 

A atividade dos transportes tem como objetivo máximo proporcionar deslocamentos de 

pessoas ao longo de diferentes pontos no espaço e durante diferentes períodos de tempo. A 

análise microeconômica da produção de transporte vai além de uma simples extensão da 

teoria da empresa, uma vez que seu estudo envolve a alocação de recursos que permitem a 

produção das viagens.  

 

A utilização eficiente dos fatores de produção é de grande importância no cenário nacional 

pela escassez de recursos disponíveis para custear a atividade num padrão aceitável de 

qualidade. Os custos de produção de uma empresa são originados pela oferta e nível de 

serviço de transporte necessário para o atendimento à demanda existente. Os serviços são 

estabelecidos conforme padrões de conforto, segurança, freqüência, regularidade e 

rentabilidade das linhas que compõem um sistema de transporte. A desigual distribuição da 

demanda no espaço e no tempo, tanto pelas configurações urbanísticas e de geometria viária, 

como pela concentração das atividades econômicas da região em horários específicos, e da 

política tarifária adotada, determinam um padrão de rentabilidade das linhas, muito 

heterogênea no espaço urbano explorado por diversas empresas operadoras. Os sistemas de 

transportes para produzir cada nível de produto (viagens), necessitam combinar os fatores de 

produção, como mão-de-obra, veículo, combustível, e instalações de forma eficiente. Essa 

combinação de fatores representa o custo total de produção. O papel fundamental dos custos 

deve-se a mais importante decisão tomada nas empresas, isto é; que volume de produção vai 

lançar no mercado e a que preço. Essa decisão deve levar em conta os custos que a empresa 

irá incorrer por essa razão são de interesse da empresa, pois necessitam saber como evoluem 

os custos totais com a escala de produção, uma vez que estes custos auxiliaram na definição 

do porte da empresa. A produção de transporte é um processo de múltiplos outputs, onde o 
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conceito de escala e de escopo é importante para a análise da indústria. A questão das 

economias de escala está relacionada com a dimensão da empresa, pois reflete uma relação 

positiva entre a dimensão da empresa e a sua eficiência produtiva. O problema da dimensão 

das empresas e da sua eficiência reside em saber se o custo por unidade diminui ou aumenta 

quando o output cresce, o que depende do comportamento do custo médio ser 

respectivamente, maior ou menor do que os custos marginais.  

 

Segundo COSTA (2004) as economias de escala ocorrem quando o número de viagens 

aumenta na mesma proporção dos custos e dessa forma, o seu cálculo implica numa 

interpretação mais complexa dos outputs agregados. A autora explica que a partir da década 

de 70 surgiram os primeiros estudos empíricos sobre o tema, porém eles não foram 

conclusivos. A razão para isso é, em parte, explicado pelas diferentes especificações 

funcionais utilizadas e pela diferença dos dados examinados.  

 

Outra dificuldade apontada por BUTTON (1993, apud COSTA, 2004) está associada à 

medição das economias de escala na atividade de transporte, relacionadas ao tamanho da frota 

porque até um determinado tamanho, os custos dos veículos e de manutenção não aumentam 

na mesma proporção, mas a partir de determinado tamanho surgem deseconomias de escala. 

Estudos mais recentes, segundo a autora, criaram modelos mais flexíveis que consideram a 

variação nos efeitos de escala como as alterações do output.  

 

Segundo BUTTON (1985, apud COSTA, 2004) a aplicação dessas técnicas nas empresas de 

transporte por ônibus urbano no Reino Unido, constatou que as economias de escala existiam 

até um determinado ponto, a partir do qual surgiam deseconomias e retornos constantes de 

escala. 

 

2.6.3. CUSTO TOTAL, MÉDIO E MARGINAL 

 

Para verificar como variam os custos ao mudar o nível de produção é conveniente para a 

empresa analisar o custo por unidade ou custo médio. O custo total se eleva à medida que a 

quantidade produzida aumenta. Os custos também são divididos em custos fixos e variáveis. 

O primeiro representa as despesas monetárias totais que continuam mesmo quando a 
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produção está em zero. Na rubrica de custo fixo, costuma-se incluir as obrigações contratuais 

com aluguéis, manutenção, depreciação, honorários, salários e etc. É um custo comprometido, 

por esta razão é totalmente inalterável para uma dada faixa de quantidade produzida. O 

segundo representa todos os itens do custo total, a exceção do custo fixo, tais como: matéria 

prima, combustíveis, etc. 

 

Existe, no entanto, categorias de custos bastante relevantes para a análise da produtividade da 

empresa, que são os custos médio e marginal. O custo fixo médio tem na sua representação 

gráfica uma inclinação negativa, mostrando que o custo fixo está sendo diluído à medida que 

cresce o volume de produção. Esse fenômeno econômico é muito importante para o transporte 

público, especialmente porque a utilização dos veículos em termos de quilometragem tem 

reflexos na determinação do custo com o qual o serviço está sendo realizado, sendo um dos 

indicadores que medem a produtividade ou eficiência de um sistema de transporte. A 

quilometragem rodada por veículo em dado período é função da tecnologia empregada e do 

tipo de serviço prestado pela empresa. Segundo PEREIRA (1985) o Percurso Médio Anual 

representa um índice agregado ao nível de empresa e é calculado com base nos dados 

solicitados pelo órgão gestor. O cálculo do Percurso Médio Anual (PMA) de uma empresa é 

obtido considerando-se a somatória da quilometragem rodada por toda a frota durante um ano, 

dividido pelo número de veículos que compõem a frota. Matematicamente tem-se que: 

 

PMA = ∑ Bn B (Ext Bi B x NVABi B)/m 

 

Onde: 

 

Ext Bi B= Extensão da linha i 

 

NVABi B= Numero de viagens anuais da linha i 

 

n = número de linhas da empresa 

 

m = número de veículos utilizados na operação das n linhas da empresa. 
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Uma redução no percurso médio anual (PMA), pode em alguns casos, significar um excesso 

de oferta em termos de veículos utilizados, traduzindo-se num mau uso dos fatores de 

produção, majorando o custo do serviço com reflexos na determinação do seu preço final ou 

tarifa. A redução do PMA pode se originar, por exemplo, na falta de prioridade dos ônibus nas 

vias, que ao impor velocidades decrescentes aos veículos, compromete a regularidade da linha 

que requer por sua vez mais veículos para neutralizar o efeito citado, o que ocasiona uma 

elevação dos custos de transporte.  

 

Segundo CORDEIRO (1992) em média, o custo por quilômetro se reduz em dois e meio por 

cento (2,5%) a cada aumento de cinco por cento (5%) no PMA. Graficamente tem-se que: 

 

Figura – 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onde: 

 

Ckm, é o custo por quilômetro; 

 

CV, é o custo variável por quilômetro; 

 

CF, custo fixo anual; 

 

PMA, percurso médio anual. 

 

Ckm
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CkmB1 B

CkmB2 B 

∆B2 B↓ 

PMAB1 B PMAB2 B ∆B1 B→ 

 
Ckm = CV + CF/PMA 

∆B1 B ≅ 5% 

∆B2 B ≅ 2,50% 
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PEREIRA (1985) cita que o custo por quilômetro é utilizado na determinação do coeficiente 

tarifário a ser imposto aos usuários e fornece uma medida da eficiência econômica das 

empresas, identificando aquelas que possuem uma boa estrutura operacional e controle de 

custos adequado. Para o autor, a metodologia tradicional do CIP de fixação de preços dividiu 

os custos em dependentes e independentes. O primeiro é aquele que existe com ou sem a 

operação dos veículos e o segundo ocorre na medida em que haja a utilização dos ônibus. Em 

razão da forma de cálculo dos custos operacionais, a parcela dependente assume a base anual 

e para serem transformados em custo por quilômetro são diluídos pela quilometragem média 

que cada veículo da frota percorre em um ano (PMA). Assim, passaram a ser denominado de 

custos dependentes do PMA. 

 

Para PEREIRA (1985) o cálculo do custo quilométrico é composto de dois grandes grupos: 

 

1. O custo dependente é composto pela remuneração e depreciação de capital, despesas 

administrativas, de pessoal, e impostos. 

 

2. O custo independente é composto por combustível, lubrificantes, rodagem, peças e 

acessórios, pessoal de manutenção, outras categorias de operação, pessoal 

administrativo e outras despesas de administração. 

 

Para o autor os custos dependentes são calculados a partir da relação entre a média dos 

valores de ordem física financeira e a frota média da empresa. Já os custos independentes, 

utilizam no cálculo o número de unidades e a quilometragem percorrida em um determinado 

período.  

 

PEREIRA (1985) cita que uma das criticas a essa metodologia se concentra no aspecto de 

agregação dos dados ao nível da empresa e não da linha, e nesse caso, supõe-se que os índices 

são iguais para todas as linhas da empresa. Justifica o autor que as dificuldades de apropriação 

dos custos contra indicam o procedimento que seria muito complexo. 

 

LIMA (1992) observa que o importante de tudo isso é entender que os custos devem refletir a 

realidade da distribuição interna de recursos e o seu uso. Para tanto, é necessário o 
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acompanhamento da frota em relação ao tempo de operação, dispor de reserva técnica, 

sucateamento, idade, quilometragem rodada, consumo energético por veiculo e por empresa, 

porque dessas informações depende a apropriação dos custos de depreciação e remuneração e 

a definição dos coeficientes de consumo de combustível. A autora alerta que é de fundamental 

necessidade o papel do Poder Público na adoção de medidas concretas para reduzir os custos.  

 

Para PEREIRA (1985) o custo operacional de uma linha resume os custos gerados pela 

prestação dos serviços de transporte de passageiros no atendimento às necessidades de 

deslocamento dos usuários demandantes por serviços, e são agrupados pelas parcelas de 

custos diretos de operação do veículo, custos indiretos incorridos na operação do veículo, 

atividades inerentes à administração do negócio e a remuneração do capital investido. Na 

busca de seus objetivos, a empresa combina fatores de produção (tecnologia), que são 

contratados no mercado e originam a função de produção da empresa. Incluem-se como 

fatores de produção, o custo dos recursos utilizados e que pertencem ao proprietário da 

empresa (trabalho e capital) e insumos. A soma desses dois grupos (fatores e insumos) define 

o custo de produção de uma empresa. Na sua expressão mais genérica, TRAVASSOS (2002) 

cita que os custos de cada empresa operadora de transporte público por ônibus, poderiam ser 

calculados pela seguinte expressão: 

 

CT = (CV x Km + CF x F) K1 + (CP x Pass) x K2 

 

onde: 

 

CT = Custo Total Considerado 

 

CV = Custo Variável 

 

CF = Custo Fixo por quilômetro 

 

CP = Custo por Passageiro 

 

Km = Quilometragem Rodada 
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F = Frota em Operação 

 

Pass = Passageiros Transportados 

 

K1/K2 = Fatores que procuram dar maior ou menor peso à prestação do serviço ou aos 

passageiros transportados. 

 

Segundo CORDEIRO (1985) num dado período de tempo, o custo total para a empresa é a 

soma de seu custo fixo total e de seu custo variável total. O autor explicita que no caso do 

transporte público, o nível de atividade ou a medida de produção normalmente utilizada é a 

quilometragem percorrida. Alerta o autor sobre a importância de apropriar os diversos itens de 

custo associados à operação. Para CORDEIRO (1985) mesmo com nível de atividade zero, 

haverá sempre a parcela de custo referente ao capital empatado, independentemente do nível 

de atividade. O autor cita que a estrutura da planilha de custo deve ser composta de três 

grandes itens: 

 

1. Custo do serviço prestado (custos variáveis e fixo) 

2. Custo de capital (veículos, instalações e equipamentos) 

3. Custos imputados (impostos e taxas) 

 

Os custos variáveis são compostos por combustível, lubrificantes e pneus. Na composição do 

custo variável o item combustível participa com maior peso, sendo importante avaliar os 

fatores que influencia o seu consumo, como por exemplo, o sistema de circulação das vias; 

habilidade do motorista em dirigir corretamente; tipo do veículo; o estado de manutenção da 

frota; condições geométricas do sistema viário, idade do veículo, e quantidade de usuários 

(lotação).  

 

Os custos fixos, por definição são considerados aqueles que pouco variam com o nível de 

atividade da empresa. Normalmente são compostos por pessoal de operação, manutenção, e 

escritório, seguro, fardamentos e frota de apoio. 

 



 74

O Custo de capital, para CORDEIRO (1985), não guarda relação com a produção de 

transporte, e pode ser agrupado em separado dos demais custos. A filosofia que embasa esse 

procedimento é que, para efeito de remuneração dessa parcela de custo, ela não estará 

vinculada ao serviço prestado pelo operador. 

 

Os custos ditos imputados às empresas em função de seu faturamento ou lucratividade são 

impostos ou taxas incidentes sobre a operação de transporte e normalmente variam de cidade 

para cidade. 

 

Na maioria das cidades brasileiras os custos unitários são calculados através de uma planilha 

de custos cuja metodologia segue em geral a baseada no GEIPOT. Segundo pesquisa da NTU 

(2000), cerca de 69% dos órgãos gestores utilizam essa metodologia para o cálculo dos 

custos, sendo que 43% adaptaram-na a sua realidade local, e 26% utilizam a planilha do 

GEIPOT na integra. Os 26% restantes utilizam planilha própria, não significando com isso 

que utilizem uma metodologia diferente da que é baseada nos custos médios de operação.  

 

2.6.4. CUSTO MARGINAL 

 

Quando se deseja conhecer o impacto no custo total de uma unidade adicional de produto, 

obtém-se o custo marginal ou incremental que mede a relação entre o custo final e a produção 

de uma unidade extra de produto. Em geral, os sistemas de transporte público estão 

regulamentados no plano da oferta pelo organismo de tutela, não sendo permitidos ou 

remunerados os serviços que excederem ao especificado.  

 

No entanto, em 1992 a EMTU/Recife inovou o modelo de remuneração das empresas 

operadoras do Sistema de Transporte da Região Metropolitana do Recife, ao incorporar a 

chamada Adequação Dinâmica do Serviço, no qual as empresas poderiam aumentar ou 

reduzir a oferta estabelecida conforme as variações ocorridas na demanda. A filosofia dessa 

mudança implementada pela EMTU, era fazer com que as empresas racionalizassem o 

consumo dos seus fatores de produção, conduzindo as empresas a equilibrar oferta a demanda 

de passageiros objetivando a uma maior eficiência e evitando desperdícios.  
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A lógica dessa proposta era que as empresas por possuírem um maior poder de resposta a 

eventos pontuais ocorridos na operação poderiam melhor atuar no equilíbrio da oferta de 

serviços à demanda de passageiros. O órgão gestor continuaria a planejar e prescrever o 

serviço, porém a prescrição seria a oferta desejável sob determinado padrão estabelecido 

(Estado desejado de Serviço). Essa flexibilidade na operação, introduzida pelo novo modelo 

de remuneração, poderia traduzir-se em uma bonificação ou penalização, com reflexos na 

remuneração da empresa operadora. 

 

  FORMAS DE REMUNERAÇÃO ADOTADAS NO BRASIL 

 

Segundo ORRICO & SANTOS (1996) “as formas de ressarcimento das empresas 

operadoras de ônibus urbano prevalecentes nas cidades brasileiras podem, como regra 

geral, ser resumida em dois grandes grupos, com duas variantes possíveis”, (ORRICO & 

SANTOS, 1996). 

 

a) O Modelo Tarifa; 

 

b) O Modelo Receita Pública.  

 

No primeiro, a empresa é remunerada pelos custos que incorre ao realizar o serviço, e é 

ressarcida pela receita tarifária arrecadada dos usuários. É um modelo mais antigo e ainda em 

uso, sobretudo nas pequenas e médias cidades. No segundo, é uma forma de uso mais recente. 

Sua característica fundamental é que o valor da remuneração da empresa não guarda relação 

direta com a receita arrecadada dos usuários. O valor do pagamento resulta de um contrato 

pelo qual a empresa operadora se obriga a realizar um serviço, qualitativo e quantitativamente 

especificado, e em troca recebe uma remuneração definida em termos de uma unidade de 

produção previamente estabelecida.  

 

Segundo ALVARADO et alli (1996), no Modelo Receita Pública, o valor a pagar a uma 

empresa é definido pelo custo por veículo-quilômetro, ou custo por veículo-dia colocado a 

disposição do órgão concedente para a realização do serviço.  Ou pode ser uma combinação 

dos dois: um valor por veículo-quilômetro a ser multiplicado pela distância percorrida. A 
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receita tarifária, nesse caso, pertence ao Poder Público. É o modelo utilizado na maioria das 

cidades e aglomerações brasileiras. 

 

Para ORRICO & SANTOS (1996) a diferença fundamental entre os dois modelos é que no 

Modelo Receita Pública a rentabilidade de uma empresa independe da capacidade da empresa 

de captação de demanda, mas sim de sua capacidade em manter os custos reais de operação 

abaixo dos estabelecidos pelo organismo público de gestão. Para o autor, os riscos são 

assumidos pelo Poder Público no caso de fixar a tarifa abaixo do custo médio por passageiro 

porque ele estará contratualmente obrigado a destinar receitas não-tarifárias para garantir o 

equilíbrio financeiro dos contratos, sempre e quando as empresas permaneçam fiéis 

cumpridoras das disposições técnicas e dos requisitos operacionais acordados.  

 

ORRICO & SANTOS (1996) consideram que para a empresa a fixação da tarifa é um 

problema irrelevante, porque a sua preocupação maior estará centrada na possibilidade do 

órgão gestor não cumprir o estabelecido em contrato, a exemplo das tarifas permanecerem 

abaixo do ponto de equilíbrio. Ou ainda, havendo desequilíbrios entre oferta e demanda a 

médio e longo prazo, uma vez que tarifas altas em relação à capacidade de pagamento dos 

usuários podem reduzir a demanda, comprometendo o equilíbrio do sistema e ameaçando com 

a retração do mercado. 

 

Por outro lado, o Modelo Tarifa para ORRICO & SANTOS (1996) apresenta uma fragilidade 

básica, por essa razão o seu uso foi praticamente eliminado das cidades de maior porte. Para 

os autores, serviço de menor demanda ou linhas de baixa rotatividade de passageiros teriam, 

no Modelo Tarifa, custos por passageiro elevados e, nesse caso, tarifas de equilíbrio acima da 

capacidade de pagamento dos usuários. No caso de tarifa única, o Modelo Tarifa faria aquelas 

linhas e serviços em não atrativas economicamente para o operador, a não ser que ele fosse 

incitado a praticar subsídio cruzado entre as várias linhas que opera. Mesmo assim, segundo 

os autores essa alternativa seria limitada em função dos diferenciais de desempenho entre os 

conjuntos de linhas operadas pelas distintas empresas.  

 

Segundo ORRICO & SANTOS (1996), “diante desses problemas, com a adoção das formas 

básicas de remuneração, a experiência brasileira de gestão de transporte por ônibus 
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introduziu variantes que modificaram as condições de competitividade e de rentabilidade do 

setor, o que fez com que as formas básicas se aproximassem uma da outra. Trata-se, para o 

primeiro modelo (Modelo Tarifa), da criação das Câmaras de Compensação Tarifária e, 

para o segundo (Modelo Receita Pública), da introdução de um fator associando uma 

parcela do ressarcimento à quantidade total de passageiros transportado pela empresa, 

denominado Fator B”, (ORRICO & SANTOS, 1996). 

 

Para ORRICO & SANTOS (1996) a variante, Fator B, foi introduzido no modelo de Receita 

Pública com o objetivo de fazer com que aumentasse a preocupação das empresas em captar 

demanda. O Fator B, para os autores, caracteriza um modelo misto no qual a remuneração da 

empresa deixa de ser vinculada apenas aos custos necessários à produção do serviço, estando 

uma parte do ressarcimento vinculada à receita tarifária arrecadada pela empresa. Os autores 

chamam a atenção para o fato de que quanto maior for a parcela dos custos diretamente 

remunerada, mais a variante se aproxima do Modelo Receita Pública. Ao contrário, quanto 

maior for o fator B, mais a variante se aproxima do Modelo Tarifa. 

 

2.7.1. A CÂMARA DE COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA 

 

Segundo TRAVASSOS (2002), ao longo da década de 80, houve no Brasil um grande 

investimento nos instrumentos de gestão do transporte público de passageiros por ônibus, com 

os municípios estruturando entidades técnicas com a finalidade de atuarem no planejamento, 

na programação, nos controles e fiscalização dos serviços. O autor acrescenta que à medida 

que aumentava a intervenção do Poder Público no setor, crescia também a sua 

responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados e pelos custos a eles associados e, 

conseqüentemente, pelos valores das tarifas cobradas dos usuários. Como decorrência dessa 

maior intervenção regulatória no setor, o Poder Público passou também a assumir maiores 

responsabilidades pelo equilíbrio econômico e financeiro das empresas operadoras, que na sua 

maioria, eram empresas privadas. 

 

Como afirma ALVARADO et alli. (1996), “as câmaras de compensação tarifárias são, por 

excelência, mecanismos de reequilibrio das remunerações das diversas empresas. Segundo os 

autores, existe CCT´s que são controladas pelo Poder Público, na qual realiza os cálculos e 
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determina quanto cada empresa tem que receber ou a pagar ao sistema, outras são 

gerenciadas pelo conjunto de operadores privados, através dos sindicatos que estabelecem os 

montantes a serem redistribuídos” (ALVARADO et alli ,1996). 

 

Nessa visão, PIETRANTONIO (1989, apud ORRICO & SANTOS, 1996) cita que a criação 

pelos órgãos gestores desse tipo de instrumento tinha como objetivo específico à eliminação 

dos desequilíbrios econômicos da operação entre as distintas empresas em razão da adoção de 

tarifa única nos serviços de transportes de uma cidade.  

 

ALVARADO et alli (1996) afirma que a adoção de mecanismos de compensação aparece no 

Brasil na década de 80 como uma alternativa para se obter resultados operacionais com várias 

empresas, semelhante ou superiores, a um sistema operado por uma única empresa. Para 

tanto, adotou-se o mecanismo de compensação. Esse mecanismo, segundo os autores, é o 

resultado da possibilidade real e concreta de que existam e se consolidem diferenciais 

importantes de rentabilidade entre as empresas e suas linhas, conseqüência direta do modelo 

de remuneração (tarifa) e da estrutura tarifária adotados. Pode-se inferir pelo exposto que em 

cidades ou regiões onde não existam tais diferenciais de rentabilidade, essa forma de 

remuneração não é aconselhável. 

 

Para PIETRANTONIO (1989) a introdução dos Fundos de Administração ou Compensação 

Tarifária na década de 80, pode ser entendida como uma estratégia implementada pelo Poder 

Público de obter um maior poder de controle das atividades relacionadas com a avaliação do 

desempenho econômico do transporte coletivo urbano, tendo como preocupação, a análise da 

eficiência na utilização dos recursos e o equilíbrio econômico e financeiro das empresas e do 

sistema.  

 

Os Fundos de Administração Tarifária na visão de PIETRANTONIO (1989) foram criados 

com a motivação específica de centralizar no Poder Público toda a receita do sistema de 

transporte coletivo. A filosofia que sustentava esse controle era o entendimento constitucional 

de que o Poder Público é o responsável último pela prestação do serviço. O controle das 

receitas tornava-se mais cobiçado na medida em que o montante de recursos extraídos das 

aplicações financeiras, num período de altas taxas de inflação, permitiu obter recursos 
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financeiros de vulto que deveriam se destinar a subsidiar o sistema e não, apropriados pelas 

empresas operadoras como vinha acontecendo. Outra visão, era a vinculação de parte dos 

recursos para investimentos no sistema que abrangia desde pesquisas, até a construção de 

terminais de integração, e em algumas experiências, a aquisição de veículos de frota pública.  

 

PIETRANTONIO (1989) cita que outra possibilidade criada com a centralização de recursos 

era a instituição de um fundo de renovação da frota, em que a parcela relativa à depreciação 

seria depositada num fundo administrado pelo Poder Público em nome das empresas 

operadoras, e seu único uso possível seria a aquisição de ônibus para a frota das empresas. De 

uma forma geral, Os Fundos de Administração Tarifária trouxeram inovações ao 

planejamento e operação do transporte público urbano.PIETRANTONIO (1989) enumera 

essas inovações em: 

 

a)  desvinculação da receita do custos no serviço;  

 

b)  remuneração das empresas segundo a medição da oferta e;  

 

c) o Poder Público como responsável por administrar os recursos financeiros gerados. 

 

PIETRANTONIO (1989) ressalta que a receita proveniente da tarifa cobrada no serviço era a 

fonte principal de recursos, porém, não a única. As receitas de destinações orçamentárias, da 

propaganda exibida nos veículos e terminais, da administração de estacionamentos pagos e de 

multas sobre as empresas operadoras e, das aplicações financeiras das reservas acumuladas 

são outras fontes de recursos ⎯ o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – 

IPVA foi utilizado no caso da cidade de Brasília como uma doação ao Fundo de 

Administração Tarifária local. Esse aspecto citado pelo autor revela a necessidade de haver 

uma contribuição dos setores diretamente beneficiados com o transporte público e que são não 

usuários do mesmo. Para o autor a existência de outras fontes de recursos é um aspecto 

subjacente à visão incorporada na criação desses Fundos de Administração Tarifária 

 

PIETRANTONIO (1989) chama a atenção para outro aspecto da introdução dos Fundos que 

foi o de permitir um escalonamento de reajustes tarifários sem a freqüência mensal de revisão 
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dos custos. Esse aspecto, segundo o autor, fez surgir à denominação de compensação tarifária 

com a qual ficaram conhecidas. A receita arrecadada no sistema passou a ser desvinculada dos 

custos de prestação do serviço, com as diferenças temporárias transformadas em receita ou 

despesa dos fundos de compensação tarifária e com um período de controle mensal ou 

quinzenal. 

 

PIETRANTONIO (1989) cita que a adoção dos Fundos de Administração Tarifária permitiu: 

 

a. escalonar reajustes tarifários sem vinculação estrita com os aumentos de preços e 

salários, ficando as diferenças temporárias gerenciadas pelos fundos; 

 

b. remunerar as empresas operadoras em função do equipamento utilizado e do serviço 

realizado, apurado por controles de aferição qualitativa e quantitativa; 

 

c. acumular recursos do sistema nos fundos com receitas do serviço, aplicações 

financeiras, de taxas de serviço, cobertura de subsídios e de outras fontes; 

 

d. manter um controle sistemático da operação das empresas nas linhas do serviço de 

transporte coletivo, avaliar e melhorar seu desempenho operacional e econômico, 

incluindo a fixação de tarifas. 

 

PIETRANTONIO (1989) observa que os “fundos tiveram a virtude de estabelecer um maior 

poder de comando do órgão gestor sobre o sistema, visto que a remuneração obtida pela 

empresa dependia do serviço efetivamente realizado e do controle exercido pelo órgão 

gestor, eliminando problemas de desequilíbrio econômico resultantes de diferentes 

características do mercado atendido por cada empresa em função da adoção de tarifa 

única”, (PIETRANTONIO, 1989). 

 

Outra vantagem, segundo o autor, era o de dar maior flexibilidade à política tarifária do 

município ao separar a fixação de tarifas da fixação da remuneração das empresas em dois 

fatos distintos, embora sujeito à restrição de viabilidade financeira. Contudo, na visão de 

PIETRANTONIO (1989), em algumas experiências a desvinculação de recursos de natureza 
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tarifária e de outras fontes previamente vinculados ao sistema para a cobertura dos custos teve 

um efeito negativo de descomprometer as empresas do controle sobre a sua arrecadação 

tarifária, facilitando a evasão de receita, visto que sua remuneração não mais dependia desses 

recursos. 

 

Segundo TRAVASSOS (2002), “ao longo do tempo muitas entidades gestoras adotaram 

esses instrumentos, às vezes até de forma precipitada e sem as devidas avaliações e se seriam 

efetivamente as soluções mais adequadas. Por outro lado, nesse mesmo período, algumas 

cidades desativaram as suas CCTs, por incapacidade técnica de gerenciamento ou ainda, por 

julgarem tais mecanismos ineficazes. Enquanto outras evoluíram para os sistemas de Receita 

Pública”, (TRAVASSOS, 2002). 

 

A existência das Câmaras, para ORRICO & SANTOS (1996), permitia que fossem delegadas 

a uma empresa, sem que houvesse problemas, as execuções de serviços deficitários. Os 

déficits poderiam ser compensados pelos superávits de outras linhas mesmo que operadas por 

uma outra empresa. As tarifas poderiam então ser dissociadas do custo médio por passageiro 

de cada linha individualmente. Déficits do sistema poderiam ser cobertos por recursos 

provenientes de outras fontes. Para operacionalizá-las se define as seguintes premissas: 

 

a) um traçado da rede de transporte que satisfaça de forma razoável os deslocamentos 

entre pares O-D que os usuários podem necessitar. 

 

b) o serviço será oferecido a todas as áreas da região, inclusive aquelas que pelas 

características de demanda ou da distância, não apresentam viabilidade econômica. 

 

c) estabelecimento de uma tarifa única para todo o sistema, o que favorece aos residentes 

nas zonas mais afastadas das fontes de trabalho e que normalmente representam os 

grupos de menor poder aquisitivo. 

 

d) uma justa remuneração as empresas, permitindo-lhes desenvolver-se e crescer dentro 

do sistema. 
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A partir da descrição conceitual das formas de remuneração adotadas no Brasil para as 

empresas regulamentadas no mercado de transporte urbano por ônibus, ORRICO & SANTOS 

(1996), caracterizam três tipos de disputa na operação desses serviços: 

 

a) A disputa pelo usuário ou concorrência na rua; 

 

b) A disputa pelo direito de estabelecer plantas de produção e; 

 

c) A disputa por transferência de receita entre linhas e empresas. 

 

A primeira, disputa pelo usuário ou concorrência na rua, é decorrente da receita da empresa 

depender do volume de passageiros transportados apresentando, em geral, um comportamento 

agressivo e incisivo dos veículos nas ruas. Para evitar essa concorrência que se revela ruinosa 

para o sistema de transporte público é criada áreas ou zonas de exclusividade de operação por 

empresa. A segunda, disputa pelo direito de estabelecer plantas de produção, é caracterizada 

pela disputa em operar uma nova linha ou para expandi-la espacial ou operacionalmente, 

tendo como objetivo a ampliação do mercado da empresa, visto que em mercados 

regulamentados a empresa não é livre para produzir todo e qualquer produto que desejar.  

 

Segundo ORRICO & SANTOS (1996), “é uma disputa que se faz preferencialmente no 

campo jurídico-administrativo, acompanhada de ações no campo prático ⎯ estas, por vezes, 

reveladoras de procedimentos fora do espectro legal”, (ORRICO & SANTOS, 1996). 

 

A terceira disputa por transferências de receitas entre empresas, ocorre onde existe algum tipo 

de rateio das receitas tarifárias entre empresas de um sistema. ORRICO & SANTOS (1996), 

observam que nesse caso, como a receita é repartida obedecendo a determinados parâmetros 

relativos ao custo de produção, a disputa ocorre com cada empresa atuando no sentido de 

elevar seus quantitativos de custo, já que este é o parâmetro usualmente utilizado na divisão 

da receita tarifária global. Os autores citam que um dos sintomas observados dessa disputa é o 

aumento da quilometragem global dos sistemas, e a ampliação e renovação acelerada da frota, 

estratégia utilizada pelas empresas visando obter maiores parcelas na repartição da receita 

global. 
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Essa característica é observada por TRAVASSOS (2002) em que a remuneração do operador, 

através das CCT´s, estimularia a crescente oferta de viagens e ou de frota, com o conseqüente 

incremento dos custos, sem o correspondente crescimento da demanda ou das tarifas. Para o 

autor, mesmo nas cidades em que os custos computados de cada empresa são função do 

passageiro transportado, essa tendência ainda é constatada, pois, cada uma delas, 

isoladamente, tenta aumentar a sua participação no rateio geral, partindo do princípio de que a 

sua ineficiência será rateada entre as demais. O autor compara essa situação à teoria dos jogos 

não cooperativos, no qual cada empresa individualmente tenta maximizar a sua posição, 

cogitando o que a outra fará. Como a expectativa é sempre de que a outra aumentará os 

serviços, cada uma isoladamente procura também maximizar o seu resultado.  

 

Em função da existência dessas características é que os críticos das CCT´s defendem 

abertamente o fim das Câmaras de Compensação e o retorno ao método convencional, no qual 

cada empresa é gestora do seu próprio lucro, como no Modelo Tarifa, entendendo que elas já 

tiveram seu tempo na década de 80 quando foram criadas, e a superlotação era o maior 

problema do transporte público. Com a crescente redução de passageiros e constantes déficits 

das CCT´s, diminuindo a receita das operadoras, há quem acuse o Poder Público gestor das 

câmaras, de continuar colocando linhas onde não há lucratividade, contribuindo para que as 

empresas não se preocupem com a eficiência, visto que seus lucros não dependem 

diretamente do número de pessoas transportadas. Os defensores dizem que não é a câmara de 

compensação que gera déficit, mas a receita insuficiente e a postura do órgão gestor para 

evitar a evasão de passageiros e coibir a criação indiscriminada de linhas pelas empresas 

operadoras que ganham força ao se aliar aos usuários.   

 

Nessa visão, TRAVASSOS (2002) lembra que “as Câmaras de Compensação Tarifárias são 

instrumentos de gestão e compensação de receitas, criadas para permitir o equilíbrio das 

rentabilidades entre as diversas empresas de um mesmo sistema, quando outros mecanismos 

operacionais se mostrarem inadequados, por essa razão não se poderia isentar de 

responsabilidade as empresas que provocam desnecessários incrementos dos seus serviços ou 

desinteresse pela receita, assim como os órgãos gestores que têm sido incapazes de coibir 

essa prática e, em alguns casos, até se mostrado conivente com ela”, (TRAVASSOS, 2002). 
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Segundo FORTES & JACOB (1993) ao analisar comparativamente o Modelo Tarifa, Caixa 

Único e Câmara de Compensação Tarifária, adotados na cidade de Brasília em distintos 

períodos, concluíram que embora o modelo Caixa Único tenha representado uma 

modernização nas relações entre governo e empresas operadoras introduzindo benefícios para 

o sistema de transporte público, como um maior conhecimento do sistema e capacitação 

técnica do órgão de gerência, também gerou uma série de impactos não previstos que atuaram 

negativamente no gerenciamento do sistema.  

 

A análise de FORTES & JACOB (1993) mostram que no período quando existiu o Modelo 

Tarifa, é registrada uma redução da quilometragem mesmo com crescimento na demanda; no 

período seguinte, no qual vigorou o Modelo Caixa Único, a demanda só registrou crescimento 

em determinados momentos, e mesmo assim em função de fatores exógenos, como por 

exemplo, o Plano Cruzado, mas a regra foi o crescimento exagerado da quilometragem com 

redução da demanda. No período no qual foi adotado o Modelo CCT, gerenciado pelas 

empresas privadas, o comportamento da quilometragem foi de redução, enquanto o da 

demanda foi de crescimento.  

 

A principal constatação feita por FORTES & JACOB (1993) para explicar as distorções 

ocorridas durante a vigência do Modelo Caixa Único, é que o sistema experimentou um 

período de evasão de passageiros, não havendo sequer crescimento equivalente ao 

crescimento vegetativo da população local. FORTES & JACOB (1993), concluem que a taxa 

de mobilidade da população caiu durante esse período.  

 

FORTES & JACOB (1993) observam também que no período da existência do Caixa Único, 

houve um aumento expressivo de linhas e de viagens; os ganhos financeiros oriundos das 

aplicações financeiras no mercado de capitais não eram apropriados pelo Caixa Único, e sim 

pelas empresas, principalmente às superavitárias, só restando ao Caixa Único recursos de 

aplicação financeira do saldo positivo, após o ajuste dos débitos e créditos das empresas; e 

ainda houve no período uma excessiva ampliação das gratuidades e elevação do desconto do 

passe estudantil que de 50% de abatimento, passou a 66% para alunos residentes na zona 

urbana, e 100% para os estudantes da zona rural.  
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Um dos aspectos importantes para o fracasso do Modelo Caixa Único, apontado por FORTES 

& JACOB (1993), foi à inexistência de mecanismo operacional no modelo que incentivasse as 

empresas por aumento no volume de passageiros transportados. A observação citada pelos 

autores demonstra que as formas de remuneração não é simplesmente um mecanismo 

econômico e financeiro de repasses de recursos e, portanto, não trazendo implicações no 

serviço especificado. Ao contrário, a metodologia adotada para realizar esses repasses tem um 

impacto na qualidade, quantidade e preços dos serviços, pois podem induzir a empresa 

operadora a produzir com eficiência os serviços a ela especificados, tendo como resultando 

tarifas mais justas. 

  

GOMIDE (2004) também afirma que na remuneração pela prestação dos serviços (Modelo 

Receita Pública), as receitas são controladas pelo Poder Público que efetua a remuneração das 

empresas com base na produção quilométrica, que o autor compara ao modelo de “Gross-cost 

contract”, adotado em algumas cidades européias, no entanto, apresentando a diferença no 

aspecto da determinação do custo por quilômetro que são estabelecidos em licitações 

competitivas, e no caso brasileiro numa planilha de custos. No caso europeu, segundo 

GOMIDE (2004), os riscos sobre os custos são assumidos pelas empresas e o da receita, pelo 

Poder Público. No caso das cidades brasileiras, o Poder Público assume sozinho o risco. 

Apesar das deficiências do modelo, principalmente por induzir o operador privado a produzir 

seus serviços com o máximo de veículos-quilômetro sem um correspondente aumento na 

demanda, o autor cita que ele é o que melhor apresenta facilidades para a coordenação e a 

integração da rede pelas autoridades públicas, e que a incorporação no modelo, de bônus ou 

penalizações, sobre metas pré-estabelecidas de demanda, acompanhadas de pesquisa de 

satisfação, podem minimizar os efeitos negativos do modelo.  

 

Já AZEVEDO & GAIA (1998) citando aspectos determinantes da perda de autonomia do 

Órgão Gestor de Transporte da Região Metropolitana de Belo Horizonte, METROBEL, 

concluem que na segunda administração daquele órgão, a partir de 1983, e com um novo 

cenário político Estadual que significou concomitantemente fortes e contraditórias pressões 

dos diversos atores sociais (empresários e usuários) que aliada à falta de controles sobre 

recursos críticos, tanto financeiros como políticos, não permitiram a Empresa adaptar-se a 

esse novo cenário.  
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Para AZEVEDO & GAIA (1998) A METROBEL, atuando até então com grande autonomia 

decisória e condições políticas de implantar projetos, justificados somente enquanto solução 

tecnicamente mais viável e eficiente para os problemas de transporte e transito na Região 

Metropolitana, teria que se adaptar a nova situação. Para isso, teria de um lado que ter maior 

submissão às diretrizes do Governo Estadual e, de outro, flexibilidade e abertura em relação 

às reivindicações e as pressões dos diversos setores da população.  

 

AZEVEDO & GAIA (1998) afirmam que inúmeras diretrizes selecionadas pelos técnicos da 

instituição como as mais viáveis e racionais para a solução de problemas do sistema, não 

lograram êxito e não foram implantadas, em virtude da reação dos usuários que conseguiram 

mobilizar apoio político suficiente para inviabilizá-las. Do mesmo modo, a nova 

administração encontrou os empresários do setor fortalecidos, organizados em um sindicato 

moderno e atuante, congregando todas as empresas permissionárias do serviço de transporte 

coletivo da RMBH. Segundo os autores, através dessa associação, havia sido instalada uma 

infra-estrutura técnica capaz de processar e controlar os dados e informações referentes à 

operação do sistema, assim os empresários lograram ter em mãos um mecanismo de pressão 

considerável, com força para encaminhar eficazmente os interesses do setor.  

 

Nesse período, segundo AZEVEDO & GAIA (1998) outra iniciativa de impacto foi 

representada pela revisão da planilha de custos em vigor. De um lado, já havia entre os 

técnicos da METROBEL a preocupação de estabelecer uma planilha que expressasse melhor 

os custos da operação do sistema e os ganhos reais das permissionárias. Do outro lado, os 

empresários advogavam o ajustamento de alguns itens da planilha que, na sua percepção, 

eram sub-remunerados. Mas, segundo AZEVEDO & GAIA (1998) por força de seu “lobby”, 

os empresários obtiveram mudanças na planilha que resultaram em considerável incremento 

do custo de operação do serviço. Com déficits acumulados, sem força política e recursos 

financeiros para ajustes e modernização do sistema, a METROBEL não consegue responder 

as crescentes demandas de ampliação na oferta de transporte, e apesar do esforço do seu corpo 

técnico, a METROBEL perde paulatinamente legitimidade frente a sua população alvo.  

 

AZEVEDO & GAIA (1998) destacam que na verdade, o desgaste da METROBEL foi 

facilitado pelo seu formato institucional de gestão que aparentemente desonerava as empresas 
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de qualquer responsabilidade pelas deficiências dos transportes. Frente às demandas populares 

por maior número de viagens, os próprios empresários incentivavam os movimentos por 

transporte a pressionarem a METROBEL.  

 

Já BRASILEIRO et alli (1997) citam que a razão para o sucesso da gestão metropolitana, no 

caso de Recife, foi à adoção pela EMTU/Recife de instrumentos técnicos em permanente 

evolução como a Câmara de Compensação Tarifária, o Conselho Metropolitano de 

Transportes Urbanos, o conceito de Estado Desejado de Serviço e a Avaliação das Empresas 

Operadoras. Os autores citam também como um avanço e rapidez de resposta da EMTU, a 

gestão informatizada da operação e os estudos de um novo modelo de regulamentação dos 

serviços de transporte coletivo. 

 

TRAVASSOS (2002) em recente pesquisa sobre o uso das Câmaras de Compensação 

Tarifária e a qualidade da gestão do transporte público, realizada em 40 cidades brasileiras, 

das quais 27 eram capitais e 13 cidades de médio e grande porte, concluiu que 15 (37,5%) 

praticam sistemas de CCT e 25 (62,5%) não. Em 13 das 15 cidades com CCTs, os cálculos 

dos débitos e dos créditos são efetuados pelos respectivos órgãos gestores, enquanto em 

apenas duas cidades são de responsabilidade conjunta das entidades gestoras e das empresas 

operadoras.  

 

A pesquisa verificou que em 8 das 15 cidades os recursos financeiros do sistema são de 

responsabilidade das empresas operadoras, em cinco delas são controlados conjuntamente 

pelas empresas operadoras e pelos órgãos gestores e, em apenas duas cidades, o controle é 

exclusivo do Poder Público.  

 

TRAVASSOS (2002) cita que das 15 cidades com CCT´s, em apenas nove (22,5%) 

ocorreram regularmente os repasses de recursos entre as empresas. Nas seis restantes (15%), 

mesmo sendo processados os cálculos das CCT´s, estão ocorrendo eventuais ou sistemáticas 

inadimplências, algumas delas persistentes há muito tempo, comprometendo os repasses das 

empresas superavitárias para as deficitárias.  
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Segundo TRAVASSOS (2002) as razões para essa suspensão de recursos entre as empresas 

operadoras são variadas, em que se destacam a falta de confiabilidade nos cálculos dos 

débitos e dos créditos ou, os déficits generalizados dos respectivos sistemas, quando a receita 

total arrecadada não cobre integralmente os custos contabilizados. Nesse caso, as empresas 

superavitárias ou com rentabilidade acima da média do sistema, se recusam a devolver os 

recursos excedentes à média.  

 

TRAVASSOS (2002) acrescenta que além do aspecto citado acima, soma-se a ele o próprio 

comportamento de algumas empresas que, através do incremento dos seus serviços, às vezes 

passam de uma situação superavitária para deficitária, ou aumentam os seus déficits, 

provocando reações desfavoráveis das demais levando ao descrédito as compensações 

financeiras. O autor chama a atenção para o fato de que nas seis cidades em que ocorreram 

essas irregularidades, em cinco delas os recursos financeiros são controlados exclusivamente 

pelas empresas operadoras e, apenas em uma em conjunto pelas empresas e órgãos gestores. 

Por outro lado, o autor acrescenta que nas nove cidades em que se processam as CCT´s com 

regularidade as compensações entre empresas, em duas, os recursos financeiros são 

controlados exclusivamente pelos órgãos gestores, em quatro delas, em conjunto, entre órgão 

gestor e empresas e, em apenas três, exclusivamente pelas empresas operadoras.  

 

A conclusão da pesquisa, segundo TRAVASSOS (2002), foi à constatação de que onde são 

utilizados modelos de gestão e compensação de receitas, com o efetivo repasse de recursos 

entre as empresas, a qualidade da gestão do transporte público, praticada pelo Poder Público, 

é bem melhor do que nas cidades em que tais mecanismos não são utilizados.  

 

TRAVASSOS (2002) justifica essa conclusão afirmando que o uso das CCT´s transfere para 

os órgãos gestores uma grande responsabilidade na definição dos custos e das receitas de cada 

empresa, exigindo a utilização de mecanismos de fiscalização e de controles mais sofisticados 

que asseguram a credibilidade dos cálculos efetuados. Esses mecanismos são também 

utilizados nas demais atividades da gestão praticada, daí conclui o autor, os bons resultados 

alcançados nessas cidades.  
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Outra conclusão da pesquisa apontada por TRAVASSOS (2002) é que ela mostra que a falta 

de autoridade nas entidades gestoras ou, quando os mecanismos de controles efetivos sobre os 

seus respectivos sistemas começam a perder a credibilidade, os cálculos dos débitos e dos 

créditos ficam sob suspeita e começam a ocorrer às irregularidades nos repasses de recursos 

entre as empresas. Paralelamente, constata-se uma tendência de degradação na qualidade geral 

da gestão praticada. Por essa razão, segundo o autor, a pontuação atingida das seis cidades 

com irregularidades nos repasses foi tão baixa e próxima da pontuação das cidades sem 

CCT´s. A pesquisa também mostrou a importância do controle dos recursos financeiro do 

sistema sob gerenciamento do Poder Público.  

 

TRAVASSOS (2002) observa que na quase totalidade das cidades onde estão ocorrendo 

eventuais ou sistemáticas inadimplências dos pagamentos por parte das empresas 

superavitárias, esses recursos ficam sob o controle delas, impedindo os órgãos gestores de 

efetuar o efetivo repasse para as empresas deficitárias.  

 

A câmara de Compensação Tarifária foi instituída no Brasil como instrumento de gestão dos 

transportes públicos. Sua função não se limita apenas em mecanismos para assegurar 

rentabilidade equilibrada entre todas as empresas que operam um sistema de transporte, mas 

principalmente, como um instrumento para implementar políticas públicas desejada de 

transporte em uma área urbana, contemplando entre outros aspectos, os sociais. Em sua 

concepção, nem sempre foi aplicada à prática de subsídio externo, embora internamente as 

CCT´s, utilizem subsídios cruzados entre linhas e empresas possibilitando a existência de 

linhas comercialmente não rentáveis, a implantação de um sistema integrado, e permita a 

entrada de recursos extra-tarifários para cobrir uma parcela do custo operacional. Por outro 

lado, a adoção das CCT´s, permitiu a existência de serviços de transporte em áreas ou horários 

de baixa demanda e por essa razão não atrativas economicamente. Nesse aspecto o seu uso 

pode ser visto como um instrumento pelo qual, o Poder Público pode promover a busca da 

equidade social no transporte público numa cidade ou região.   

 

2.8. EFICIÊNCIA EFICACIA E EQUIDADE, NO TRANSPORTE PÚBLICO 

 

2.8.1. EFICIÊNCIA E EFICACIA 
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Segundo FENSTERSEIFER (1986) já é universalmente aceito que toda avaliação sobre um 

sistema de transporte deve levar em consideração, indicadores de eficiência e eficácia. A 

definição e uso dessas medidas ganham força a partir da conferência de NORFOLK (1977), 

onde o termo eficácia foi definido como uma medida do grau de satisfação ou qualidade que 

um sistema de transporte público propicia no atendimento dos objetivos fixados para ele, e 

eficiência como a capacidade de maximizar fatores de produção do sistema. No entanto, 

FENSTERSEIFER (1986, apud SAVAS, 1978) ressalva que as medidas de eficiência e 

eficácia devem ser analisadas em conjunto com a equidade.  

 

Mais recentemente COSTA (2004) lembra que nas ultimas décadas a política direcionada ao 

setor de transportes públicos, na maior parte dos paises industrializados, ficou marcada por 

ações de privatização e desregulamentação da atividade, e nesse sentido, uma parte dos 

estudos empíricos mais recentes aplicados ao setor têm como objetivo medir o nível de 

eficiência das empresas e testar possíveis diferenças resultantes de mudanças regulatórias. 

Outros estudos, segundo a autora, têm se preocupado em avaliar os resultados de eficiência, 

relacionados com aspectos distintos dos operadores, relativamente à dimensão, tipo de 

propriedade, ou avaliar o desempenho das empresas de transporte fazendo uso de diferentes 

indicadores de desempenho em termos de eficiência e eficácia. 

 

Segundo KARLAFTIS & McCARTHY (2002, apud COSTA, 2004), a abordagem, na 

maioria dos trabalhos empíricos sobre o tema eficiência no setor de transporte publico, 

utilizou uma função de custos. Porém, mais recentemente tem sido utilizada a função 

produção. Em ambos os casos a metodologia mais utilizada tem sido a paramétrica. 

 

Segundo COSTA (2004) mais importante ainda do que medir a eficiência técnica das 

empresas de transporte é avaliar o desempenho delas por meio de diferentes indicadores, 

possibilitando a quantificação de várias formas. Assim, a autora cita alguns estudos que 

utilizam diferentes medidas de output que procuram medir o que se denomina na literatura de 

transporte, de eficiência e eficácia.  

 

FIELDING (1987, apud COSTA, 2004) cita os veículos-quilômetro percorridos como uma 

medida que reflete a eficiência do serviço, enquanto que os passageiros-quilômetro 
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transportados medem a eficácia, sendo a primeira medida vista como produção e a outra, 

como consumo, e a combinação das duas medidas resultariam numa medida de performance 

combinada ou total. 

 

COSTA (2004) menciona estudos desenvolvidos nessa área notadamente, as avaliações de 

eficiência e eficácia dos sistemas de transporte e o relacionamento entre essas duas dimensões 

básicas de desempenho e a mensuração das economias de escala desses sistemas. A análise 

considerou duas medidas de output, veículos-quilômetro percorridos e passageiros-quilômetro 

transportados, analisando a eficiência a eficácia, e uma medida combinada dos dois.  

 

Segundo FENSTERSEIFER (1986) a eficiência é normalmente entendida como uma medida 

de output por unidade de input. Os sistemas de transportes ao utilizarem eficientemente seus 

recursos na prestação do serviço podem ser considerados de alta eficiência. Esse aspecto se 

reveste de suma importância na organização dos sistemas de transporte publico nas cidades 

brasileiras, uma vez que o grau de eficiência obtida reflete não só na qualidade do serviço 

prestado, mas, sobretudo, no preço estabelecido para esses serviços. A questão fica mais 

importante em função de que os usuários do sistema de transporte público são na sua grande 

maioria, usuários de baixa renda, cujos serviços de transporte são para eles, em geral, a única 

forma de mobilidade acessível para realizarem os seus deslocamentos.  

 

Para PEREIRA (1985) Os indicadores de desempenho de um sistema de transporte propiciam 

informações sobre diversos aspectos da operação como também de novos projetos, 

principalmente, no que se referem à utilização, custos e a quantidade dos serviços oferecidos. 

O autor cita que o nível de serviço é determinante para a qualidade do serviço.  

 

PEREIRA (1985) acrescenta que há uma variedade de indicadores que, tanto podem ser 

utilizados para medir a eficiência e eficácia global de um sistema, como para a medição de 

uma linha, rota ou apenas uma das funções do transporte público.  

 

Para FENSTERSEIFER (1986) as medidas de eficiência mais utilizadas são: passageiro por 

veículo-hora; veículo-hora por empregado; veículo-hora por veículo; custo por veículo-hora; 

custo por passageiro; veículo-km por passageiro; custo por passageiro-km; veículo-km por 
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empregado; custo por veículo-km por hora. Para o autor, os fatores de custo utilizados nas 

medidas são desdobrados nos vários componentes de custo do sistema, como custo 

operacional, de capital, de mão-de-obra, manutenção, administrativo, etc. a sua utilização 

dependerá do objetivo a ser atingido. O autor alerta que nenhum indicador de eficiência é 

adequado para todas as situações e exemplifica dizendo que a melhora no desempenho de 

uma empresa pode não estar relacionado a uma ação gerencial dela, pois a mudança 

acontecida pode estar relacionada a ações fora do controle do operador. Um exemplo típico 

dessa situação é a retirada do transporte clandestino em algumas cidades brasileiras, que 

provocou um aumento de demanda, e conseqüentemente um aumento na rentabilidade das 

empresas. Ou como cita o autor, uma melhoria na capacidade da via provocando um aumento 

na velocidade comercial dos ônibus, não pode ser tomado como um elemento de esforço da 

empresa no seu indicador. 

 

O autor também alerta para a interpretação de um indicador quando ele for utilizado para 

comparar empresas diferentes, rotas diferentes ou modos diferentes de transporte. GLEASON 

at alli, (1982) citado por FENSTERSEIFER, (1986) considera que medidas de eficiência que 

incorporam a quilometragem, como custo por veículo-km ou custo por passageiro-km devem 

ser substituídos por veículo-hora ou custo por passageira-hora. A razão pela preferência 

segundo o autor é que as medidas que utilizam a quilometragem podem sofrer vieses em 

função de diferenciais de velocidade que afetam esses indicadores baseados na 

quilometragem. Mesmo assim, o autor adverte que o uso de indicadores baseados em horas 

também apresenta limitações.  

 

O ideal para FENSTERSEIFER (1986) é a utilização de medidas de eficiência que utilize o 

inter-relacionamento de vários indicadores. O autor cita como exemplo o uso dos indicadores 

mais freqüentemente utilizados no cálculo tarifário do transporte urbano: índice de passageiro 

por quilometro (IPK); percurso médio mensal (PMM); e passageiro transportado por veículo 

por mês. Esses indicadores são representados matematicamente por: 

 

ε Bk B = índice de custo por Km =  C/K 

 

ε BvB = índice de custo por veículo por mês =  C/V 
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ε Bp B = índice de custo por passageiro =  C/P 

 

onde,  

 

C = custo mensal do sistema 

 

K = quilometragem total percorrida no mês 

 

V = número de veículos da frota efetiva no mês 

 

P = número de passageiros transportados no mês 

 

FENSTERSEIFER (1986) cita que as relações entre os índices de eficiência podem ser 

facilmente visualizadas através de uma rede, denominada pelo autor de rede de relações de 

eficiência. Os nós representando as medidas de eficiência que incorporam custos, chamadas 

de custo-eficiência e os arcos quocientes, formados a partir de inputs e outputs do sistema de 

transporte e que também são medidas de eficiência. A rede é estruturada de forma tal que o 

produto de um nó pelo arco nos dá o nó seguinte, na direção do arco.  A relação de índice 

seria: 

ε Bk B= ε BP BP/K , 

 

ε Bv B= ε Bp BK/V , e 

 

ε Bv B= ε Bp BP/V, onde os quocientes (P/K; K/V; e P/V) representam os índices de IPK, PMM, e 

passageiros transportados no mês. O índice de eficiência ε Bp Bé a própria tarifa, quando obtido 

para todo o sistema. O autor chama a atenção para a inter-relação da estrutura de indicadores 

acima descritos, porque uma mudança em um deles causa alteração nos valores dos outros. 

Isso implica que uma melhora em um deles pode ser o resultado de mudanças que foram 

originadas em um outro ponto da rede. Mostra também essa configuração que há maneiras de 

melhorar um índice de eficiência a custa de outro. O autor afirma que essa rede pode ser 
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montada para qualquer conjunto de medidas de eficiência ou para um conjunto maior de 

índice. 

 

FENSTERSEIFER (1986) recomenda que os indicadores de eficácia devem ser utilizados 

para medir o grau em que um determinado objetivo é alcançado. No transporte público em 

geral, a eficácia pode ser vista como a acessibilidade que a população de uma área ou região 

tem em relação ao sistema e da qualidade da oferta desses serviços, medidos em termos de 

conforto, confiabilidade, regularidade etc. Um objetivo a ser conseguido no transporte público 

é o de transportar passageiro, portanto todas as medidas que leve em consideração a 

quantidade de usuários transportados são medidas de eficácia. O autor cita que medidas que 

utilizem percentual da população servida pelo sistema, passageiros-km per capita, 

passageiros-km por veículo-km programado, tempo médio de espera dos passageiros, 

distâncias médias entre paradas, número de acidentes por veículo-km etc. são indicadores de 

como o sistema é eficaz nos seus objetivos. 

 

FENSTERSEIFER (1986) recomenda que para avaliar adequadamente o grau em que a 

população está sendo servida por um sistema de transporte, é necessário dividir essa 

população em três grupos distintos: Os usuários cativos do sistema os que possuem 

alternativas de transporte e os não-usuários. Na análise o autor cita que essa distinção e 

necessária porque as medidas importantes de desempenho são diferentes para cada grupo da 

população. O autor justifica essa divisão no caso do usuário cativo porque este deve utilizar o 

sistema independentemente do nível de serviço ofertado, desse modo, as medidas de eficácia 

relevantes são aquelas que indicam se ele esta sendo atendido. Nesse sentido, os indicadores 

de qualidade serão: Distância de caminhada, freqüência do serviço, horas diárias de operação 

e outras medidas que indicam se suas necessidades de transporte estão sendo atendidas. 

 

2.8.2. EQÜIDADE 

 

Razões de eqüidade social no transporte público tornam necessária a participação do Estado, 

tanto na provisão de serviços aos grupos de menores recursos, como em determinados lugares, 

onde a baixa densidade faz com que seja muito cara a sua provisão. Diante dessa necessidade 

é que a definição de serviço público se faz em toda a sua plenitude, associando os serviços a 
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bens meritórios. Eqüidade nesse caso refere-se à igualdade do serviço ofertado a todos os 

segmentos da população demandantes do serviço.  

 

Segundo FENSTERSEIFER (1986) no transporte urbano, devido à sua característica espacial, 

o serviço ofertado poderá ser eficiente e eficaz em alguns bairros ou zonas da cidade, mas não 

ser eqüitativamente ofertado em todos os bairros da cidade.  

 

Para STRAMBI (1993) os preços, mesmo quando estabelecidos de forma a assegurar uma 

alocação de recursos eficiente, tem impactos distributivos que podem afetar a população de 

uma forma que pode ser considerada socialmente injusta. O autor lembra que embora o 

conceito de eqüidade seja freqüentemente utilizado como justificativas de ações no transporte 

público, ele é pouco compreendido e em muitos casos seu entendimento é distorcido. No 

entanto, a sua importância na formulação de políticas públicas para o transporte urbano no 

que se refere às políticas de preços indica a necessidade de caracterizar melhor o conceito.  

 

Segundo STRAMBI (1993) o conceito de eqüidade está relacionado à imagem de justiça 

social. A distribuição dos custos e benefícios decorrentes de uma ação sobre o sistema 

econômico tem implicações distributivas e devem ser incluídas quando na formulação pelo 

Estado de suas políticas. Nesse sentido, o autor afirma que as repercussões dessas políticas se 

distribuem de forma diferente entre os indivíduos ou setores da sociedade, especialmente, no 

transporte público nos aspectos a ele relacionados tais como: definição de investimentos, 

especificação do serviço ou na determinação de tarifas. STRAMBI (1993) propõe que o 

conceito a ser utilizado, a fim de complementar a renda como critério para a análise de 

eqüidade, seja o de necessidade de transporte público. Para o autor, categorias 

socioeconômicas diferentes, ainda que com os mesmos níveis de renda, teriam necessidades 

de transporte distintas, justificando alocações de recursos diferentes. A alocação de recursos 

por sua vez, deve ser orientada para a eficiência e eficácia de um sistema de transporte 

público.  

 

Para GOMIDE (2005) a literatura recente sobre o tema eqüidade, indica que a concessão de 

subsidio diretamente aos usuários via distribuição de vales e passes podem apresentar 
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resultados mais eficaz na garantia do acesso dos segmentos da população com insuficiência de 

renda do que as propostas de subvencionar a operação. 

 

2.9. MODELOS PARA AVALIAR A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO TRANSPORTE 

URBANO 

 

A avaliação dos sistemas de transporte público reflete o grau de eficiência e eficácia da gestão 

desses sistemas pelo Poder Público. Para LIMA (1996) o setor de transporte tem incorporado 

muito lentamente os novos paradigmas da qualidade, e as empresas operadoras, têm em 

alguns casos, se mostrado mais proativas a incorporar esses conceitos do que os órgãos de 

gerencia. Situação bem diferente daquela ocorrida na década de 80, quando foi iniciado o 

movimento de melhoria do desempenho dos sistemas de transporte liderada pelos órgãos de 

gerencia que buscou, principalmente, a transformação das empresas com gestão artesanal, em 

empresas estruturadas.  

 

LIMA (1996) avalia em seus estudos sobre qualidade e produtividade em transporte público 

nas cidades brasileiras com base na metodologia Quality Function Deployment, desenvolvida 

no Japão por W. Edward Deming. O método concentra-se na seleção, acompanhamento e na 

avaliação de indicadores de qualidade e produtividade que expressam em números itens de 

controle gerencial. Entre outros suportes metodológicos, LIMA (1996) cita em seu trabalho a 

Teoria Geral de Sistema, cuja abordagem sistêmica visualiza os problemas como parte de um 

problema mais amplo. A teoria da variabilidade, segundo a autora, tem papel vital na 

otimização de um sistema porque facilita a compreensão das diferenças entre o que se planeja 

e os resultados dos procedimentos operacionais, e da influência das pessoas das organizações 

e dos métodos de gestão no grau de variabilidade. 

 

ROSSITER (1996) utiliza como método para avaliar um sistema de transporte a análise de 

regressão linear múltipla, aplicada sobre as variáveis selecionadas. Os modelos utilizaram 

variáveis dummy, para explicar como os eventos selecionados pela autora influenciaram nos 

resultados da análise.  
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COSTA (2004) analisou 10 empresas que prestam serviços de transporte público em Portugal 

utilizando a análise “Data Envelopment Analysis” (DEA), com uso de um método de 

programação linear para construir uma fronteira não-paramétrica. As medidas de eficiência 

são calculadas relativamente a essa fronteira. A autora utiliza a DEA do tipo output-orientada 

com retornos constantes de escala, assumindo um conjunto de dados com K inputs e M 

outputs para cada N empresas. 

 

A partir da revisão bibliográfica efetuadas nesse capítulo, foi possível então a formulação da 

metodologia para avaliar a CCT. O capitulo seguinte apresenta a concepção metodológica que 

será aplicada nessa dissertação. 
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CAPÍTULO 3 

 

A METODOLOGIA PARA A AVALIAÇÃO DA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO 

TARIFÁRIA (CCT) 

 
 
O capítulo a seguir descreve, em termos teóricos, a estruturação da metodologia utilizada para 

inferir os objetivos propostos pela implantação da Câmara de Compensação Tarifária sua 

eficiência e eficácia como instrumento de gestão pública em um sistema de transporte urbano. 

A análise terá como estudo de caso a Câmara de Compensação Tarifária da Região 

Metropolitana do Recife.  

 

A operacinalidade da CCT começa pela prescrição dos serviços pelo órgão gestor que devem 

ser cumpridos pelas empresas conforme o estabelecido. As empresas enviam os dados da 

operação ao órgão gestor que após análises e aferições, calcula o custo do serviço e a receita 

arrecadada. O custo por quilômetro é obtido da planilha de custos individualizada por 

empresa.  

 

A receita arrecadada pelas empresas com o pagamento em espécie é somada a receita gerada 

da venda de passe estudantil e do vale transporte que são vendidos pelo Poder Público 

compondo assim a receita do sistema que será rateada entre as empresas proporcionalmente 

aos seus custos, representando as suas remunerações.  

 
O ambiente no qual a CCT se insere é esquematizado pela figura abaixo. 
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Figura – 3.1 

 

 

 

 

3.1. A CONCEPÇÃO DA METODOLOGIA 

 

A formulação da metodologia consistiu inicialmente na revisão da literatura sobre o tema, na 

leitura e discussão de todos os elementos que regulamentam a atividade de transporte, e que 

embasam teoricamente o ambiente no qual estão inseridas as Câmaras de Compensação 

Tarifária sob gestão pública, notadamente as contribuições teóricas de Orrico Filho, R.; A. 
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Brasileiro; E.C. Martins; J. Aragão, “Ônibus Urbano: Regulamentação e Mercados”, 1996, 

Cordeiro, D.M., “Revisão e Aprimoramento do atual modelo de remuneração das empresas 

operadoras do STPP/RMR” – EMTU/Recife, 1992, Alvarado, L.; Contreras-Montoya, C.; 

Orrico Filho, R.D. Anais Eletrônicos do IX Congresso Pan-americano de Ingeniería de 

Tránsito y Transportes, Ciudad de La Habana, Cuba, dezembro, 1996, EMTU/Recife, 

“Política Tarifária”, 1981, EMTU/Recife, “Novo Modelo de Remuneração”, junho,1984, e 

Rossiter C. A., Contribuição Metodológica para Monitoração do Desempenho de Sistemas de 

Transporte Público por Ônibus. Tese de M. Sc., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 

1998. Com esse ferramental teórico, foi possível formular uma série de indagações e dúvidas 

que deverão ser testadas e aferidas nessa dissertação.  

 

3.2. ESTRUTURA DA METODOLOGIA 

 

A estruturação da metodologia segue cinco etapas: 

 

a) definição do período em estudo, 

b) identificação dos processos da CCT que mudaram a forma de remunerar as empresas 

operadoras, 

c) identificação dos principais eventos exógenos ocorridos no período em análise; 

d)  seleção dos indicadores para medir a eficiência e a eficácia dos processos da CCT; 

e) aplicação dos gráficos de controle estatístico para cada um dos processos da CCT 

utilizando os indicadores selecionados; e 

f)  avaliação da CCT no que concerne ao alcance de seus objetivos. 

 

3.2.1. DEFINIÇÃO DO PERÍODO EM ESTUDO, E A IDENTIFICAÇÃO DOS 

PROCESSOS DA CCT E PRNCIPAIS EVENTOS.  

 

O período será definido como uma série mensal de dados disponíveis sobre o sistema CCT a 

partir do ano de 1987 a 2004.  Os processos serão identificados a partir das modificações na 

regulamentação que alteraram a sistemática de remuneração das empresas na CCT. Os 

Eventos exógenos serão destacados em cada processo da CCT e se referem planos 
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econômicos e as principais perturbações causadas na economia com reflexos na demanda e na 

tarifa, e o transporte clandestino e suas conseqüências sobre o sistema de transporte público. 

 

3.2.2. SELEÇÃO DOS INDICADORES PARA MEDIR A EFICIÊNCIA E A 

EFICÁCIA DOS PROCESSOS DA CCT.  

 

A metodologia utilizará indicadores de eficiência e eficácia selecionados conforme 

disponibilidade de dados e deverão afirmar a eficiência na gestão do sistema.  Os indicadores 

utilizados serão definidos segundo LIMA (1996) e PEREIRA (1985), 

 

Para a seleção dos indicadores procurou-se utilizar os mais facilmente obtidos a partir dos 

seguintes critérios: 

 

1) Determinar um conjunto de indicadores que reflita, de uma maneira adequada, a 

avaliação dos sistemas de câmaras de compensação, bem como das variáveis que 

compõem o serviço de transporte e sua economicidade. O processo de escolha mesmo 

sendo empírico, é considerado válido por ser um método difundido e mais utilizado; 

 

2) Os indicadores devem ser sinalizadores de possíveis problemas relacionados a uma 

utilização inadequada dos recursos disponibilizados para a produção do serviço; 

 

 

3) Os indicadores selecionados devem atender a realidade de cada região brasileira, 

principalmente a facilidade de obtenção de dados. 

 

3.3.2.1 OS INDICADORES DE EFICIÊNCIA 

 

Idade média da Frota - (IMF) 

 

É obtido pela média das idades de todos os veículos que compõe a frota de uma empresa ou 

de um sistema de transporte. 
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A idade média da frota é um indicador importante para a redução de custos, uma vez que se 

correlaciona, ao consumo de óleo diesel, manutenção, peças etc., ao mesmo tempo em que é 

de grande importância para o conforto e a confiabilidade do sistema para os usuários, e para a 

sociedade representa um menor emissão de poluentes atmosféricos. 

 

Custo Total por Quilômetro – (CPQ).  

 

CPQ = CTA/Km (R$/Km) onde CTA é definido como o Custo Total Admitido. É a soma do 

custo operacional e dos valores correspondentes aos impostos e taxas e KM é definida como a 

Quilometragem Total Programada.  

 

Custo Operacional. É definido como a soma resultante do custo do serviço realizado para a 

prestação do serviço. É o custo por quilômetro multiplicado pela produção de transporte. 

 

Km = É a soma da quilometragem útil programada e da quilometragem morta de todas as 

linhas do sistema. Obtém-se pelo produto da quantidade de viagens de cada linha que compõe 

o sistema de transporte pelas respectivas extensões útil, adicionada ao produto da frota de 

cada linha que compõe o sistema de transporte pelas respectivas extensões mortas. 

 

Os indicadores de custo permitem verificar, o nível de eficiência alcançado na prestação dos 

serviços de transporte. O indicador Custo Total por Quilômetro é utilizado na determinação 

do coeficiente tarifário e fornece uma medida da eficiência econômica do sistema de 

transporte. 

 

Percurso Médio Anual – (PMA)  PMA=KM/F(Km/Veículo) 

 

O Percurso Médio Anual (PMA), expressa a produção média dos veículos no período, 

refletindo a melhor utilização da frota da empresa. O PMA também é o indicador utilizado 

para diluir os custos fixos de produção, parcela importante dos custos operacionais dos 

sistemas de transporte (PEREIRA, 1985).  
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Custo do Passageiro Transportado (CPT) 

 

CTP=CTA/PT (R$/PT) 

 

Onde: 

 

CTA=Custo Total (R$) 

PT= Passageiro Transportado. 

 

CTA é definido como o custo operacional necessário a produção dos serviços de transporte 

mais a parcela de taxas e impostos. 

 

Passageiros Transportados. Calculados a partir da apuração das catracas de cada veículo nas 

linhas de ônibus de cada empresa que compõe a rede de transporte. Neles não estão incluídos 

os passageiros. 

 

Passageiros Equivalentes. É denominado também de passageiros pagantes, calculados a 

partir dos passageiros transportados de cada linha de ônibus, deduzindo os passageiros 

beneficiados com as gratuidades e passageiros com abatimentos. 

 

Essa relação representa o custo médio unitário por usuário de um sistema de transporte, 

refletindo o custo unitário do serviço consumido. A redução desse indicador representa o 

quanto está sendo econômico o serviço produzido e, por conseguinte, maior é benefício para 

sociedade e para o usuário porque os serviços estão sendo produzidos com eficiência, 

minimizando os custos com seus deslocamentos. Esse indicador recebe influência de 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. 

 

Índice de Passageiro por Viagem (LIMA, 1996) = Passageiro Transportado / Quantidade de 

Viagem Realizada IPV (pass./viag.)  = (PT / QVR). O indicador expresso pelos passageiros 
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transportados por viagem realizada, representa a eficiência da utilização do serviço produzido 

pelo sistema. Quanto maior este indicador, mais econômico é o serviço. Pode-se também a 

partir deste indicador avaliar grau de conforto ou desconforto que o sistema de transporte 

oferta aos usuários.  

 

Número de Viagem Realizada ou Efetiva. É a quantidade de movimentos efetivamente 

realizados diariamente em cada linha de ônibus da empresa, considerando o percurso de ida e 

volta. 

 

Índice de quebra – (IQ). É a relação entre os retornos do veículo a garagem por motivo de 

quebra e a frota necessária à produção do serviço especificada. 

 

3.3.2.2 OS INDICADORES DE EFICÁCIA 

 

Coeficiente de Remuneração - (R/CT), R é a receita arrecadada dos usuários deduzida a 

parcela referente a taxa de gerenciamento, e CT é o custo total incorrido para a prestação do 

serviço.  

 

Esse indicador está sendo utilizado essa dissertação como eficácia em relação aos objetivos da 

CCT. É um indicador que expressa a dimensão relativa da economicidade de um sistema de 

transporte. Esse quociente compara o faturamento de um sistema de transporte com o gasto 

incorrido para produzir a oferta de transporte. A rentabilidade é um indicador que relaciona o 

volume de serviços vendidos com o custo dos serviços produzidos.  

 

Índice de Passageiro por Quilômetro – (IPK). Passageiro Transportado / Quilometragem 

Rodada (LIMA, 1996).  

É o quociente entre o passageiro transportado pela quilometragem percorrida. Uma redução 

desse indicador pode representar uma ociosidade na oferta, enquanto que um aumento 

representa uma melhor ocupação dos veículos. Este indicador também pode sinalizar excessos 

de lotação (LIMA, 1996). 
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Passageiros Transportados. Calculados a partir da apuração das catracas de cada veículo nas 

linhas de ônibus de cada empresa que compõe a rede de transporte 

 

Quilometragem. É a soma da quilometragem útil programada e da quilometragem morta de 

todas as linhas do sistema. Obtém-se pelo produto da quantidade de viagens de cada linha que 

compõe o sistema de transporte pelas respectivas extensões útil, adicionada ao produto da 

frota de cada linha que compõe o sistema de transporte pelas respectivas extensões mortas. 

 

3.2.3. APLICAÇÃO DOS GRÁFICOS DE CONTROLE ESTATÍSTICO PARA CADA 

PROCESSO DA CCT PARA ANÁLISE DOS INDICADORES SELECIONADOS 

 

Foi necessário definir uma ferramenta de análise adequada ao objetivo proposto e que 

possibilitasse uma visualização gráfica dos indicadores selecionados e aplicados na avaliação 

da CCT. A ferramenta de análise baseou-se no método Controle Estatístico do Processo 

(CEP), utilizando-se as cartas de controle para auxiliar a análise dos processos e eventos 

ocorridos ao longo do período estudado. Essa ferramenta estatística é apresentada na literatura 

com aplicabilidade na área industrial, notadamente para monitorar a qualidade de 

conformidade na produção de manufatura, reduzindo ou eliminando a variabilidade 

decorrente de causas não naturais ao processo de fabricação de produtos, não sendo 

encontrada a aplicação dessa ferramenta como um método científico de análise de um 

processo na área de transporte.  

 

Os indicadores selecionados e a metodologia proposta permitem avaliar as hipóteses 

formuladas, estando bem fundamentado no modelo proposto, e que se sustenta empiricamente 

como método para avaliar a efetividade do alcance dos objetivos em um sistema de Câmara 

de Compensação como instrumento de gestão do Poder Público.  

 

Segundo MONTGOMERY e RUNGER (1999), os gráficos de controle estão entre as 

ferramentas mais efetivas de controle gerencial sendo importantes como controladoras de 

custos e de materiais. Para os autores, os gráficos de controle foram assumindo popularidade 

na área industrial, por serem comprovadamente uma técnica para a melhoria da qualidade, 

contribuindo para a prevenção de defeitos e fornecendo informações sobre o valor de 
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importantes parâmetros de processos produtivos e a sua estabilidade ao longo do tempo. 

Separando as variações de um processo em causas inerentes a ele próprio e em causas 

anormais, os gráficos de controle fornecem diagnósticos, sinalizando a necessidade de 

intervenção a fim de identificar e corrigir as falhas, tornando possível então, uma estimativa 

da capacidade de um processo em produzir produtos ou serviços de qualidade.   

 

Os gráficos de controle podem ser usados de várias formas, em muitas delas, ele é utilizado 

para a monitoração on-line de um processo. No entanto, seu uso também se aplica para dados 

passados, nesse caso, o interesse é verificar se um determinado processo estava sob controle e 

se, as amostras futuras, provenientes desse processo, indicam que o mesmo se encontra sob 

controle estatístico.  

 

A aplicação dos gráficos de controle como uma ferramenta de diagnóstico será utilizada como 

plataforma de análise nesse estudo. Para a utilização da carta de controle, foi necessário 

adaptá-la as características da análise pretendida, notadamente, a um processo cujos 

resultados já haviam acontecidos, entretanto, como visto acima, seu uso apresenta-se como 

adequado na verificação de processos em contínua evolução ao longo do tempo adaptando-se 

bem como um método de diagnóstico.  

 

A partir da ferramenta selecionada foi possível a coleta e a preparação dos dados estruturados 

em séries históricas, para a identificação das principais intervenções ocorridas na Câmara de 

Compensação Tarifária do STPP/RMR, sob o ponto de vista da gestão do Poder Público ao 

longo do tempo, bem como a identificação dos eventos que contribuíram para viesar os 

resultados da análise. 

 

As adaptações necessárias constituíram-se na construção das cartas de controle utilizando os 

indicadores de eficiência e eficácia. Para cada período em análise, e para cada indicador 

selecionado, foram calculados os desvios padrão e as médias da população de dados 

organizados por medidas mensais, de forma a construir os limites naturais, superior e inferior, 

dos gráficos de controle. A adaptação no caso, significa que os limites do processo em estudo, 

não serão os de controle, já que estes só poderiam ser construídos a partir de um processo em 
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continua evolução podendo ocorrer intervenções no processo para torná-lo estável, ao 

contrário desse estudo que verificará um processo já acontecido e distante no tempo. 

 

3.2.3.1 A TEORIA BÁSICA DO CEP 

 

No inicio dos anos 50 o Dr. W. Edwards Deming apresentou o uso dessa técnica estatística na 

administração, aos gerentes japoneses que fizeram dela, sob a orientação do estatístico 

americano, o alicerce do seu processo industrial. O Dr. W. Edwards Deming é considerado 

pelos japoneses o responsável por grande parte do sucesso que obtiveram no aperfeiçoamento 

da produtividade e qualidade nas suas organizações.  

 

LIMA (1996) cita que as técnicas de Total Quality Managment – TQM, se baseiam nas idéias 

de Feigenbaum, Juran e Deming no seu modelo básico, porém, segundo a autora, com cultura 

organizacional inspirada por Persons, Schein e Walton.  Para LIMA (1996), as técnicas 

estatísticas sozinhas não podem levar a qualidade e podem até mesmo impedir as pessoas de 

ver e lidar com os dois principais elementos componentes da TQM: os clientes e a cultura 

organizacional.  

 

SASHKIN & KISER (1994, apud LIMA, 1996), afirma que o próprio Deming reconheceu 

essa dificuldade, apesar do sucesso no treinamento de trabalhadores e engenheiros nos 

Estados Unidos no uso dessas ferramentas e técnicas, os gerentes não haviam adotado essa 

filosofia. No Japão Deming corrigiu esse erro, e concentrou seus esforços em obter o 

compromisso com a qualidade pela alta gerencia japonesa. 

 

Segundo MONTGOMERY & RUNGER (1999), teoria básica do CEP diz que 

inevitavelmente existirão variações de uma amostra de um produto para outro, visto que não 

existem dois produtos ou duas características exatamente iguais. As diferenças sempre 

existem, embora às vezes não possam ser medidas. As causas das variações no processo 

podem ser divididas em dois grandes grupos: 

   

• Ucausas comuns: U são aquelas variações inerentes a um processo que se encontra sob 

controle estatístico, podendo ser difíceis de identificar, porém, fazem parte de um 
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sistema constante de variação. Nestes casos, não é técnica e economicamente 

conveniente eliminar as causas de imediato, sendo considerados em um nível aceitável 

de desempenho do processo.  

• Ucausas especiais:U são aquelas cujas fontes de variações são relativamente grandes, 

sendo, porém, identificáveis e, ocorrem fora do sistema constante de variação. Tal 

variabilidade é caracterizada como inaceitável.  

 

Quando o processo apresenta variações somente inerentes a ele próprio é dito estável e apenas 

causas comuns afetam o processo. O CEP é baseado em amostras do produto e do banco de 

dados resultantes das medições. Gráficos são feitos em função do banco de dados para 

auxiliar na análise. Para se aplicar o princípio do CEP é necessário que se tenha uma noção 

dos conceitos estatísticos básicos, principalmente com relação aos seguintes pontos: 

 

• Diferenças, principalmente entre um universo e uma amostra e entre parâmetros e 

estatística; 

 

• Diferenças entre medidas de tendência central e medidas de dispersão, bem como ser 

capaz de calcular esses valores; 

 

Segundo DOTY (1990, apud BASTOS, 1998), um universo ou população é uma coleção de 

todos os possíveis valores, enquanto uma amostra é somente uma pequena quantia desses 

valores coletados aleatoriamente, ou no limite, estatísticas deveriam se aproximar dos 

parâmetros de universo que representam. 

 

Para DOTY (1990, apud BASTOS, 1998), a tendência central é um valor central ou próximo 

de outros valores que divirjam de alguma forma de um valor padrão. Se a tendência é forte, os 

valores ou medidas se agruparão muito proximamente do valor central. Se a tendência é fraca, 

os valores ou medidas não se agruparão proximamente do valor central, porém, muitos 

valores estarão a uma grande distancia. Os três tipos de valores centrais são: 
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• média aritmética: é a soma de todos os valores (ou medidas) divididos pelo número 

total de valores. As fórmulas podem variar de acordo como são apresentadas, ou de 

acordo como os dados estão organizados.  

 

• mediana: é o valor que está eqüidistante entre o maior e o menor valor.    

 

1. Medidas de dispersão 

   

Segundo DOTY (1990, apud BASTOS, 1998), “dispersão se refere ao princípio que causa a 

variação dos valores em torno do valor central”. Ela é a variabilidade da distribuição ou a 

tendência de ser diferente. Os três tipos principais das medidas da variabilidade são: 

   

• amplitude: É a diferença entre o menor e o maior valor medido. A fórmula é a 

seguinte: 

   

R = XBh B - XBl 

 

onde: 

 

XBh B = o maior valor medido; 

XBl B = o menor valor medido. 

   

• desvio Padrão: É a medida de dispersão mais útil e mais utilizada em estatística. A 

fórmula para dados agrupados é a seguinte: 

 

σ P

 
P= √Σ Zi (Xi -Xbar)P

2  
P/ N 

 

onde 

 

Xi = ponto médio de intervalo das classes; 

Zi = freqüência absoluta das classes; 

Xbar = média dos dados; 
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n = número de classes existentes; 

N = número de dados da massa de dados. 

 

Segundo a ASQC (1983, apud BASTOS, 1998), o desvio padrão é definido como: “a raiz 

quadrada da soma dos quadrados das diferenças entre os valores individuais e a média, 

dividida pelo número de valores”.Ou em outras palavras, é uma medida média da distância de 

que os valores divergem da média ou da média aritmética.  

 

• Entre grupos com grandes medições, certos valores se desviarão da média por grandes 

quantias se comparados com outras medidas. O desvio padrão de um jogo de números 

é uma medida estatística da dispersão dos números.  

  

• A curva normal 

   

A Curva Normal, também chamada de Gaussiana, é a distribuição de probabilidade mais 

importante e a mais utilizada em toda a estatística. Segundo DOTY (1990, apud BASTOS, 

1998), no CEP, ela é a base da fundamentação teórica para todos os gráficos de controle.  

 

A forma característica da curva normal é o que a faz ser conhecida como a curva em forma de 

sino. O que distingue uma curva normal de outra é a característica das distribuições de 

freqüência.  A função para determinação da área abaixo da curva normal é a seguinte: 

   

F(x) = 1/ σ √2π P

e -1/2 (X -Xbar)2 /σ2 

 

onde: 

 

Xbar = média; 

σ = desvio padrão 

 

A distribuição Normal é uma curva simétrica à média, assíntota ao eixo dos “x” tendo um 

ponto de inflexão a mais ou menos um desvio padrão da média sendo mais ou menos achatada 

conforme o desvio padrão seja maior ou menor. Assim, a distribuição Normal é definida por 
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sua média e desvio padrão. A área da curva normal pode, então, ser calculada utilizando 

técnicas de cálculo integral, ou através das tabelas que localizam o valor de Z − as chamadas 

tabelas de probabilidade Z. Este valor de Z é simplesmente o número de desvios padrões 

desde a média, podendo ser calculado pela seguinte fórmula: 

 

z = (X -Xbar) /P

 
Pσ 

  

onde:  

 

Z = valor normal tabelado; 

X = observação individual ou medida; 

Xbar = média aritmética do universo; 

σ = desvio padrão do universo.  

 

O uso da curva normal em conjunto com a fórmula do valor de Z é extensivamente utilizado 

em estatística como um veículo de transformação para determinar a área abaixo da curva, ou 

seja, percentuais de itens ou probabilidades.  

    

3.2.3.2 CONSTRUÇÃO DOS GRÁFICOS DE CONTROLE 

   

Segundo DOTY (1990, apud BASTOS, 1998), o primeiro gráfico de controle foi proposto em 

1924, por W. A. Shewhart, estatístico americano, que trabalhando no “Bell Telephone 

Laboratories”, desenvolveu um gráfico estatístico para controle e ajuste de uma variação 

anormal, distinguindo variações devidas a causas especiais daquelas devidas a causas comuns.  

 

O gráfico de Shewhart introduziu o desenho dos limites de controle inferiores (LCI) e 

superiores (LCS), respectivamente determinados em relação a 3 (três) desvios padrão abaixo e 

acima da média. Quando o processo ultrapassa esses limites considerava-se que o mesmo 

estava fora do controle estatístico. Basicamente, os gráficos de controle, são gráficos de 

medição de uma ou mais características importantes de um produto.  
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Para DOTY (1990, apud BASTOS, 1998), os passos para a construção de um gráfico de 

controle são os seguintes: 

   

Seleção da característica da qualidade.  A seleção da característica da qualidade a ser 

escolhida para análise por gráfico de controle depende das características do produto que se 

queira controlar.    

 

Desenvolvimento do plano de inspeção. O objetivo do plano de inspeção é de se estabelecer 

um roteiro ou método para as medições e estabelecer a viabilidade econômica entre o custo da 

medição com o valor da medição esperado do produto e da satisfação do cliente.  

    

Seleção do tipo de gráfico de controle. A escolha do gráfico de controle apropriado (variável 

ou atributo) dependerá da natureza da medição e dos custos envolvidos. As características e os 

tipos principais dos gráficos de controle por variáveis e por atributos serão apresentados a 

seguir.  

 

Escolha do tamanho apropriado da amostra. O tamanho da amostra depende do método de 

análise que está sendo utilizado, bem como o custo e o tempo considerado. Para ser 

estatisticamente viável, o tamanho da amostra deve consistir de 100 ou mais medidas ou 

observações. Um tamanho de amostra normal usado para gráficos de controle por variáveis é 

composto usualmente por 25 subamostras de quatro ou cinco itens cada. O tamanho da 

subamostra pode variar de acordo com o grau de precisão desejado. Os dados são tabulados, 

na vertical ou na horizontal, de forma a se determinar o valor da média e amplitude de cada 

amostra, que forma um subgrupo.  

   

Coleta dos dados. Qualquer amostra deve ser independente e homogênea, para representar 

apropriadamente as características da população.  

   

Determinação dos limites de controle. Os limites de controle são aqueles valores que estão 

mais ou menos 3σ do valor médio, com 99,73 % de chances de todas as medidas estarem 

dentro desta faixa.  
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Determinação dos limites de controle revisados. Os limites de controle revisados são 

calculados após se verificar que uma amostra está fora de controle. Este valor é então 

descartado, e calculado novamente os limites de controle com as amostras restantes.  Todos os 

gráficos de controle são baseados na curva normal básica, (BASTOS, 1998).  De um modo 

geral pode-se dividir os Gráficos de Controle em dois grandes grupos: 

 

 

3.2.3.2.1. GRÁFICOS DE CONTROLE PARA VARIÁVEIS.  

 

Variáveis são aqueles dados que podem ser medidos, ou tem característica contínua. Em 

controle de qualidade, a variável é uma característica contínua e difere de um atributo naquilo 

que é medido. A seguir apresentam-se os tipos principais de gráficos de controle para 

variáveis: 

 

• Gráficos de controle para medidas individuais. 

 

Segundo MONTGOMERY & RUNGER (1999) existe situações em que o tamanho da 

amostra, para controle de processo, é unitário, consistindo em uma unidade única ou 

individual. Nessas situações, os autores sugerem o gráfico de controle para medidas 

individuais que utiliza a amplitude móvel de duas observações sucessivas em módulo para 

estimar a variação do processo. Os autores chamam a atenção para o uso das amplitudes 

móveis por estarem correlacionadas e essa correlação pode induzir a um padrão de 

comportamento de corridas ou ciclos no gráfico. As medidas individuais são consideradas não 

correlacionadas, no entanto, qualquer padrão aparente, no gráfico de controle das medidas 

individuais deve ser apurado cuidadosamente. Apresentam também sensibilidade a pequenas 

mudanças na média do processo. 

 

A amplitude móvel é definida como: 

 

AM = |XBi B – XB1-i B| 

 

Uma estimativa para σ = AMbar / dB2 B=  AMbar / 1,128 
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A linha central e limite superior e inferior de controle para o gráfico de controle para medidas 

individuais são: 

 

LSCI = Xbar + 3AMbar / d B2 

LSCI = Xbar - 3 AMbar / dB2 

 

Para o gráfico de controle para amplitudes móveis são: 

LSCI = DB4 BAMbar = 3,267 AMbar B 

LSCI = DB3 BAMbar = 0 

 

onde:  

 

AMbar = amplitude móvel 

σ = desvio padrão estimado 

n = tamanho da amostra; 

LSCI = limite de controle superior; 

LICI = limite de controle inferior.  

 

• Gráfico  de média e amplitude.  

 

Segundo KUME (1988, apud BASTOS, 1998), “os gráficos Xbar e R são usados para 

controlar e analisar um processo usando valores contínuos de qualidade do produto e fornece 

a maior quantidade de informação no processo. Em geral este tipo de gráfico é utilizado para 

os casos em que o tamanho da amostra é menor do que 6 (n < 6)”. As fórmulas básicas para a 

construção dos gráficos Xbar e R são as seguintes: 

 

Xbar bar = (Xbar B1B + Xbar B2B + .....+ XbarBnB)/n 

 

Rbar = (R1 + R2 + .....+ Rm)/m 

 

LSCX = Xbar bar + AB2 BRbar 
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LICX =  Xbar bar - AB2BRbar 

LSCR = DB4 BRbar 

LICR =  DB3 BRbar 

 

onde: 

 

Xbar bar = média das médias da subamostra, ou média do processo; 

Rbar = média das amplitudes da subamostra; 

n = tamanho da subamostra; 

m = número de subgrupos; 

LSCX = limite superior de controle do gráfico Xbar  

LICX = limite inferior de controle do gráfico Xbar  

LSCR = limite superior de controle do gráfico R 

LICR = limite inferior de controle do gráfico R 

 

Os valores de AB2 B, DB3 B e DB4 B, são fatores obtidos através de tabelas adequadas, usadas para 

converter a amplitude dos subgrupos para limites 3s. 

 

Assim como o gráfico de Shewhart, os gráficos Xbar e R, também indicam que o processo 

não está sobre controle estatístico quando um valor de Xbar cai fora de qualquer limite de 

controle.    

 

• Gráfico  de média e desvio padrão. 

 

Em geral este tipo de gráfico é utilizado para os casos em que o tamanho da amostra é grande 

(n > 6). As fórmulas básicas para a construção dos gráficos Xbar e R são as seguintes: 

   

• gráfico da média.   Xbar bar  = (XbarB1 B + XbarB2 B + .....+ Xbar BnB)/n 

 

• gráfico do desvio padrão.   S = √ (xi -Xbar)P

2 
P/n-1 

 

LSCX = Xbar bar + AB3 BSbar 
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LICX = Xbar bar - AB3 BSbar 

LSCs = BB4 B Sbar 

LICs = BB3 BSbar 

 

onde:  

 

Xbar bar = média das médias da subamostra; 

Sbar = média dos desvios padrões da subamostra; 

n = tamanho da subamostra; 

m = número de subgrupos; 

xi = valores individuais do sub-grupos; 

 

LSCX = limite superior de controle do gráfico Xbar  

LICX = limite inferior de controle do gráfico Xbar  

LSCs = limite superior de controle do gráfico s  

LICs = limite inferior de controle do gráfico s  

 

3.2.3.2.2. GRÁFICOS DE CONTROLE PARA ATRIBUTOS  

  

Atributos são os dados que só podem ser contados ou classificados, ou tem característica 

discreta. Os gráficos de controle por atributos são utilizados nos casos onde não é possível 

realizar medições e, principalmente, quando ocorre uma ou mais das seguintes condições:   

1) o número de características a controlar em cada objeto a analisar é elevado;  

 

2) em lugar de medições, só é viável o uso de calibradores tipo passa não passa;  

 

3) medição da característica é anti-econômica ou demorada;  

 

4) a verificação da qualidade é feita por simples inspeção visual, onde a característica a 

ser controlada insere-se numa classificação do tipo boa ou ruim, sim ou não, presente 

ou ausente, conforme ou não conforme, etc. .  

   



 117

A seguir apresentam-se os tipos principais de gráficos de controle para atributos: 

   

• Gráfico da proporção (fração) de defeituosos ou "p"  

   

O gráfico p é baseado na aproximação da curva normal para a binomial. Um valor de p = 

0,10, significa que 10 % das partes são defeituosas e que cada parte tem 10 % de 

probabilidade ser defeituosa. Ele é usado para a percentagem de unidades não conformes. As 

amostras não necessitam ser de tamanho constante. As fórmulas para a construção dos limites 

de controle do gráfico p são: 

P = np / n 

Pbar = (npB1 B + np B2B + ...+ np Bn B)/(nB1 B+nB2 B+....+n BnB) 

LSCp = Pbar+ 3√P

Pbar
P (1-Pbar) /√n 

LICp = Pbar- 3√P

Pbar
P (1-Pbar) /√n 

 

onde: 

 

p = fração defeituosa (probabilidade de ser defeituosa), 

np = número de defeituosos;  

n = tamanho do subamostra; 

Pbar = média dos valores de p; 

LSCp = limite de controle superior;  

LICp = limite de controle inferior.  

     

• O gráfico np  

 

É uma adaptação do gráfico p, que tem a vantagem de ser mais bem entendido, visto que 

todos os valores são mostrados por unidades de defeituosos ao invés de frações. A amostra 

deve ter tamanho constante. As fórmulas para a construção dos limites de controle do gráfico 

np são: 

 

n P

Pbar
P= (np B1B + np B2 B + ...+ np Bn B)/(nB1 B+nB2 B+....+n BnB) 
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LSCnp = n Pbar+ 3√nP

Pbar
P(1-nP

Pbar
P/n)  

LICnp = n P

Pbar
P- 3√ P

Pbar
P (1-n P

Pbar
P/n) 

 

onde: 

 

np = número de defeituosos;  

n = tamanho da subamostra; 

Pbar = média dos valores de p; 

LSCnp = limite de controle superior;  

LICnp = limite de controle inferior.  

  

• O gráfico u.  

 

Controla a média dos defeitos por unidade, para amostras de tamanhos pequenos e é também 

chamado de gráfico da média dos defeitos por unidade. O valor central do gráfico u é o 

próprio valor de u. O produto não necessariamente deve ter o mesmo tamanho, pode ser 

variável. As fórmulas para a construção dos limites de controle do gráfico u são as seguintes: 

 

u = c/n 

 

ubar = (cB1B+c B2 B+...+cBn B)/(nB1 B+nB2B+...c Bn B) 

 

LSCu = ubar+(3√P

ubar
P)/√n 

LICu= ubar-(3√ubar)/√n 

 

onde:  

 

c = número de defeitos por unidade; 

n = tamanho da amostra; 

m = número de subamostras; 

ubar = média dos defeitos por unidade; 

LSCu = limite de controle superior;  
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LICu = limite de controle inferior.  

     

• O gráfico c  

 

É uma adaptação do gráfico u. O gráfico c é um caso especial do gráfico u para grandes 

números, onde é mais prático usar uma unidade simples como tamanho da amostra. Controla 

a número de defeitos de uma unidade. As fórmulas para a construção dos limites de controle 

do gráfico c são as seguintes: 

 

C = (c B1B+c B2B+...+c BnB)/n 

LSCu =  c+3 √c 

LICu= c – 3 √c 

 

onde:  

 

c = número de defeitos por unidade; 

n = tamanho de amostra; 

LSCc = limite de controle superior;  

LICc = limite de controle inferior.  

 

3.2.3.3. ANÁLISE DOS GRÁFICOS DE CONTROLE 

   

Segundo KUME (1988, apud BASTOS, 1998) o mais importante no controle de processo é 

compreender o estado do processo com precisão, lendo o gráfico de controle e tomando 

medidas apropriadas prontamente quando alguma coisa extraordinária for encontrada no 

processo. Considerando-se as Causas Comuns e as Causas Especiais, pode-se realizar a 

análise da distribuição dos pontos plotados no gráfico, verificando se um processo está num 

estado controlado ou não. Os critérios, deduzidos dos gráficos de controle, para se identificar 

as possíveis condições em que o processo está fora do controle estatístico são os seguintes: 

   

• variação extrema: caracterizada pela presença de um ou mais pontos fora dos limites 

de controle.  
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• desvios : caracterizada por mostrar os pontos dentro dos limites de controle, porém, o 

processo está fora do controle estatístico. É a situação em que os pontos aparecem 

continuamente de um lado da linha central. Os seguintes casos de seqüências de 

pontos podem ser considerados anormais: 

 

1) de 6 a 8 pontos acima ou abaixo da linha média;  

2) qualquer grupo de 4 a 5 pontos consecutivos na região de 2 e 3 sigmas;  

3) 10 de 11 pontos consecutivos estão acima ou abaixo da linha média; 

4) 12 de 14 pontos consecutivos estão acima ou abaixo da linha média; 

5) 16 de 20 pontos consecutivos estão acima ou abaixo da linha média.  

   

• tendência: caracterizado por presença de pontos, consecutivos ou não, numa 

seqüência ascendente ou descendente, caracterizando uma tendência.  

   

• ciclos: caracterizado por presença de pontos que se repetem mostrando picos e vales.  

 

• falta de variabilidade: caracterizado por presença de pontos que permanecem muito 

próximos da linha central. Indicam medições tendenciosas ou seleção imprópria de 

subgrupos de amostras.  

    

• variabilidade excessiva: caracterizado por presença de pontos altos e baixos, sendo 

também chamados de flutuação errática. São fatores relacionados ao tipo de processo.  

  

Segundo DOTY (1990, apud BASTOS, 1998) as seis principais categorias de causas que 

tornam o processo fora de controle são as seguintes: 

   

1) material;  

2) erros de operação;  

3) erros do processo;  

4) erros de uso de ferramentas;  

5) erros de medição;  
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6) erros de procedimentos ou métodos.  

   

Outra forma de analisar o processo é calcular a Capabilidade do Processo (Cp), isto é, 

conhecer a consistência do processo. Cp mede a dispersão permitida do processo pela medida 

da real dispersão do processo. É uma medida que revela a performance do processo. A 

dispersão está relacionada com os limites de especificação, mas a localização do processo não 

é considerada nem na definição nem no calculo do Cp. A dispersão real do processo é 

geralmente assumida em 6σ, o que representa na teoria normal, a largura do intervalo que 

contém 99,73% da população de dados. A dispersão permitida do processo é considerada fixa, 

enquanto a dispersão real do processo deve ser estimada. 

 

Cp = (dispersão permitida do processo/dispersão real do processo)  

 

Cp = LSC – LIC/6σ 

 

Os quatro tipos de índices para medir a capabilidade do processo e suas respectivas fórmulas 

são as seguintes: 

 

CBp B = coeficiente básico de capabilidade; 

CBpl B = coeficiente inferior de capabilidade; 

CBpu B = coeficiente superior de capabilidade; 

CBpk B = o menor coeficiente entre CBpl B e CBpu; B 

LSE = limite superior de especificação; 

LIE = limite inferior de especificação; 

LSC = limite superior de controle; 

LIC = limite inferior de controle; 

Xbarbar = média do processo; 

m = média da especificação; 

σ= desvio padrão do processo; 

 

O índice CBp Bse preocupa com a centralização do processo, isto é, com a média estimada do 

processo Xbarbar em relação aos limites de especificação. Se CBp B > 1, o processo é dito capaz 
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e, se CBp B < 1, o processo é dito incapaz. O índice CBpk B mede quantas vezes o valor de 3 desvios 

padrões estão situados em relação ao intervalo entre a média do processo e um dos limites 

especificados. Quanto maior o CBpkB maior a dispersão do processo ou maior o afastamento da 

média do processo em relação ao alvo. Segundo ASQC (1983, apud BASTOS, 1998) o valor 

mínimo para o CBpk B é de 1,33.  

 

3.2.3.4. A JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DO TIPO DE CARTA DE CONTROLE 

 

Nesse estudo, foi escolhida a carta para variáveis do tipo medidas individuais. Como visto 

acima, essas cartas são apropriadas para as características do que se pretende medir, porque 

elas possuem a particularidade de serem mensuráveis. Tais cartas apresentam os dados do 

processo em termos de sua dispersão (variação) e de sua localização (média do processo).  

 

Devido à necessidade de adaptação das cartas de controle para o processo em análise, serão 

calculados para a população de indivíduos (e não para uma amostra) bem como para eventos 

já acontecidos no tempo, nesse caso os limites, superior e inferior, serão os limites naturais do 

processo e não os limites de controle.  

 

Neste capítulo realizou-se uma revisão da literatura sobre o método de Controle Estatístico do 

Processo e sua ferramenta de análise, cartas de controle. Para melhor compreender essa 

ferramenta, foi necessário proceder a uma revisão dos conceitos de estatística relacionados 

com a formulação teórica dessas cartas, tais como: universo e amostra, parâmetros e 

estatística, medidas de tendência central, medidas de dispersão e curva normal. A partir desses 

conceitos, foi possível construir um banco de dados de forma a utilizar as cartas de controle 

como ferramenta estatística de análise. 

 

3.3. AVALIAÇÃO DA CCT. 

 

A avaliação da CCT, por meio de seus indicadores, será apresentada numa estrutura 

bidimensional, ou seja, em corte transversal, cuja leitura se fará em cada etapa de vigência do 

modelo de remuneração adotado, e longitudinal, que abrangerá á análise das etapas ao longo 

do período definido, explicitando as mudanças na sistemática de remuneração. Na leitura 
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transversal para cada etapa, será destacado como conclusão se os objetivos da CCT foram 

alcançados ou não.  

 

A análise abrangerá o período de 1987 a 2004, divididos em cinco períodos distintos, 

chamados doravante de processos. Justifica-se o corte entre períodos, pelas modificações 

ocorridas na sistemática de remuneração do período em tela, onde em cada um deles será 

realizada uma análise específica, pois os mesmos foram vistos como processos distintos.  

 

A análise irá identificar as mais significativas intervenções na regulamentação econômica do 

setor de transporte público, assim como os principais eventos exógenos que interferiram no 

processo de remuneração das empresas operadoras e na qualidade do serviço. 

 

Para a análise do estudo de caso, foi realizado um levantamento histórico e institucional do 

processo de gestão da Câmara de Compensação Tarifária da RMR, bem como a estruturação 

de um banco de dados com informações sobre os principais parâmetros utilizados na CCT no 

período de 01 de janeiro de 1987 a 31 de dezembro de 2004. A pesquisa baseada em 

informações secundária institucional utiliza um delineamento do tipo descritivo-histórico. 

 

3.4. CONSIDERAÇÕES SOBRE A METODOLOGIA PROPOSTA 

 

O gráfico de controle escolhido para a análise foi baseado na carta para valores individuais e 

utiliza as variáveis, médias e amplitude móvel corrigida por valor tabelado. A escolha do tipo 

de gráfico de controle foi determinada em função das características que se pretende medir, 

notadamente, valores únicos no tempo, bem como o comportamento dos indicadores de 

eficiência e eficácia que por possuírem características mensuráveis pode ser medido dentro de 

uma escala de valores inteiros e intermediários, com uma unidade de medida e uma origem 

bem definida.   

 

3.5. JUSTIFICATIVA DA UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA 

 

Como já mencionado, o objetivo da análise da carta de controle é identificar as evidencias que 

configuram a situação de um processo fora do controle estatístico, permitindo explicitar as 
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razões deste desvio. Quando aplicado no presente poderia indicar medidas que possam ser 

tomadas pela gerencia a fim de corrigi-las. As variáveis utilizadas no transporte público por 

serem mensuráveis podem ser analisadas como um processo, sujeito, a um dos tipos de 

variabilidade descritos na literatura: variabilidade devida a causas comuns ou a causas 

especiais. São as variações devidas às causas especiais que devem ser objeto de análise pelo 

Poder Público, com o fim de eliminar, quando possível, as causas que tornam um processo de 

produção na área de transporte público urbano, sob o ponto de vista estatístico, fora de 

controle.  

 

Diferentemente de um processo na área industrial, os processos que envolvem os serviços de 

transporte têm a característica de tratar com um produto que será consumido no ato da sua 

produção, além de receber múltiplas influências, externas e internas, e que nem sempre estão 

sob o controle do Poder Público. Todavia, esses aspectos não invalidam o uso dessa 

ferramenta de análise, ao contrário, sua aplicação é peça chave em qualquer mecanismo de 

controle da produção de bens ou serviços. Os gráficos de controle é um bom instrumento 

auxiliar de análise dos processos de gestão do transporte público de passageiro, com o fim de 

identificar possíveis variações devidas a causas especiais, de modo a dotar o Poder Público de 

agilidade para intervir com medidas corretivas no seu processo de gestão.  
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CAPÍTULO 4 

 

A REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - RMR 

 

A Região Metropolitana do Recife foi criada pela Lei Complementar Número 14, de 08 de 

junho de 1973, que criou também outras Regiões Metropolitanas do país (São Paulo, Belo 

Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza). Originalmente a RMR era 

constituída pelos Municípios do Recife, Cabo, Igarassu, Itamaracá, Moreno, Olinda, Paulista e 

São Lourenço da Mata. Posteriormente os Municípios de Paulista, Igarassu e São Lourenço da 

Mata foram desmembrados, gerando quatro novos Municípios (Abreu e Lima, Araçoiaba, 

Camaragibe e Itapissuma) e foi incorporado o município de Ipojuca (situado ao Sul do 

Município do Cabo de Santo Agostinho). A Lei que criou as Regiões Metropolitanas teve por 

objetivo facilitar a ordenação e o planejamento de áreas formadas pelos municípios capitais e 

seus municípios limítrofes com os quais interagem em diversos aspectos sejam no campo dos 

fluxos de transporte, econômicos e outros.  

 

Em 1994, a Lei Estadual Número 10/94, redefiniu os municípios componentes da RMR por 

força da Constituição de 1988, que exigia uma nova Lei Complementar sobre a região 

metropolitana. O intuito desta Lei foi o de regulamentar a integração, o planejamento e 

execução das funções públicas de interesse comum. Ela instituiu o Sistema Gestor 

Metropolitano, composto de um Conselho de Desenvolvimento - CONDERM, de um órgão 

executivo do Conselho, a Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife - 

FIDEM e de um Fundo de Desenvolvimento Metropolitano - FUNDERM, com o objetivo de 

prover a integração e dar apoio aos agentes responsáveis pela execução de obras e operação 

dos serviços públicos, financiamentos, supervisão, controle e avaliação da ação pública 

metropolitana. 

 

A Atualmente a Região Metropolitana do Recife - RMR é um aglomerado formado por 14 

Municípios interligados e articulados pela mancha urbana que se propaga desde a capital (o 

município de Recife) na parte oriental do Estado de Pernambuco (e do nordeste brasileiro), 

ocupando 2,82% do território pernambucano. Esse conjunto espacial corresponde a uma faixa 

alongada no sentido norte-sul, com uma superfície de 2.761 quilômetros quadrados, cerca de 
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3% da área total do Estado, e uma densidade demográfica de 1.206 habitantes por quilômetro 

quadrado.  

 

Figura – 4.1 A Região Metropolitana do Recife-RMR 

 
Fonte – EMTU/Recife 

 

Constata-se que a distribuição populacional da Região Metropolitana do Recife-RMR é 

bastante irregular, com a concentração de 79% da população em apenas quatro municípios, 

Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Paulista. Estes municípios encontram-se 

completamente conurbados. A RMR é o núcleo central de uma economia que representa 35% 

do Produto Interno Bruto – PIB nordestino, num semicírculo de 300 quilômetros em torno da 

capital pernambucana, articulando um grande mercado consumidor regional.  

 

Com um PIB estimado em R$ 13,44 bilhões de reais, a economia metropolitana representa 

cerca de 68% do PIB pernambucano, tendo elevado sua participação relativa desde 1970, mas 

registrando um leve declínio durante a década de noventa. Na ultima década a RMR tem 

perdido posição relativa na economia nordestina, com a 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. A 

agropecuária tem presença insignificante na região, representando apenas 1% do PIB da 

RMR, embora esse setor ocupe cerca de 7,7% da PEA regional; a industria de transformação 

ocupa algo próximo de 10% da PEA; e a construção civil, pouco menos de 7%, ficando 1,1% 
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da ocupação da mão de obra para outras atividades industriais. (Estratégia de 

Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife –2003/2015; agosto/2002; FIDEM, 

Ipea). 

 

4.1. REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DA 

REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE 

 

A experiência mais antiga e duradoura de gestão metropolitana de transportes públicos de 

passageiros no Brasil é a da Região Metropolitana do Recife – RMR, através da Empresa 

Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU/Recife. A EMTU/Recife é uma empresa 

pública estadual criada em março de 1980, com o objetivo de gerir o transporte público de 

passageiros intermunicipal da RMR e o intramunicipal do Recife, este, delegado através de 

convênio entre o Município e o Estado.  

 

A EMTU/Recife logo na sua criação em 1980 implementou uma completa reestruturação no 

STPP/RMR, implementando um zoneamento operacional, onde o espaço operacional foi 

dividido em 16 áreas operacionais, que ficaram cada uma sob responsabilidade de uma ou no 

máximo duas empresas permissionárias; editou um regulamento e um manual de operação 

que ditavam as regras de funcionamento; estruturou uma gestão moderna que tratava desse o 

planejamento estratégico da empresa e do sistema, do planejamento operacional, da 

fiscalização e controle operacional e da relação com os usuários. Não esqueceu da parte 

técnica desenvolvendo uma série de estudos e projetos, dentre eles um estudo com 

alternativas para superar a questão do “impasse tarifário”, aí incluído o vale transporte, e 

projetos como o da implantação de uma câmara de compensação tarifária e seu 

correspondente modelo de remuneração, que só vieram a ser operacionalizado em 1986. 

 

Na época de sua criação a EMTU/Recife estava vinculada à Secretaria de Transportes do 

Estado de Pernambuco, que posteriormente veio ser renomeada para Secretaria de Infra-

Estrutura. Com a criação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado de 

Pernambuco, em abril de 2001, a EMTU/Recife passou a sua alçada.  

O projeto original da EMTU/Recife previa que ela recebesse a delegação dos demais 

municípios da RMR para gerir seus sistemas de transporte público. Porém, esta delegação 
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limitou-se ao Recife integralmente e de Jaboatão dos Guararapes parcialmente, contudo isto 

não impediu a implantação de uma gestão metropolitana, pois o total da frota do serviço 

metropolitano somado ao do Recife e de Jaboatão alcançava cerca de 90% do total da RMR. 

 

Atualmente o município de Recife participa com aproximadamente 50% do sistema 

metropolitano gerido pela EMTU/Recife, muito embora essa mensuração seja de difícil 

precisão dado o nível de integração praticado desde 1980. 

 

O STPP/RMR tinha desde 1980, no Conselho Administrativo da EMTU/RMR, seu órgão 

normativo que era formado por oito membros (sendo dois políticos e 6 técnicos), onde um 

deles era o Prefeito do Recife e outro, um Prefeito da RMR, em rodízio. Posteriormente, em 

1985, esse Conselho foi expandido para 19 membros (sendo 12 políticos e 7 técnicos), 

passando então a incorporar, além dos participantes anteriores, quatro vereadores, quatro 

deputados estaduais, dois representantes das comunidades, entre outros. Em 1989, 

implementa-se uma grande modificação institucional no sistema, a criação do Conselho 

Metropolitano de Transporte Urbano – CMTU, desvinculado da EMTU e diretamente ligado a 

Secretária de Transportes. Esta modificação visava a inclusão da representação de todos os 

Municípios metropolitanos, como de uma ampla gama de atores sociais, Câmara de 

Vereadores, Assembléia Legislativa, Entidades do Comércio e da Indústria, Sindicatos 

patronais e obreiro, operadores públicos e representação dos usuários. O CMTU tem como 

atribuição, definir a política de Transporte Público de Passageiros da RMR, a estrutura 

tarifária, a tarifa e estabelecer normas e regulamentos do sistema de transporte público. 

 

Segundo TRAVASSOS (1996) a atuação do CMTU, ainda envolve imperfeições, talvez até 

pelo contexto inflacionário que vigorou até junho de 1994, quando os freqüentes reajustes 

tarifários, exigiram a convocação do Conselho para decidir sobre este assunto polêmico, o que 

provocava seu desgaste na opinião pública. Segundo o autor deve-se registrar a pouca 

importância dada a esse fórum por alguns dos prefeitos da RMR que não exploram 

convenientemente suas potencialidades e possibilidades. O autor lembra que o principal 

produto do Conselho foi diluição das responsabilidades das decisões, que antes recaia 

somente sobre o executivo estadual, por todos os atores envolvidos no Conselho, obtendo com 

isto uma maior legitimação social. 
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4.2. INSTRUMENTOS DA REGULAMENTAÇÃO ECONÔMICA DO STPP/RMR 

 

A EMTU/Recife dispõe de dois instrumentos que regulamentam economicamente o sistema 

de transporte metropolitano. Esses instrumentos também se configuram em ferramentas 

gerenciais que lhe permite um relativo controle sobre o nível de oferta, dos recursos 

financeiros, e da qualidade do transporte oferecidos à população da região. Esses instrumentos 

são: 

 

a) A Câmara de Compensação Tarifária – CCT, instituída em 1985, através da Resolução 

n° 011/85 da EMTU/Recife e implantada em caráter experimental pela Portaria n° 

115/85. Foi disciplinada pela Portaria n° 105/86, de 20 de maio de 1986 e n° 297/89 

de 28 de dezembro de 1989. A CCT é gerida pelo órgão gestor metropolitano e está 

em funcionamento ininterrupto até a presente data, configurando-se em um importante 

instrumento da política tarifária da região. Participam da Câmara de Compensação 

Tarifária todas as linhas do sistema, intermunicipais e municipais (todas do Recife e 

parte de Jaboatão) que operam com equipamentos convencional, articulados e micros, 

até 2000 ainda operavam trolebus, remanescente da extinta empresa pública do 

município do Recife, CTU. Estão integradas na CCT, até o ano de 2003, 16 empresas 

operadoras. 

 

b) A Avaliação das Empresas Operadoras, implantada formalmente pela EMTU/Recife 

em 1991, passando a compor o Regulamento do STPP/RMR. Ela tem como objetivo 

monitorar o nível de serviço ofertado pelas empresas permissionárias, podendo 

inclusive cassar a permissão daquela que não atingir a nota mínima em duas 

avaliações consecutivas. A metodologia de avaliação utilizada pela EMTU é semestral 

e contém seis critérios: idade média da frota; instalações de garagem e atividades 

administrativas; atendimento as determinações da EMTU quanto ao cumprimento dos 

quadros de horários; disponibilização de frota e captação de demanda; reclamação dos 

usuários; política de renovação de frota determinada pela EMTU; e consumo de 

combustível.  
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4.3. O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO 

METROPOLITANA DO RECIFE - STPP/RMR 

 

O Sistema de Transporte Público da Região Metropolitana do Recife tem uma rede com a 

forma rádio-anelar, sendo seis corredores radiais e quatro anelares ou perimetrais, formados 

por linhas de ônibus e uma linha de metrô de superfície, uma segunda linha se encontra em 

construção. Atualmente operam 17 empresas no sistema, sendo todas privadas, 16 

permissionárias e uma concessionária, que por força de seu contrato recente não participa da 

CCT.  O serviço de transporte público de passageiros na RMR é prestado por 3 modalidades: 

ônibus diesel, metrô e VPP autorizadas desde 2003. A modalidade mais expressiva em termos 

de volume de passageiros é o ônibus, que transporta cerca de 90% do total.  

 

Operam atualmente no STPP/RMR 2.685 veículos, assim classificados: 111 veículos leves; 

701 veículos médios; 1.469 veículos pesados; 38 veículos pesados três eixos; 57 articulados; 

15 veículos com elevador; 26 veículos de outros tipos; 217 pesados com ar e 51 micro e mini 

ônibus. A frota reserva representa aproximadamente 10% da frota cadastrada. Essa frota 

realiza, em média, 25.004 viagens em dias úteis, sendo 18.864 viagens aos sábados, 15.444 

viagens aos domingos. A extensão percorrida num dia útil pela frota do sistema é de 754.277 

km, aos sábados ela perfaz 566.420 km e aos domingos, 465.619 km. 

 

Quadro 4.1 - Classificação da demanda do Transporte Público 

Classificação da Demanda Dia Útil Sab. Dom. 

Média de Passageiro Transportado 1.399.707 956.067 752.576

Média de Vale Transporte 720.956 489.017 131.536

Média de Passe Estudantil 256.413 141.811 66.885

Média de Passe Gratuito 48.934 40.633 29.580

Média de senhas Recebidas 9.221 7.217 3.206

Média de Passageiro Inteiro. 364.187 277.405 520.568

Média de Passageiro Equivalente. 1.213.347 837.317 686.348

FONTE: EMTU/RECIFE (dados relativos a 1ª quinzena de setembro/04).     

 

No STPP/RMR existem 322 linhas. Elas têm sua distribuição feita por tipo e área de atuação 

ou influência. Algumas dessas são consideradas linhas municipais, por transitarem dentro dos 

limites de Recife ou Jaboatão, e outras são intermunicipais. A classificação por tipos de linha 
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é a seguinte: radial, transversal, diametral, circular, troncal, perimetral e alimentadora. Nessa 

classificação sobressaem as radiais, que representam 56% do total; as transversais, que são 

19% do total; e as alimentadoras, que somam 16% do total, perfazendo juntas 91% das linhas 

em operação na região. 

 

4.4. A ESTRUTURA TARIFÁRIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE 

PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE   

 

A estrutura tarifária do Sistema Transporte Público de Passageiro da Região Metropolitana do 

Recife 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 extensão máxima de 32 km, 2º 

anel, para extensão entre 32 a 45 km, e, 3º anel, para extensão maior que 45 km.  

 

Nos corredores onde existiam linhas troncais operadas por trolebus (três corredores) e foram 

substituídas por veículos diesel, estas linhas mantiveram a tarifa praticada pelo trolebus, que é 

cerca de 6,5% inferior a tarifa do 1º anel. Em 2002 foi criada uma outra tarifa especial para o 

serviço de micro-ônibus que se situa entre o valor do 1º e 2º anel.  

 

Na implementação do Sistema Estrutural Integrado-SEI, que vem substituindo gradativamente 

o sistema convencional por um tronco-alimentado através da incorporação de novos 

terminais, construídos em pontos estratégicos da rede, e suas respectivas redes, que 

substituem às antigas nas áreas de influências destes terminais.  

 

A EMTU tem transferido parte da redução de custo conseguida com a racionalização 

operacional para diminuir as tarifas da área (EMTU, 2003). Hoje, o primeiro anel tarifário, 

anel A, cuja tarifa é atualmente de R$ 1,50, corresponde a 67% das linhas; o segundo anel (B) 

a 26% cujo valor é R$ 2,30; o anel E, 4% cujo valor é de R$ 1,40; o anel D, 3% e corresponde 

a R$ 1,80; e o anel A1 a 2% e corresponde a R$ 1,00.  
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4.5. ECONOMICIDADE DO STPP 

 

A economicidade do STPP/RMR pode ser medida, para a primeira quinzena de abril de 2005, 

através das informações da CCT. O sistema apresentou um faturamento mensal de R$ 

23.271.012,89 provenientes da receita tarifária das linhas em operação. Esta quantia é oriunda 

dos valores pagos em Vale Transporte, R$ 14.297.237,70 (62%), dos valores pagos em passe 

estudantil, R$ 2.838.248,95 (12%), e dos valores recebidos em espécie, R$ 6.116.994,50 

(26%). O custo mensal para a produção dos serviços é de R$ 22.116.832,66. Na sua 

composição são considerados além dos impostos, Programa de Integração Social - PIS, 

Contribuição Financeira da Seguridade Social - COFINS, e Imposto Sobre Serviços - ISS, as 

taxas do tipo Seguro de Responsabilidade Civil, cujo valor corresponde a R$ 52,50 

veículo/mês e o Sistema de Bilhetagem Automática – SABE, com um custo de R$ 185,00 

veiculo/mês. No montante total arrecadado, R$ 20.785,45 são transferidos quinzenalmente 

para remunerar o serviço do sistema complementar (operadores de veículos de pequeno 

porte). A receita da repartição tarifária com o metrô corresponde a R$ 18.531,74 por quinzena 

originada da venda de bilhetes integrados pelo metrô que tem como regra a transferência de 

receita da integração do ônibus com o metrô que é dividido com a mesma paridade (50%) 

para as linhas do primeiro anel tarifário e para as linhas do segundo anel a repartição atribui o 

percentual de 23% para o metrô limitado a tarifa da repartição do 1º anel, e 60% para o 

ônibus. As sobras de caixa são depositadas por cada conveniente em conta bancária de 

propriedade da EMTU/Recife, por ocasião dos encontros de contas. 

 

4.6. CONFIGURAÇÃO DO STPP/RMR ANTES DA EMTU 
 

A gestão do Sistema de Transporte Público de Passageiros na Região Metropolitana do Recife 

até 1979 era distribuída entre o Departamento de Terminais Rodoviários de Pernambuco - 

DETERPE, que cuidava das linhas intermunicipais, a Prefeitura do Recife, através da 

Companhia de Transportes Urbanos - CTU, responsável pelas linhas da capital e os demais 

Municípios da região, que tinham gestões isoladas dos seus incipientes serviços de transporte 

coletivo. 

 

Segundo a EMTU 10 ANOS (1990) a característica básica do sistema era a falta de 

planejamento e de controle por parte do Poder Público. A superposição de órgãos e empresas 
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operadoras num mesmo espaço gerava sérios conflitos de ordem legal e operativa. As linhas 

de ônibus surgiam nos bairros, principalmente nos conjuntos residenciais e o destino era, na 

sua quase totalidade, o centro do Recife, porém, nem sempre pelos percursos mais diretos, 

muitas delas, com terminais em locais de baixa densidade habitacional, visavam 

primordialmente às demandas dos principais corredores, concorrendo com outras linhas já 

existentes. A concorrência entre empresas gerava com freqüência excessos de velocidade, 

conflitos entre operadores e acidentes com prejuízos para os usuários. 

 

Segundo a EMTU (1990) as linhas intermunicipais de responsabilidade do DETERPE, muitas 

vezes eram criadas sob pressão política dos empresários, com terminais há poucos metros dos 

limites do Recife, visando exclusivamente à demanda desse município. O DETERPE as 

criava, porém minorava o problema da concorrência entre os dois sistemas fixando, tarifa pelo 

menos 20% mais altas do que as do Recife.  

 

Esse fato gerava distorções, pois além de não evitar a concorrência danosa, ensejava que 

linhas curtas intermunicipais tivessem tarifas mais altas do que outras bem mais longas, 

restritas ao município do Recife. O centro expandido do Recife atraía em média 50% da 

demanda dos usuários, contudo praticamente todas as linhas da RMR convergiam para lá, 

com exceção de quatro linhas transversais que não passavam pelo centro. Como 

conseqüência, havia uma sobrecarga de veículos no sistema viário central e transtorno para 

um grande número de passageiros que eram obrigados a realizar transbordo naquela área e a 

pagar duas tarifas. A definição das frotas das linhas não respeitava a variação da demanda ao 

longo do dia nem da semana, mantendo sempre a mesma frota em operação, o que acarretava 

ou superlotação ou ociosidades os veículos.  

 

No caso de linhas de menor demanda ou deficitárias, a oferta de transporte só ocorria nas 

horas de pico, com a retirada dos ônibus nos entre picos. Não existia qualquer controle sobre a 

operação do sistema, quer seja das viagens realizadas ou dos passageiros transportados. Dessa 

forma, não existiam insumos suficientes para o cálculo tarifário e os valores das tarifas eram 

definidos aleatória e politicamente. 
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Preferencialmente, as linhas menos rentáveis eram deixadas com a CTU, empresa pública 

municipal do Recife. Porém, ocorreram períodos em que ela procura se contrapor a esta 

tendência passando a operar também em linhas de corredores mais rentáveis. Essa ação 

provocava conflito com as empresas privadas que alegavam perdas, ameaçavam com a 

paralisação de seus investimentos e requeriam estabilidade de regras. 

 

As empresas operadoras, especialmente a CTU, tinham a sua frota pulverizada por várias 

linhas, em áreas distantes, dificultando a operação e a manutenção dos veículos, o que 

incrementava sobremaneira a quilometragem morta. 

 

A fragilidade da base institucional, a inexistência de um regulamento adequado e de 

permissões por períodos curtos de um a dois anos, também gerava uma instabilidade e forte 

desestímulo às empresas privadas a investirem no setor. 

 

Segundo a EMTU (1990), a existência de um excessivo número de empresas operadoras (36 

privadas mais uma pública) era visto como um aspecto indesejável, visto que muitas delas 

tinham menos de cinco veículos, e algumas delas até com um ou dois ônibus. Existiam ainda 

linhas operadas por mais de uma empresa simultaneamente dificultando o seu controle. 

Mesmo as grandes empresas tinham deficiências quanto à capacitação de pessoal técnico 

especializado e atuavam sem métodos de gerência ou processos técnicos voltados à 

racionalização de sua operação e ao controle de seus custos (EMTU,1990). 

 

Foi nesse contexto que a EMTU/Recife iniciou seu desafio de gerir o transporte metropolitano 

tendo como metas ordenar e racionalizar o sistema, objetivando principalmente uma rápida 

melhoria na qualidade da prestação do serviço de transporte público em toda a Região 

Metropolitana do Recife. A gestão metropolitana na RMR detém a característica de ser a mais 

antiga experiência continuada deste tipo no País e se mantêm até os dias atuais.  

 

Segundo TRAVASSOS (1996) a razão para isso se deve a competência técnica de seus 

quadros isso aliado ao êxito da impregnação da cultura metropolitana nos principais atores 

políticos e técnicos.Também foram relevantes os intensos trabalhos com as comunidades, a 

delegação da gestão das linhas do município de Recife ao Estado, e a constituição do 
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Conselho Metropolitano de Transporte Urbano – CMTU, órgão deliberativo com 

representatividade dos diversos segmentos da sociedade e dos municípios metropolitanos. 

 

4.7. ANTECEDENTES À IMPLANTAÇÃO DA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO 

TARIFÁRIA NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE 

 

4.7.1. O ZONEAMENTO. Essa foi a ferramenta técnica que a EMTU/Recife utilizou para 

racionalizar o sistema tão logo ela foi criada em 1980. Esta ação consistiu na delimitação de 

16 áreas de exploração, cada uma delas entregue sob regime de permissão a uma empresa ou 

grupo de empresas consorciadas, visando desta forma equilibrar a rentabilidade entre elas e 

garantir uma exclusividade de mercado para cada uma delas. 

 

Os objetivos do Projeto de Zoneamento eram tornar mais rápidas as viagens, eliminar os 

transbordos entre áreas, eliminar a concorrência entre as empresas e melhorar o nível de 

serviço prestado pelos permissionários, constituindo-se, dessa forma, em instrumento 

estratégico de controle operacional do órgão gestor, que passava a prestar assistência técnica, 

calcular a tarifa de forma mais real pela redução do número de tipos de tarifas, quanto pelo 

maior controle dos insumos, quilometragem e passageiros transportados, garantia para as 

empresas investir no setor pela ampliação dos prazos de permissão, redução do número de 

empresas, e redução dos custos pela concentração dos equipamentos.  

 

Além do objetivo de equalizar as rentabilidades entre as empresas, o zoneamento, promoveu a 

eliminação ou absorção das empresas que apresentavam gestão artesanal e que, a juízo do 

órgão gestor metropolitano, não atenderia aos objetivos de promover uma mudança mais 

profunda no aspecto econômico do setor de transporte da região, condição necessária para que 

fosse consolidada a experiência metropolitana de gestão num período de grandes mudanças na 

política de transporte promovida pelo governo federal.  

 

A política implementada pela EMTU/Recife foi de concentração do mercado de transporte, 

pois ocorreu uma redução do número de empresa que operavam antes da criação da 

EMTU/Recife de 37 para 23, esperando que este número caísse ainda mais nos próximos 

cinco anos para cerca de 16 empresas. Além da concentração de empresas, a implantação do 
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zoneamento visava também: 

 

a) melhorar o nível de serviço das linhas do sistema de transporte; 

b) eliminação dos transbordos no centro pela criação de linhas transversais; 

 

c) criação de linhas sociais e bacuraus; 

 

d) rapidez nas viagens radiais 

 

e) unificação e redução do número de tarifas, maior controle sobre o cálculo tarifário, e 

prestar assistência técnica as empresas; 

 

f) aumento dos prazos de permissão de um para cinco anos; 

 

g) eliminação de concorrência na rua entre empresas; 

 

h) reduzir o consumo de combustíveis derivados de petróleo no transporte coletivo; 

 

i) reduzir o custo operacional pela concentração de equipamentos das empresas. 

 

Objetivava segundo a EMTU(1983) com essa estratégia, uma operação mais planejada, 

controlada e racional. Apesar de totalmente implantado e de funcionar adequadamente, o 

zoneamento, apresentava problemas. Um desses problemas estava no alto valor das tarifas 

para a população carente. Em 1981, a EMTU/Recife elaborou o documento “Política 

Tarifária”, em que a empresa faz uma profunda análise do cenário dos transportes na RMR, e 

enumerava uma série de medidas para solucionar ou minorar os problemas inerentes à questão 

tarifária, todas tendo como premissa a utilização de subsídio ao usuário. Isso iria requerer uma 

mudança no modelo de remuneração vigente até então. 

 

Segundo EMTU (1981), a política de transporte público caminhava para um impasse, face aos 

freqüentes reajustes tarifários associados aos elevados gastos em transporte das famílias que 

recebiam até dois salários mínimos. Os reajustes tarifários apesar de serem freqüentes eram 
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insuficientes para cobrir os custos de operação do serviço, reduzindo a margem de 

rentabilidade das empresas permissionárias, responsáveis pelo serviço de transporte.  

 

Diante dessa conjuntura, o Poder Público defrontava-se com um sério problema toda vez que 

definia o preço do serviço: por um lado esse preço era pressionado para cima, em direção a 

um valor empresarialmente atrativo, quando são consideradas as necessidades econômicas e 

financeiras das empresas operadoras. Por outro lado, esse valor era pressionado para baixo, no 

sentido de um valor socialmente aceitável, quando se considerava a capacidade de pagamento 

dos usuários. O Poder Público procurava definir uma tarifa situada entre esses limites, ou seja, 

o preço fixado era menor do que o valor empresarialmente desejado — o que não atendia as 

empresas operadoras, e era maior que o valor que os usuários estavam dispostos a pagar, 

gerando insatisfação entre os usuários. Esse problema era visto como uma ameaça a 

governabilidade devido ao seu caráter socialmente explosivo, com possibilidades concretas de 

ocorrerem depredações de veículos e instalações de transportes. 

 

Com as margens de lucratividade do setor de transporte em declínio, a degradação dos 

serviços em algumas áreas dificultava a ação gestora da EMTU/Recife, pois o órgão gestor 

conhecedor da precária situação financeira da empresa da área não podia exigir um 

cumprimento total de suas prescrições de serviço, como se as empresas estivessem 

arrecadando o suficiente para estarem equilibradas financeiramente. As causas desse impasse 

eram: 

 

a) O custo de operação do sistema crescia a taxas superiores à inflação e ao poder 

aquisitivo dos usuários; 

 

b) As soluções para resolver o problema não estavam sendo suficientes para resolvê-lo 

em curto prazo e; 

 

 

c) O modelo de exploração (modelo tarifa) do serviço era considerado inadequado para a 

conjuntura da época. 
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As medidas adotadas pelo Governo com o objetivo de reduzir o custo global eram até então, 

subsidiar direta e indiretamente as empresas operadoras. Os subsídios diretamente fornecidos 

as empresas assumiam a forma de vantagens creditícia para a compra de veículos, e vantagens 

fiscais, como as isenções de IPI sobre os veículos, ou mesmo o fornecimento de insumos a 

preços subsidiados, a exemplo do óleo diesel no Rio de Janeiro.  

 

Os subsídios, na visão da EMTU, aliviariam a pressão sobre os custos das empresas, mas 

possuíam eficiência limitada e não se constituíam como um fator de redução tarifária. Os 

subsídios indiretos possuíam o poder de alavancar a redução de custo, com um efetivo repasse 

aos usuários. Esses subsídios assumiam a forma de investimentos públicos no sistema viário e 

a racionalização das linhas do sistema. Em junho de 1981 foi apresentado a EBTU o 

documento “O aspecto Social da Tarifa no Transporte Coletivo – Soluções”, que segundo a 

EMTU (1980), marcaria a primeira etapa do projeto Revisão da Política Tarifária. O 

documento faz uma análise das repercussões sociais causadas pelo problema tarifário, fruto 

dos sucessivos aumentos da tarifa dos transportes coletivos e da necessidade de se evitar a 

queda gradativa no nível de serviço de transporte.  

 

O estudo apresenta e detalha duas alternativas para minorar o problema: o bilhete social e a 

linha social. No entanto, o projeto conclui que pelas dificuldades de controle, o horário social 

não poderia ser implantado por um longo tempo, ficando o seu uso apenas em caráter 

emergencial e transitório. Ele consistia na redução de cinqüenta por cento (50%) do valor da 

tarifa em todas as linhas da RMR, no período de 04:00 as 06:00 horas, devendo o governo do 

Estado de Pernambuco, arcar com a diferença sob a forma de subsídio. Essa medida 

representaria uma redução real de vinte e cinco por cento (25%) no custo de transporte para os 

usuários deste horário. 

 

Em caráter definitivo o estudo recomenda a implantação do vale transporte que contemplaria 

os trabalhadores formais. Para a parcela de usuários que o vale transporte não atendesse, ou 

seja, os trabalhadores informais que tivessem renda familiar até dois salários mínimos o 

estudo sugeria o bilhete social.  O projeto ainda propunha a criação do Fundo Nacional de 

Transporte Público, para onde seriam transferidos recursos obtidos com a criação de uma taxa 

que incidiria sobre aqueles setores que se beneficiavam com o transporte público 
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indiretamente, como o comércio, a indústria, ou o próprio setor público. Tanto para o repasse 

do subsídio, como dos recursos do fundo para as empresas o instrumento a ser utilizado seria 

a compensação tarifária. Ressalte-se que todas estas medidas foram feitas pela EMTU/Recife 

já em 1981. 

 

A EMTU (1985) registra que em cinco anos, ou seja; de 1979 a 1984, a tarifa cresceu 8.025%, 

sendo este aumento superior ao aumento de 6.946% do salário mínimo, e mesmo assim ele só 

foi suficiente para cobrir o crescimento da despesa com pessoal que atingiu no mesmo 

período um acréscimo de 6.585%. Os outros componentes importantes na formação do custo 

do serviço subiram seus preços neste período na seguinte proporção: chassi 7.986%, óleo 

diesel 10.958% e carroceria 12.685%.  

 

Segundo a EMTU (1985) em 1979, um trabalhador comprometia cerca de 9,12% do seu 

salário com o transporte, caso utilizasse a tarifa mínima e realizasse 48 viagens mensais. Em 

1983 esse percentual subiu para 11,41%, e com a unificação do salário mínimo, cai para 

11.17%. Estes percentuais aumentariam consideravelmente, para cerca de 21.43% caso o 

usuário tivesse de utilizar linha de outro anel tarifário de valor mais alta ou tivesse de efetuar 

transbordo, sendo obrigado a pagar duas tarifas na ida e outras duas na volta. O resultado 

deste processo implicava em um nível de serviço deficiente, numa tarifa cara para o poder de 

compra do usuário e ao mesmo tempo insuficiente para remunerar as empresas.  

 

A rentabilidade das áreas de exploração não se apresentava homogênea, existindo empresas 

com rentabilidade superior a 12% a.a. e outras com valores bem abaixo deste patamar. As 

principais razões para isto foi um desenvolvimento urbano desigual das áreas de operação, 

que possibilitou em algumas o aparecimento de uma forte demanda, inclusive dentro a própria 

área, que resultava em um alto índice de renovação. Outras vantagens de algumas áreas era a 

qualidade de seu sistema viário e sua proximidade ao centro. Tudo isso contribuía para a 

obtenção de altos índices de passageiro por quilômetro menor percurso médio anual, e menor 

consumo de combustível, ou seja, menor custo operacional e uma maior receita. Por outro 

lado existiam áreas periféricas cujo quadro era justamente o oposto, demanda concentrada nas 

horas pico, baixíssimo índice de renovação, longos percursos e sistemas viários precário, 

resultando em custo operacional alto e baixa receita, caracterizando as chamadas áreas 
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deficitárias.  

 

A análise realizada pela EMTU/Recife no documento PROPOSTA DE SOLUÇÃO PARA O 

STPP (1985) desta problemática mostra a pequena margem de manobra disponível ao órgão 

gestor para enfrentar esta situação, tendo em vista que a causa principal do problema advinha 

da crise econômica do país, que tinha nas altas taxas da inflação sua principal característica. 

Esse estudo indicou medidas que poderiam minorar essa situação, que foram as seguintes: 

aumento da velocidade comercial dos ônibus de 20%, redução do consumo de óleo diesel de 

11%, aumento na oferta de transporte de 17%, aumento de usuários beneficiados com a tarifa 

mínima de 62% para 70%, e redução tarifária de 20%. Em 1985, a EMTU/Recife enfrenta um 

quadro adverso, pois por problemas políticos não conseguiu reajustar a tarifa, 

conseqüentemente não teve como aumentar a oferta, daí resultando altas taxas de ocupação, 

especialmente nos horários de pico, tendo de enfrentar um crescimento da insatisfação da 

população para com o serviço.  

 

Esse duplo problema, não afetava por igual as diferentes áreas de operação do Sistema de 

Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife, em virtude da 

disparidade na distribuição da demanda de passageiros provocando um grande diferencial na 

rentabilidade individual de cada empresa, quando comparada com a rentabilidade do sistema.  

 

Esta conjuntura acelerou o processo de busca de alternativas, que apontou para a criação de 

uma câmara de compensação tarifária e mudanças no modelo de remuneração. Dessa forma, 

baseando-se na experiência com essas medidas já implantadas na Cidade de belo Horizonte a 

EMTU/Recife elabora em 1983 o documento “PROPOSTA DE NOVO MODELO DE 

REMUNERAÇÃO DAS EMPRESAS OPERADORAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE 

POR ÔNIBUS DA RMR”, que lança as bases para a implantação desses instrumentos no 

STPP/RMR.   

 

A introdução da CCT e de um novo modelo de remuneração segundo CORDEIRO (1996) 

eram importantes, porém, não eram as únicas medidas necessárias para solucionar todos os 

problemas estruturais e operacionais inerentes ao sistema, como a falta de investimentos em 

projetos estruturadores na circulação e no sistema viário.  
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4.7.2. TIPOLOGIAS DE REMUNERAÇÃO ESTUDADAS PELA EMTU/RECIFE 

ANTES DA IMPLANTAÇÃO DA CCT 

 

A EMTU/Recife, em 1984, estudou três formas de remuneração para as empresas operadoras 

do transporte público de passageiros da Região Metropolitana do Recife, em substituição ao 

modelo tarifa até então vigente. O estudo formulado não pretendia solucionar a crise tarifária 

existente, mas, simplesmente obter uma rentabilidade equilibrada entre as empresas 

operadoras do sistema. Os modelos estudados foram: o de Fretamento, o de Fretamento 

Compensado e o de Câmara de Compensação Tarifária. 

 

4.7.2.1. Fretamento 

 

As características principais desse modelo é que as empresas são remuneradas conforme o 

cumprimento das condições estabelecidas pelo Órgão Gestor, que passa assumir a 

responsabilidade pelo pagamento às empresas, independentemente da receita tarifária 

arrecadada dos usuários, garantindo 12% de remuneração do capital, desde que as empresas 

cumpram as prescrições do Órgão Gestor.  

 

Outro objetivo seria a melhoria do nível de serviço, pelo cumprimento dos horários, ou 

através da flexibilidade de programação das linhas propiciada por esse modelo, uma vez que 

se manteria o custo programado do sistema.  Seu uso tornaria possível a criação de um fundo 

para o STPP que poderia vir a beneficiar os usuários através de subsídio, e finalmente ser um 

instrumento que caracterizaria o gerenciamento praticado pela EMTU no STPP.  Sob essa 

ótica os impactos esperados com a adoção do modelo era o incentivo dado à empresa 

operadora para não mais reduzir viagens, desse modo o modelo dotaria o STPP de um melhor 

nível de serviço para a RMR por equilibrar a rentabilidade das diversas linhas do sistema e 

para o usuário maior confiabilidade através do cumprimento dos quadros de horários.  

 

O modelo Fretamento, segundo a EMTU (1984) teria impactos negativos no gerenciamento 

do órgão Gestor, por possibilitar maiores pressões dos políticos e usuários sobre o governo 

para aumentos no subsídio, através de um maior número de viagens e de um possível aumento 

nas tarifas vigentes. No entanto, o aspecto positivo assinalado pelo documento da EMTU 
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(1984) denominado “NOVO MODELO DE REMUNERAÇÃO” era que as tarifas das 

diversas linhas poderiam ser fixadas mais facilmente pelo poder público visando reduzir os 

impactos para os usuários. O órgão gestor não mais administraria desejos conflitantes 

(usuários x empresários) requerendo para isso, um maior controle para evitar desperdícios, 

implicando em um novo conceito de gestão do STPP, que envolveria maiores custos. Nos 

meses de baixa demanda, deveria existir uma garantia financeira do governo para cobrir o 

déficit, logo a adoção desse modelo exigiria a criação de um fundo financeiro para o STPP. 

 

4.7.2.2. Fretamento Compensado 

 

Nesse modelo as empresas operadoras são remuneradas conforme o cumprimento das 

condições estabelecidas pelo Órgão Gestor, que também seria o responsável pelo pagamento 

delas com a inclusão da remuneração de capital ao nível de 12% a.a. sobre o capital investido, 

independentemente da receita tarifária obtida dos usuários. Os objetivos e impactos desse tipo 

de modelo foram considerados no documento citado acima, idênticos ao do modelo 

Fretamento.  

 

4.7.2.3. Câmara de Compensação Tarifária 

 

Os principais objetivos previstos pela EMTU/Recife na utilização de Câmaras de 

Compensação Tarifária na RMR, eram equilibrar a rentabilidade entre as diferentes áreas de 

operação, desvincular o custo do serviço da tarifa, permitindo um tratamento mais equânime a 

todos os usuários e possibilitar o ingresso de recursos extratarifários no STPP/RMR. Nesse 

modelo, a remuneração das empresas seria proporcional à arrecadação tarifária obtida dos 

usuários, não estando o poder público como responsável direto pelo pagamento do STPP. Isso 

significaria que os débitos ou créditos do STPP/RMR seriam repartidos entre as empresas, 

não se garantindo os 12% de remuneração de capital anual mesmo que as empresas 

cumprissem as especificações dos serviços determinados.  

 

Segundo a EMTU (1984) o órgão gestor esperava, ainda, com a implantação da CCT e do 

novo modela de remuneração uma melhoria do nível de serviço, embora comparativamente 

menor que no Modelo Fretamento, pelo cumprimento dos quadros de horários ou da 
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flexibilidade na programação das linhas, preservando inicialmente o custo programado do 

sistema e possibilitando a implantação de um sistema que permitisse a criação de um fundo 

para o STPP, visando a possibilidade de incorporação de subsídios. 

 

Os impactos esperados com a implantação de uma Câmara de Compensação Tarifária pela 

EMTU/Recife conforme revela o documento “NOVO MODELO DE REMUNERAÇÃO” de 

1984 seria a não garantia de 12% remuneração de capital às empresas operadoras, entretanto 

obtendo-se uma rentabilidade mais equilibrada entre elas.  

 

O estudo para a mudança no modelo de remuneração embasou-se no diagnóstico elaborado 

pela EMTU em agosto de 1984, sobre a operação de cada uma das 16 áreas de operação 

definidas pelo Zoneamento. Nesse diagnóstico ficou patente o desequilíbrio de rentabilidade 

entre elas. A seguir são mostrados comentários sobre a situação de cada uma dessas áreas 

extraída desse diagnóstico: 

 

Área 1: a permissionária dessa área era a empresa Borborema Imperial Transportes Ltda, que 

obteve no diagnóstico, posição satisfatória cumpria a época 99% das viagens programadas 

(1.207 das 1.217/dia), tinha uma idade média de frota relativamente nova e apresentava uma 

ótima taxa de remuneração de capital. 

 

Área 2: as empresas permissionárias dessa área eram Vera Cruz e São Judas Tadeu, que 

operavam a área em consórcio. O diagnóstico constatou que a empresa Vera Cruz cumpriu 

97% das viagens programadas (1.374 das 1430/dia), enquanto a empresa São Judas Tadeu só 

alcançou a marca dos 89% (209 das 234/dia), ou seja, um rendimento sofrível. Essa área 

apresentou uma idade média da frota considerada ruim e a sua taxa de remuneração baixa. 

 

Área 3: a permissionária desta área era a São Judas Tadeu Ltda, que explorava de forma 

exclusiva. Verificou-se que ela teve um índice de cumprimento de viagens programadas de 

98% (64 das 65/dia). A empresa apresentava uma ótima taxa de remuneração de capital, no 

entanto a frota era relativamente antiga. 

 

Área 4: a empresa permissionária dessa área era a Empresa Metropolitana que apresentou um 
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cumprimento das viagens programadas de 98% (870 das 884/dia), apesar da excelente taxa de 

remuneração auferida sua frota era relativamente antiga. 

 

Área 5: essa área era servida pelas empresas Santa Cruz e Rodoviária Borborema. A 

Rodoviária Borborema detinha um índice de cumprimento de viagens programadas de 99% 

(104 das 105/dia), uma frota relativamente nova e uma remuneração boa. A Empresa Santa 

Cruz, entretanto, obteve um índice de cumprimento das viagens programadas precário, apenas 

96% (177 das 185/dia), tinha um bom coeficiente de remuneração, porém possuía uma frota 

envelhecida.  

 

Área 6: essa área era explorada operacionalmente pelas empresas Oliveira e Senhor do 

Bonfim, em regime de consórcio. A empresa Oliveira cumpria de forma excelente as viagens 

programadas, ou seja, 100% (483/dia), porém a empresa Senhor do Bonfim, só alcançava um 

índice de cumprimento de viagens programadas de 94% (219 das 233/dia). Ambas as 

empresas tinham uma idade média da frota muito nova e detinham um excelente coeficiente 

de remuneração. 

 

Área 7: a Borborema Imperial Transportes Ltda, era a empresa permissionária encarregada da 

exploração exclusiva da área, seu índice de cumprimento era excelente 99% (223 das 

224/dia). A idade média da frota era semelhante a da área 1, ou seja, nova e o coeficiente de 

remuneração baixo. 

 

Área 8: a empresa pública municipal Companhia de Transportes Urbanos – CTU, era a 

detentora da permissão exclusiva dessa área. Ela apresentou um índice de cumprimento das 

viagens programadas ruim 94% (990 das 1.057/dia), tinha uma frota relativamente nova e um 

coeficiente de remuneração regular. 

 

Área 9: a empresa Rodoviária Metropolitana detinha a permissão desta área, ela apresentava 

um bom cumprimento das viagens programadas da ordem de 98% (446 das 453/dia), porém 

tinha uma frota velha e um coeficiente de remuneração muito baixo.  

 

Área 10: Esta área era servida pelo consórcio Rui Barbosa, consórcio esse a princípio 
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composto por 10 empresas. O diagnóstico mostrou que o cumprimento das viagens era 

excelente, 99% (900 das 910/dia). A taxa de remuneração da área era considerada regular e a 

frota antiga. 

 

Área 11: essa área era operada por duas empresas consorciadas, empresa Pedrosa e empresa 

Boa Vista. A primeira delas cumpria as viagens programadas em um índice de 98% (664 das 

680/dia), e a segunda, alcançava um índice de cumprimento de 100% (131/dia). No entanto, a 

taxa de remuneração foi considerada péssima e a frota antiga para a empresa Pedrosa e 

relativamente antiga para a empresa Boa Vista. 

 

Área 12: nesta área a empresa São Paulo detinha a permissão e apresentava um índice de 

cumprimento de viagens bom, de 98% (988 das 1.001/dia). 

 

Área 13: era explorada pelo consórcio formado pelas empresas Machado e Amapá, que 

conseguiam realizar um bom cumprimento das viagens de 98% (939 das 945/dia). A taxa de 

remuneração da área foi considerada regular e a frota das empresas considerada, relativamente 

antiga para a empresa Machado, e antiga para a empresa Amapá. 

 

Área 14: a empresa permissionária dessa área, a Auto Expresso Oliveira que apresentou um 

péssimo desempenho quanto ao cumprimento das viagens programadas de 95% (726 das 

764/dia). A taxa de remuneração de capital é considerada pela EMTU como boa e a frota 

relativamente antiga. 

 

Área 15: a empresa Itamaracá era detentora da permissão para explorar operacionalmente a 

área tendo cumprido 96% das viagens programadas (154 das 160/dia). A taxa de remuneração 

foi considerada ruim e a frota da empresa antiga. 

 

Área 16: Nesta área a permissionária era a empresa Nápoles, que ficou com um índice de 

cumprimento de viagens de 98% (980 das 1002/dia), o diagnóstico da EMTU (1984) conclui 

que a taxa de remuneração de capital da empresa é considerada boa e sua frota antiga.  

 

O diagnóstico elaborado em 1984, citado acima também faz um balanço sobre idade média da 
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frota do sistema chegando a seguinte conclusão: do total de 1.581 veículos se tinha a época, 

35,5% com idade inferior a 3 anos, 41,1% entre 3 a menos de 6 anos, 20,4%  entre 6 a menos 

de 9 anos e 3% com idade superior a 9 anos. Na classificação da EMTU/Recife a frota era 

considerada antiga, pois sua idade média era de 4,2 anos.  

 

1. No grupo classificado com uma composição de frota nova estavam às empresas 

Oliveira e Senhor do Bonfim. 

 

2. Com frota relativamente nova estavam às empresas Borborema Imperial, Rodoviária 

Borborema e empresa Olindense. 

 

3. Com frota considerada relativamente antiga estavam as empresas: Vera Cruz, São 

Judas Tadeu, empresa Metropolitana, Santa Cruz, Tropical, Boa Vista, Rodoviária 

Machado e Auto Expresso Oliveira. 

 

4. Com frota antiga estavam classificadas as empresas: Rodoviária Metropolitana, Rio 

Pardo, Pedrosa, Amapá, Itamaracá e Nápoles. 

 

5. Com frota bastante antiga estavam classificadas as empresas: Transcol e São Paulo.   

 

O quadro abaixo mostra os resultados financeiros das áreas de operação do STPP/RMR em 

maio de 1984 
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Quadro 4.2 - Resultado Financeiro das Áreas de Operação em maio de 1984 

Área de  Receita  Custo  Receita - Custo Rentabilidade 
 Atuação (US$)  (US$) US$ % 
Área 01 469.944,15 445.334,04 24.610,11 1,055
Área 02 390.935,18 428.078,72 -37.143,54 0,913
Área 03 85.440,95 79.826,92 5.614,03 1,070
Área 04 234.590,50 228.506,25 6.084,25 1,027
Área 05 146.105,90 147.698,76 -1.592,86 0,989
Área 06 181.686,13 176.883,35 4.802,78 1,027
Área 07 82.321,34 104.188,50 -21.867,16 0,790
Área 08 267.368,10 281.697,57 -14.329,47 0,949
Área 09 201.393,47 219.654,19 -18.260,72 0,917
Área 10 246.914,59 265.022,44 -18.107,84 0,932
Área 11 203.435,38 228.940,89 -25.505,51 0,889
Área 12 250.767,18 259.153,91 -8.386,73 0,968
Área 13 251.877,39 279.034,04 -27.156,65 0,903
Área 14 297.544,66 301.962,20 -4.417,54 0,985
Área 15 91.072,73 90.468,35 604,38 1,007
Área 16 327.802,97 346.343,34 -18.540,37 0,946

STPP/RMR 3.729.200,62 3.882.793,47 -153.592,85 0,960
Custo por quilômetro do STPP/RMR US$ 0,3688 e o IPK 2,74 

Fonte: Projeto Zoneamento, agosto 1984    
 

Observa-se pelo quadro acima grandes diferenças de rentabilidade entre as áreas o que 

dificultava a gestão do sistema e redundava em níveis de serviço também diversos para a 

população. 
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 Quadro – 4.3 Resultados da Primeira Câmara de Compensação Tarifária - CCT 

 (15/05/1986 a 15/11/1986) 
EMP. CUSTO RECEITA RENTABILIDADE 
AEO 29.774.108,21 29.371.349,95 98,65 
AMA 7.049.582,15 7.049.582,15 100,00 
BOA 54.816.237,80 54.555.269,33 99,52 
BOM 5.233.123,50 5.362.692,78 102,48 
CTU 35.061.445,24 33.091.127,32 94,38 
EME 23.900.456,31 23.347.085,49 97,68 
ITA 12.151.706,77 11.678.126,33 96,10 

MAC 15.632.048,45 15.387.073,84 98,43 
NAP 32.575.246,20 32.883.474,72 100,95 
OLA 10.094.131,87 10.094.131,87 100,00 
OLI 5.078.295,18 5.138.631,84 101,19 
PED 20.740.697,02 20.060.816,71 96,72 
RBR 4.479.906,71 5.782.746,37 129,08 
RIO 9.814.088,71 9.725.617,97 99,10 
RME 19.639.490,13 20.195.597,81 102,83 
SJT 8.710.424,86 10.441.958,60 119,88 
SPA 21.711.358,18 21.384.490,71 98,49 
STA 12.655.290,77 12.778.920,76 100,98 
TRC 3.190.181,00 3.201.477,34 100,35 
TRO 3.405.160,31 3.230.654,39 94,88 
VRC 32.195.838,98 30.975.621,94 96,21 
STPP 367.908.818,35 365.736.448,22 99,41 

Fonte: EMTU/Recife 

 

4.8. A CÂMARA DE COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA – CCT DA RMR 

 

A Câmara de compensação Tarifária – CCT foi criada em 01 de outubro de 1985, através da 

Resolução n° 011/85 da EMTU/Recife, funcionando a princípio em caráter experimental, o 

que permitiu a equipe técnica da EMTU/Recife adquirir um conhecimento mais profundo 

sobre sua operação e sua influência financeira nas empresas operadoras. Em maio de 1986 a 

EMTU/Recife passa a exercer efetivamente a gerencia não só operacional como também a 

financeira do sistema de transporte, (EMTU 10 ANOS, 1990).  

 

A nova forma de remunerar as empresas operadoras do sistema, utilizou o princípio da 
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eqüidade de rentabilidade, tendo como regra, que a remuneração do operador seria vinculada 

à prestação do serviço ofertado, com base nos índices operacionais de intervalo, frota, viagens 

pico e fora pico, e ao uso de uma planilha de custos presumidos, individualizada por empresa 

e estabelecida pela EMTU/Recife.  
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CAPÍTULO 5 

 

A APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

 

Esse capítulo tratará da análise dos indicadores de eficiência e eficácia do Sistema de 

Transporte Público de Passageiros, sob a perspectiva do gerenciamento da CCT, utilizando 

como ferramenta de análise e apresentação dos dados, os gráficos de controle estatístico, 

escolhendo-se a carta para valores individuais com amplitude móvel, conforme descrito na 

metodologia, por ser a que mais se ajusta a análise desenvolvida nesse estudo.  A análise 

também será apoiada pela descrição histórica das intervenções regulatórias do Poder Público, 

de forma a responder os objetivos da CCT. 

 

 5.1. A ANÁLISE DOS DADOS 

 

As diversas mudanças na regulamentação econômica do Sistema de Transporte Público de 

Passageiros da Região Metropolitana do Recife, consubstanciadas nas tipologias de 

remuneração, podem ser entendidas como uma estratégia do Poder Público visando corrigir 

distorções na equação econômica do mercado de transporte, resultante tanto da dinâmica do 

mercado atendido pelas empresas operadoras como de fatores exógenos a ele, e que exercem 

forte influência na lógica empresarial diante da regulamentação econômica vigente na qual 

está subordinada a lucratividade do setor de transporte público por ônibus.  

 

A CCT, implantada na Região Metropolitana do Recife, adotou em vinte anos de existência, 

cinco tipologias de remuneração. Assim é que em 1985 a intervenção do Poder Público no 

sistema de transporte foi fortemente marcada nos aspectos econômicos e financeiros do setor 

com a criação da CCT. O Poder Público chama para si todos os riscos inerentes à prestação do 

serviço, incluindo entre eles o equilíbrio econômico e financeiro do mercado de transporte 

público por ônibus.  

 

Para a análise, foram coletados os dados necessários ao objetivo proposto, separando-os em 

séries mensais e anuais. As informações foram cedidas pela EMTU/Recife, extraídas dos 

relatórios oficiais da Câmara de Compensação Tarifaria e das séries contidas no Anuário 
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Estatístico da EMTU. Além desses dados, também foi necessário catalogar a documentação 

que regulamenta ou regulamentaram o processo CCT no período em análise, bem como, 

outras intervenções do Poder Público, julgadas importantes. Paralelamente, foram 

selecionados, a partir das séries históricas e por período de corte, os indicadores mais 

representativos para a avaliação da eficiência e da eficácia do processo CCT. Os indicadores 

selecionados serão então analisados, utilizando-se a metodologia de suporte Controle 

Estatístico do Processo – CEP e seus Gráficos de Controle.  

 

Os dados utilizados para a determinação de cada variável, são provenientes do banco de dados 

oficial do Órgão Gestor, cedido gentilmente, para composição desse trabalho. As informações 

institucionais da regulamentação também foram coletadas dos arquivos da EMTU/Recife. 

Nessa etapa, utilizou-se a série histórica dos indicadores no período (1987 a 2004), em cinco 

processos distintos: janeiro de 1987 a setembro de 1988; outubro de 1988, a agosto de 1992; 

setembro de 1992 a março de 1999; abril de 1999 a abril 2002, e maio de 2002 a dezembro de 

2004.  

 

Os dados foram tratados utilizando o Software Microsoft Excel® e Minitab for Windows®. 

Os gráficos de controle apresentados permitem uma visualização única do comportamento dos 

indicadores em todos os distintos processos da CCT, necessárias para uma melhor 

compreensão das mudanças neles acontecidas. Também são apresentados gráficos de controle 

de cada um dos processos a CCT para cada um dos indicadores utilizando o Minitab for 

Windows®. 

 

A partir de 1986 quando a CCT foi implantada até setembro de 1988, a metodologia de 

remuneração das empresas na CCT garantia 12% de remuneração a todas as empresas, caso 

houvesse excedente de receita no sistema (sistema superavitário), caso contrário, assegurava-

se 12% de remuneração de capital apenas para as empresas que apresentassem rentabilidade 

igual ou acima desse valor. A partir de outubro de 1988, até agosto de 1992, a rentabilidade 

passou a ser idêntica para todas as participantes da CCT. Em setembro de 1992, o modelo de 

remuneração foi modificado mais uma vez, criando-se um novo modelo que introduziu na sua 

formulação, medidas de eficiência e eficácia, a partir da criação do conceito de Estado 

Desejado e da Adequação Dinâmica do Serviço.  
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Quanto à remuneração das empresas, essa passou a ser diferenciada em função do 

desempenho de cada uma delas isoladamente e de cada empresa em relação ao sistema, 

medidos por indicadores previstos no modelo de remuneração. Essa metodologia vigorou até 

março de 1999. Em março de 1999, o modelo anterior foi alterado com a introdução do 

conceito de custo máximo e programação de referência, além dos parâmetros de 

produtividade de passageiros pagantes (PPEQ) e Produtividade de Passageiros (PP) nas 

equações de decisão do modelo anterior e que permaneceu até abril de 2002. Em maio desse 

mesmo ano até o final de 2004, uma nova metodologia de remuneração é implantada, 

utilizando-se o conceito de produtividade financeira ancorada numa rentabilidade pré-fixada, 

para cada uma das empresas participantes da CCT, todavia, sem obedecer a sazonalidade que 

existe ao longo do ano.  

 

Justificada a separação dos períodos, a análise pretende avaliar o comportamento dos 

indicadores de eficiência e eficácia sob a luz das intervenções regulatórias do Poder Público, 

aplicados no mercado de transporte público da RMR, bem como dos fatores externos ou 

exógenos que interferiram positiva ou negativamente nos resultados alcançados.  

 

Para a utilização e composição do indicador Passageiro Transportado foi necessário corrigir 

seus valores a partir de novembro de 1994. Justifica-se tal procedimento em razão da 

configuração operacional do Sistema Estrutural Integrado – SEI, que tem como característica, 

o registro dos passageiros uma única vez nos seus deslocamentos dentro do sistema. Desse 

modo, a partir de novembro de 1994, foi adicionado ao passageiro transportado do sistema o 

percentual de 11%; o mesmo percentual para o ano 1995 e 1996 até julho. Em agosto de 1996, 

entra em operação a segunda etapa do SEI, e a correção do passageiro passa a 15%. Em 1997 

esse percentual atinge 16% até maio de 1998. De junho de 1998 até fevereiro de 2000, 23% 

com o SEI de Igarassu; de março de 2000 até 2002, 25% com o SEI de Camaragibe e Abreu e 

Lima; de 2003 até 2004, 30%. Os percentuais utilizados foram oriundos de pesquisas de 

amostras nos terminais, e de informações da EMTU/Recife.  

 

Especificamente para o ano de 1987, não foi possível recuperar as informações sobre o índice 

de quebra mensal dos veículos. Entretanto, no documento “AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE 

TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA RMR”, de 1987, se registra o índice 
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relativo a um mês desse ano, utilizando-se esse valor para representar os valores faltantes. 

Também não foi possível obter esse indicador para todos os meses do ano de 1990, sendo 

então utilizado o valor médio anual para suprir os valores faltantes. O tratamento usado no 

caso do único dado faltantes da variável quilometragem adotou-se para os meses de janeiro e 

fevereiro a quilometragem do mês de março por não se encontrar essa informação legível nos 

relatórios da CCT.   Para o cálculo do custo por quilômetro utilizou-se o Software EasyCalc® 

a fim de atualiza seus valores monetariamente para a data focal de 28 de dezembro de 2004. A 

correção utilizou o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-IBGE).  

 

5.2. APLICAÇÃO DOS INDICADORES DE EFICIÊNCIA E EFICÁCIA E SEUS 

RESPECTIVOS GRÁFICOS DE CONTROLE 

 

A avaliação da CCT será feita a partir de 7 indicadores selecionados, dos quais 5 medirão a 

eficiência e 2 medirão a eficácia do sistema, sendo aplicados para cada período dos cinco em 

que foi dividida a análise. Além dos indicadores acima citados, também serão apresentadas as 

variáveis mais representativas para a análise dos períodos. Cada indicador e variável serão 

analisados a partir dos seus respectivos gráficos de controle para valores individuais.  

 

5.2.1. INDICADORES DE EFICÁCIA 

 

A eficácia será representada pelos seguintes indicadores: Rentabilidade (%) e Passageiro por 

quilômetro (IPK), bem como pelas variáveis, Passageiro Transportado, e Passageiro 

Equivalente, conforme Gráficos de Controle Estatístico 5.1; 5.2; 5.3; e 5.4. Cada Indicador 

terá para cada Processo da CCT Gráficos de Controle que mostrarão cada um separadamente 

e serão representados por: 

 

1. Indicador Rentabilidade (%): Gráficos - PI.1; PI.2; PI.3; PI.4; PI.5. 

 

2. Indicador Passageiro por Quilômetro - IPK: Gráficos - PII.1; PII.2; PII.3; PII.4; PII.5. 

 

3. Variável Passageiro Equivalente PEQ: Gráficos - PIII.1; PIII.2; PIII.3; PIII.4; PIII.5. 
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4. Variável Passageiro Transportado - PT: Gráficos - PIV.1; PIV.2; PIV.3; PIV.4; PIV.5. 

 

Para cada indicador de eficácia e para cada variável será construído um quadro demonstrativo 

da média amostral (Xbar) e da amplitude móvel (MRbar), para os cinco processos da CCT 

calculados pelos Gráficos de Controle Estatístico para medidas individuais, e as considerações 

pertinentes a cada indicador. 

 

 ANÁLISE DO INDICADOR RENTABILIDADE 

 

Gráfico 5.1 – Indicador Rentabilidade Média da CCT (1997 a 2004) 

 

A análise longitudinal para o indicador rentabilidade mensal, Gráfico – 5.1, revela que o 

terceiro processo apresentou um melhor desempenho em relação aos demais, podendo-se 

afirmar que ele foi mais eficaz, quando analisado sob o aspecto de rentabilidade. Constata-se 

pelo Gráfico - 5.1, que a média (XBbarB) nos cinco processos apresenta oscilações ao longo do 

período estudado, com o terceiro processo, que vai de setembro de 1992 até março de 1999, se 

destacando como o de maior média (94,81%) e de menor variabilidade (9,34%) como mostra 

o Gráfico PI.3 abaixo, demonstrando que no terceiro processo da CCT, o sistema foi mais 
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eficiente financeiramente e onde houve menor variabilidade desse indicador em relação aos 

demais processos. A seguir será analisado cada processo em particular. 

 

No primeiro processo da CCT, que vai de 1987 até setembro de 1988, a média do indicador 

ficou em 86,65% como pode ser visto pelo Gráfico – PI.1 em detalhe logo abaixo. Do início 

desse período que vai de 1987, até setembro do mesmo ano, os valores individuais se 

comportaram com tendência de queda, chegando a atingir 71,23 %, caracterizando um ponto 

de inflexão, a partir do qual assume a tendência de crescimento e estabilizando-se acima da 

média do processo. Não obstante, verifica-se que esse crescimento apresentou oscilações até o 

final do processo da CCT em setembro de 1988.  

 

Nas oscilações destaca-se um valor individual bem abaixo da média do processo, 

representando os efeitos da greve do pessoal de operação em abril/88, período que inicia os 

reajustes tarifários com freqüência mensal. Também se percebe que todos os valores 

individuais (mensais) do indicador estão dentro dos limites naturais de controle, os quais 

apresentam grande afastamento da média do processo, reforçando o que foi constatado, ou 

seja, um período de grandes oscilações do indicador.  
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Gráfico PI.1 – Rentabilidade Média para o 1° Processo da CCT 

 

O segundo processo da CCT, que inicia em outubro de 1988 e vai até setembro de 1992, a 

média do indicador, evidenciada pelo Gráfico - PI.2 de 90,98% , apresenta-se num patamar 

superior ao processo anterior, que pode ser explicado pelas intervenções implementadas pelo 

órgão gestor no sentido de equalização da rentabilidade entre empresas e consequentemente 

um melhor nível de serviço ofertado a população. A partir de outubro de 1988 é registrado um 

crescimento de gratuidades, em decorrência da concessão desse benefício aos maiores de 65 

anos, (ANUÁRIO ESTATÍSTICO, 1988). Como a lei que estabeleceu a gratuidade aos 

idosos, não determinou a fonte de financiamento, pode-se afirmar que o crescimento desse 

benefício contribuiu para o desequilíbrio entre a receita versus custo do sistema, representada 

pelo Indicador Rentabilidade.  

 

No primeiro quadrimestre de 1989, os valores individuais do indicador de rentabilidade estão 

numa trajetória decrescente e abaixo da média do processo, mesmo tendo havido, a partir de 

01/12/1988 a 1/01/1989, reajustes na tarifa, que de um valor médio de Cz$ 111, 60, passou 

para Cz$ 167, 40, ou seja, 50% superior. No dia 15/01/1989 com a mudança da moeda 

brasileira, a tarifa passa para NCz$ 0,19, (Em 15/01/1989, a moeda nacional foi alterada para 
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cruzados novos). O indicador, em maio desse mesmo ano, tem recuperação devido ao reajuste 

tarifário médio de 32%, a partir de junho os reajustes passam a ser mensal, e o indicador 

rentabilidade atinge o valor máximo até fevereiro de 1990, com todos os valores acima da 

média do processo. O ano de 1989 registra um elevadíssimo índice inflacionário na economia 

brasileira, cuja ordem foi de 1.782,9% a.a. (HASEGAWA, 2003). 

 

As elevadas taxas de inflação registradas para o período, também contribuem para elevar o 

montante das aplicações financeiras, especificamente os valores aplicados de Passe Estudantil 

e Vale Transporte, que em parte foram usados para a cobertura dos custos das empresas na 

CCT. Os valores máximos do indicador, no período de junho/89 a fevereiro/90, Gráfico – 

PI.2, são resultantes da receita tarifária e dessas aplicações financeiras. Identifica-se pelo 

Gráfico – PI.2, dois pontos abaixo dos limites naturais de controle, notadamente, nos meses 

de outubro/91 e janeiro/92, cujo resultado pode ser atribuído ao período de greves dos 

rodoviários, associado à renovação da frota de forma intensiva, correspondendo ao que 

ORRICO & SANTOS (1996), chama de disputa para a elevação dos quantitativos de custo, 

visando neutralizar ou inverter a posição de empresa superavitária e pagadora da CCT. A 

tendência do indicador é de redução sistemática até janeiro/92 quando atinge seu ponto de 

mínimo de 73,82%, Gráfico – PI.2, voltando a crescer, porém, sua trajetória de crescimento 

fica abaixo da média do Processo, tendência que se mantém no inicio do terceiro Processo 

CCT.  
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Gráfico - PI.2 – Rentabilidade Média para o 2° Processo da CCT 
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No terceiro processo da CCT, que vai de setembro de 1992 a março de 1999, é caracterizado 

por ser o período mais longo de permanência da metodologia de remuneração e, portanto da 

análise da CCT. A média do processo de 94,81% visualizada pelo Gráfico – PI.3, mostra que 

ela foi maior que os dois processos acima analisados.  

 

Conforme visto no processo anterior, o indicador rentabilidade nos seus valores individuais, 

se comportava de forma instável. No entanto, a partir de julho/94, uma grande mudança na 

economia brasileira ocorre com o plano de estabilização, alterando a moeda nacional, para o 

Real e com paridade ao dólar. Essa mudança por fatores exógenos ao Sistema de Transporte, 

mas apresentando forte correlação com ele, fez com que houvesse uma recuperação da 

demanda de passageiro, conseqüentemente uma maior receita tarifária foi adicionada ao 

sistema.  

O crescimento da demanda é enfatizado pelos estudos do DIEESE (1999) que cita o 

aquecimento econômico com o Plano Real como responsável pelo crescimento do emprego e 

da renda que há muito tempo não acontecia no cenário econômico do país, com uma melhora 

na distribuição de renda e redução da pobreza, principalmente com a elevação do salário 

mínimo, em maio de 1995, (DIEESE, 1999). No ano de 1994, até fevereiro de 1997 o sistema 
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foi equilibrado, como pode ser visualizado no Gráfico – 5.1, e detalhadamente no Gráfico – 

PI.3, que mostram o Indicador de Rentabilidade com valores individuais máximos e iguais a 

100%. A performance positiva do indicador de rentabilidade, não só pode ser imputada ao 

Plano de Estabilização Econômica, como também as mudanças no modelo de remuneração 

que passou a adotar indicadores medidores da eficiência e eficácia com o qual o serviço de 

transporte deveria ser realizado pelas empresas operadoras, buscando a maximização da 

arrecadação e minimização dos custos de produção do serviço por meio do equilíbrio entre a 

oferta e demanda de passageiro.  

 

A partir de 1997, o indicador assume tendência de queda, Gráfico – PI.3, situando-se abaixo 

da média em julho (86,11), posiciona-se fora do limite natural inferior de controle quando 

então, tem um pico acima da média em dezembro/97 (98,29%) e tende a situar-se abaixo da 

média a partir de 1998 até o final do 3° Processo CCT. Essa queda no desempenho do 

indicador coincide com o início do crescimento do transporte clandestino e com a queda na 

renda da população usuária de transporte público. 

 

Gráfico – PI.3 Rentabilidade Média para o 3°  Processo da CCT 
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O quarto processo da CCT inicia com redução na média do Indicador rentabilidade, 
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comparativamente aos dois processos anteriores, situando-se em 88,12%. Nesse período a 

CCT é modificada, introduzindo-se na apuração do serviço o conceito de custo de referencia, 

obtido por uma programação de referencia cujo limite não deveria ser ultrapassado pelas 

empresas. O Indicador segue inicialmente tendência semelhante à verificada no Processo 

anterior, invertendo a tendência a partir de julho/99 com a maioria dos pontos acima da 

média. No entanto, em janeiro de 2001 a tendência novamente se inverte até o final do 

Processo. 

 

No quarto processo da CCT, cujo período vai de abril de 1999 a abril de 2002, a média do 

indicador é deslocada para 88,12%, como mostra o Gráfico – PI.4. Identifica-se um valor 

acima do limite natural superior de controle, caracterizado pelo mês de dezembro/99, a partir 

do qual o indicador varia com a maioria dos pontos acima da média e dois pontos abaixo da 

média do processo, invertendo-se a tendência em janeiro/01, seguindo com a maioria dos 

valores abaixo da média, a exceção do mês de setembro/01 e abril/02. Essa mudança 

acontecida dentro do processo é identificada pelo Gráfico – PI.4 da amplitude móvel, como o 

ponto em destaque acima do limite superior de controle e que caracteriza a mudança.  

 

Gráfico – PI.4 Rentabilidade Média do 4º Processo da CCT 
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No quinto e último processo da CCT, a média desse período fica situada em 91,92%. 

Observa-se que o mesmo inicia com os valores individuais do indicador abaixo da média até o 

mês de abril/03, quando ascende e passa a registrar os valores acima da média. Essa inversão 

de tendência cujo ponto de inflexão foi o mês de maio de 2003, é destacado no Gráfico – PI.5, 

como um ponto fora do limite superior no gráfico de amplitude móvel.  

 

A justificativa do comportamento do indicador rentabilidade para esse processo da CCT é que 

as ações implementadas pelo Poder Público, Governo do Estado e Prefeituras, no combate ao 

transporte clandestino, aumentou consideravelmente a receita do sistema e fez com que o 

indicador de rentabilidade modificasse a sua trajetória de redução sistemática que caracterizou 

o inicio do quinto processo da CCT.  

 

Gráfico – PI.5 Rentabilidade Média do 5º Processo da CCT 
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Quadro 5.1 - INDICADOR DE EFICÁCIA: RENTABILIDADE MENSAL(%) 

Processo da CCT 

(1987 a 2004) 

Média 

(Xbar) 

Média da Amplitude Móvel 

(MRbar) 

PI.1 86,65 6,36 

PI.2 90,98 4,89 

PI.3 94,81 2,86 

PI.4 88,12 2,96 

PI.5 91,92 2,93 

 

Considerações: O Quadro - 5.1 das médias e amplitudes para o indicador Rentabilidade da 

CCT, nos seus cinco processos analisados mostra que o terceiro processo da CCT – PI.3, 

atingiu o seu melhor desempenho sob o ponto de vista da gestão econômica e financeira, tanto 

por ter apresentado a maior média para o indicador, como também por ter uma menor 

variabilidade, podendo-se então afirmar que a sistemática de remuneração implantada em 

1992, foi em grande medida responsável pelos bons resultados obtidos.  

 

Fatores exógenos, como o plano de estabilização econômica atuou a princípio, positivamente 

sobre o indicador, aquecendo a demanda. Já o início de expansão do transporte clandestino, 

atuou negativamente ao transferir parte da receita do sistema regular, como também por 

contribuir para a redução da velocidade comercial dos ônibus, aumentando os custos pela 

necessidade de ampliação da frota para cumprir os serviços estabelecidos. O mesmo efeito 

pode ser imputado ao veículo particular, cujo maior crescimento ocorreu a partir do Plano 

Real, que sem restrições no sistema de circulação e favorecido por seu baixo custo, transferiu 

demanda do sistema de transporte por ônibus. 

 

Uma observação importante extraída do estudo realizado é que em dezessete anos a 

rentabilidade do sistema foi em média de 92%, e mesmo não atingindo 100%, o sistema 

expandiu e renovou seu ativo imobilizado em ônibus, onde se conclui que o déficit existente é 

fictício e que na verdade 92% de rentabilidade média é equivalente a no mínimo 100%.  
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5.2.1.2. ANÁLISE DO INDICADOR PASSAGEIRO POR QUILÔMETRO (IPK) 

 

Gráfico 5.2 – Indicador Passageiro por Quilômetro Mensal da CCT (1997 a 2004) 

 

 

Na análise longitudinal, o indicador passageiro transportado por quilômetro, Gráfico 5.2, para 

o primeiro processo, inicia com os valores individuais do indicador acima da média do 

processo (3,14) invertendo o comportamento a partir de janeiro/88, quando se situa abaixo da 

média, Gráfico – PII.1. Esse comportamento pode ser atribuído ao crescimento da 

quilometragem em função do aumento das viagens pelas ações de melhoria na oferta de 

serviço implementado pelo órgão gestor.  

 

O ponto onde a mudança é caracterizada apresenta-se no Gráfico - PII.1, como o ponto que se 

sobressai e fica acima do limite natural superior do gráfico da amplitude móvel. A amplitude 

móvel nesse caso registra janeiro/88 como o mês em que o processo mudou sua trajetória, 

atribuída as mudanças operacionais implementadas pelo órgão gestor, principalmente a 

redução no índice de quebra, maior cumprimento dos serviços e exigências quanto a 

manutenção da frota. 
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Gráfico – PII.1  IPK do 1º Processo da CCT 
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O segundo processo mantém o indicador com a maioria dos pontos em torno da média e 

caracteriza para o indicador um período mais estável, porém, com média inferior ao primeiro 

processo, conforme mostra o Gráfico 5.2, e com maior detalhe pelo Gráfico – PII.2 (2,98).  

 

O Gráfico – PII.2, na carta de amplitude móvel, mostra quatro pontos bastante acentuados 

acima da média, caracterizando os valores individuais abaixo da média (Xbar), para os meses 

de julho dos anos de 1990, 1991 , 1992, mês dos reajustes salariais do pessoal de operação, e 

que nessa época, quase sempre antecedia por períodos de greves. Nota-se que o indicador tem 

comportamento cíclico a partir de janeiro/90, indicando que a demanda e quilometragem 

variavam na mesma proporção. 
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Gráfico – PII.2  IPK do 2º Processo da CCT 
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A partir de setembro de 1992, inicio do terceiro processo da CCT, a média do indicador fica 

situada abaixo dos outros dois processos anteriores, com média de 2,39 como mostra em 

detalhe o Gráfico – PII.3. Como justificativa, pode-se afirmar que a quilometragem no 

terceiro período cresceu em razão do atendimento a expansão do Sistema Estrutural Integrado 

– SEI, que no período teve além do terminal integrado da PE-15, a criação de mais cinco 

terminais integrados a rede de transporte, bem como a anexação de algumas linhas do 

Município de Jaboatão, que passaram a integrar a rede do SEI, além da forte integração que 

passou a existir com o modal ferroviário (metrô).  

 

A demanda, por sua vez, recebe forte influência do transporte clandestino a partir de 1997, e 

das políticas econômicas adotadas no país na época, com forte interferência no emprego e 

renda dos usuários do transporte público. Esses dois fatores podem justificar o declínio 

sistemático do indicador evidenciado no Gráfico – PII.3. 
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Gráfico – PII.3  IPK do 3º Processo da CCT 

 

O quarto processo da CCT, que compreende o período de abril de 1999 a abril de 2002, a 

média do indicador fica situada no menor patamar registrado, conforme mostra o Gráfico – 

PII.4, (1,92). No período, o transporte clandestino agiu de forma predatória no sistema, 

reduzindo os passageiros transportados, principalmente os passageiros que pagam tarifa e por 

essa razão, financiam o sistema de transporte. A redução de passageiros não foi acompanhada 

por uma adequação na oferta de transporte o que corroborou para o baixo desempenho do 

indicador no período.  

 

O período se caracteriza por ações gerenciais do Poder Público na implantação da bilhetagem 

eletrônica a partir de 2000 em todos os veículos regularmente cadastrados na EMTU/Recife, 

iniciando com o pessoal de operação e logo depois com os passageiros estudantes. 
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Gráfico – PII.4  IPK do 4º Processo da CCT 
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No quinto processo, o indicador mantém seus valores individuais abaixo da média até 

junho/03. Em agosto/03 a tendência se inverte como mostra o Gráfico – PII.5 com o ponto 

acima do limite superior da amplitude móvel e coincide com a retirada do transporte 

clandestino. A média do processo se situa em 2,02. 

 

O primeiro ponto fora do limite natural superior, no gráfico da média (Xbar) representa o 

crescimento da demanda influenciada pela ação regulatória de retirada do transporte 

clandestino empreendida pelo Poder Público. Os demais pontos acima do limite superior 

recebem a mesma interpretação. A mudança no processo (agosto/03) é assinalada pelo ponto 

fora do limite superior do gráfico de amplitude móvel. 
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Gráfico – PII.5  IPK do 5º Processo da CCT 
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Quadro 5.2 - INDICADOR DE EFICÁCIA: IPK 

Processo da CCT 

(1987 a 2004) 

Média 

(Xbar) 

Média da Amplitude Móvel 

(MRbar) 

PII.1 3,14 0,1524 

PII.2 3,10 0,0989 

PII.3 2,39 0,1019 

PII.4 1,91 0,0794 

PII.5 2,02 0,0690 

 

Considerações: Pelo Quadro - 5.2, pode-se afirmar que o primeiro processo da CCT, foi mais 

eficaz para o indicador, no entanto, o período foi marcado por perturbações causadas por 

fatores exógenos, causados pelas altas taxas de inflação, e envelhecimento da frota, com 

elevados índices de quebra dos veículos que devem ter comprometido o nível de conforto dos 

usuários e a eficiência do serviço. Pode-se observar pelo Quadro - 5.2, que a amplitude móvel 

foi maior em PII.1, configurando o que foi dito sobre o período em análise.  Sendo o 

indicador IPK formado por duas variáveis, passageiro transportado e quilometragem, pode-se 
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afirmar que o resultado positivo do primeiro processo da CCT se deve a demanda cativa e a 

redução de quilometragem. Presume-se que o nível de serviço tenha sido bastante afetado. 

 

5.2.1.3 ANÁLISE DA VARIÁVEL PASSAGEIRO TRANSPORTADO – PT 

 

 Gráfico 5.3 – Variável Passageiro Transportado Mensal da CCT (1997 a 2004) 

 

A análise longitudinal da variável, Passageiro Transportado Mensal, representado pelo 

Gráfico - 5.3, inicia em 1987 com média de 37.024.857 passageiros, com tendência em 

crescimento para o segundo processo CCT (09/1988 a 08/1992), onde atinge a maior média de 

todo o período em análise (42.256.083), a partir de então, passa a ter tendência decrescente até 

atingir em fevereiro de 1994 seu ponto de mínimo (33.016.354), quando volta, em 

novembro/94, a crescer. O crescimento pode ser atribuído a dois fatores: ao Plano Real em 

junho de 1994, no governo Itamar Franco, que possibilitou um aumento na renda da 

população e o inicio da primeira etapa do Sistema Estrutural Integrado, em novembro do 

mesmo ano, que aumentou a as opções de deslocamento da população com reduções 

significativas na tarifa, visto que o trecho inaugurado do SEI praticava anteriormente tarifas 

do terceiro anel tarifário.  

Observation

In
d

iv
id

u
a

l 
V

a
lu

e

198176154132110886644221

50000000

40000000

30000000

_
X=36022628

UC L=42440748

LC L=29604509

1 2 3 4 5

Observation

M
o

v
in

g
 R

a
n

g
e

198176154132110886644221

10000000

7500000

5000000

2500000

0

__
MR=2413213

UC L=7884660

LC L=0

1 2 3 4 5

1

11
1
1

11

1
111

1

1

1

1

I-MR Chart of PASSAGEIRO TRANSPORTADO by PROCESSOS DA CCT



 170

Progressivamente o passageiro transportado assume uma moderada tendência de queda, em 

todo o terceiro processo da CCT que vai de (09/1992 a 03/1999) justificada tanto pelo início 

da proliferação do transporte clandestino em todo o Sistema de Transporte Público 

Metropolitano como também pelo maior poder aquisitivo da população, no início do Plano 

Real, quando uma parcela de usuários troca de modal, e adquirem o automóvel, deixando de 

utilizar o transporte público. Outro fator que pode ter afetado em menor escala essa variável é 

a característica operacional do SEI, porque os usuários somente são registrados nas catracas 

dos ônibus, uma única vez nos seus deslocamentos dentro do sistema. Mesmo tendo-se 

corrigido a variável volume de passageiros, como já salientado, parece que esta correção não 

conseguiu incorporar toda a perda de passageiros ocasionada por esta nova sistemática. 

Abaixo estão as análises de cada período em particular. 

 

O primeiro processo da CCT, a variável apresentada no Gráfico – PIII.1 tem seus valores 

individuais dentro dos limites naturais de controle, com um ponto (janeiro/87) abaixo o limite 

inferior, não havendo informações suficientes para caracterizar a razão do comportamento da 

variável nesse mês.  

 

Gráfico – PIII.1 Passageiro Transportado Mensal do 1º Processo da CCT 
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O segundo processo da CCT, segue comportamento semelhante ao primeiro, com os pontos 

dentro dos limites naturais, todavia apresenta a média (Xbar) mais elevada do que no primeiro 

processo (37.024.857) como foi visto no caso do indicador IPK para o mesmo processo CCT.  

 

A variável segue um comportamento cíclico a partir de fevereiro/90 até agosto/92, o que 

permite afirmar que o comportamento obedece a uma perfeita sazonalidade. Um ponto abaixo 

do limite inferior em fevereiro/89 é destacado, porém sem que se possa identificar a causa. 

 

Gráfico – PIII.2 Passageiro Transportado Mensal do 2º Processo da CCT 
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O terceiro processo da CCT, inicia com os valores para a variável abaixo da média do 

processo, Gráfico – PIII.3, iniciando uma recuperação a partir do início do Plano Real e do 

Sistema Estrutural Integrado (SEI) permanecendo até 1996 quando a variável em análise 

apresenta uma desaceleração de crescimento, justificada pela intensificação do transporte 

clandestino, e pelo aumento da taxa de desemprego da população.  
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Gráfico – PIII.3 Passageiro Transportado Mensal do 3º Processo da CCT 
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No quarto período, a média da variável cai drasticamente para (33.534.378) se constituindo no 

período que apresenta a mais baixa das médias, Gráfico – PIII.4, revelando a intensificação do 

transporte clandestino. Caracteriza também um período de mudanças no deslocamento da 

população, com movimentos mais transversais que radiais, bem como numa menor 

mobilidade da população por razoes econômicas, ou seja, de insuficiência de renda da 

população mais pobre. 

 

 

 

 

 

 

 



 173

  Gráfico – PIII.4 Passageiro Transportado Mensal do 4º Processo da CCT 

 

No quinto e último processo, Gráfico – PIII.5, a tendência de queda da variável é fortemente 

modificada, pelas ações de retirada do transporte clandestino e a média do quinto processo se 

situa acima do processo anterior (36.022.628), no entanto, não consegue atingir a performance 

dos processos anteriores. Presume-se que o menor número de passageiros transportados esteja 

correlacionado a uma menor mobilidade da população usuária motivadas por razões 

econômicas, ou seja, de insuficiência de renda da população mais pobre e a falta de restrições 

ao transporte individual. 
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 Gráfico – PIII.5  Passageiro Transportado Mensal do 5º Processo da CCT 

 

Quadro 5.3 - VARIÁVEL DE EFICÁCIA: PASSAGEIRO TRANSPORTADO (PT) 

Processo da CCT 

(1987 a 2004) 

Média 

(Xbar) 

Média da Amplitude Móvel 

(MRbar) 

PIII.1 37.024.857 2.180.407 

PIII.2 42.256.083 2.507.579 

PIII.3 40.320.786 2.965.338 

PIII.4 33.534.378 2.485.026 

PIII.5 36.022.628 2.413.213 

 

Considerações: Como foi visto, o segundo processo da CCT revelou-se mais eficaz, para a 

variável passageiro transportado mensal, comparativamente aos demais processos analisados. 

O segundo processo CCT, cresceu em relação ao primeiro 14%, o terceiro cai 4,5%, o quarto 

cai 20,61%, e o último reduz 14,75% . O terceiro processo da CCT se configura como o 

segundo de maior volume de passageiros transportados. Considerando-se que a partir de 1994, 

os usuários do STPP/RMR contavam com um sistema integrado e, portanto, com um maior 

leque de possibilidades de deslocamentos tarifados uma única vez, pode-se afirmar que o 

terceiro processo da CCT foi mais eficaz.  
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5.2.1.4. ANÁLISE DA VARIÁVEL PASSAGEIRO EQUIVALENTE - PEQ 

 

Gráfico 5.4 – Variável Passageiro Equivalente Mensal da CCT (1997 a 2004) 

 

A análise longitudinal para a variável Passageiro Equivalente Mensal, observada pelo Gráfico 

– 5.4, segue a mesma leitura gráfica da variável Passageiro Transportado Mensal, no entanto 

pode-se destacar que são os passageiros que pagam tarifa que geram a receita com a qual os 

serviços devem ser ressarcidos. O fato concreto da existência do transporte clandestino, aliado 

ao aumento das gratuidades sem a correspondente fonte de subsídios, e as reduções do poder 

aquisitivo da população são vetores que conduzem a que nos reajustes tarifários cada vez 

mais, poucos paguem pelos serviços de transporte. Logo abaixo são destacados para a 

variável, passageiros equivalentes, os processos da CCT separadamente. 

 

No primeiro processo CCT, Gráfico – PIV.1, mostra que inicialmente, a variável registra o 

mês de janeiro/87 o seu ponto de mínimo a seguir tem comportamento de crescimento até 

dezembro/87 sendo esse mês o seu valor de máximo, todavia, durante o processo permanece 

com relativa estabilidade com média de 31.518.920 passageiros equivalente.  
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Gráfico – PIV.1 Passageiro Equivalente Mensal do 1º Processo da CCT 

 

No segundo processo da CCT, a média do processo é maior do que no primeiro, Gráfico – 

PIV.2, situando-se em 36.577.040 passageiros equivalentes, registrando no gráfico de média 

(Xbar), dois pontos abaixo do limite natural inferior, que correspondem aos meses de março e 

abril de 1989. O Gráfico – PIV.2, também sinaliza que no segundo processo a variabilidade 

da variável foi maior que no primeiro, identificada pela média da amplitude móvel de 

2.097.980 contra 1.776.998 do primeiro processo, traduzindo uma maior variação dos 

passageiros que pagam tarifa 
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   Gráfico – PIV.2 Passageiro Equivalente Mensal do 2º Processo da CCT 

 

O terceiro processo da CCT, tem mostra para o início do processo uma maior variabilidade 

com um ponto bem abaixo da média (Xbar), caracterizado como fevereiro de 1994, e um 

ponto no final do processo, caracterizado como fevereiro de 1999. 

 

Percebe-se pelo Gráfico – PIV.3, que no início do Plano Real, a variável posiciona-se acima 

da média até 1996, quando passa a ter uma trajetória de queda até o final do processo. Pode-se 

afirmar que o crescimento do transporte informal aliado ao crescimento das gratuidades e 

abatimentos tenha contribuído para o resultado. Nesse período a média da variável foi de 

30.880.885 passageiros equivalentes, e a média da amplitude móvel de 2.159.470. 
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 Gráfico – PIV.3 Passageiro Equivalente Mensal do 3º Processo da CCT 

 

O quarto processo CCT, mostra uma grande redução na média da variável em relação ao 

processo anterior, ou seja, 20,47% menor. O Gráfico – PIV.4, mostra a média do quarto 

processo de 24.559.306 passageiros equivalentes. Apresenta os valores individuais no início 

do processo acima da média (Xbar) e a partir de fevereiro/01, a variável tem seus valores 

próximos ou abaixo da média.  

 

Também nesse processo, a intensificação do transporte clandestino pode ser responsabilizada 

pela redução dos passageiros pagantes, ainda mais quando nesse período a Lei Pedro Eugenio 

estava sendo cumprida e os estudantes estavam todos registrados com cartão eletrônico, 

através do Sistema de Bilhetagem Automática (SABE). 
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 Gráfico – PIV.4 Passageiro Equivalente Médio do 4º Processo da CCT 

 

O quinto e último processo da CCT é caracterizado pela ação de combate ao transporte 

clandestino. O Gráfico – PIV.5 mostra que a variável passageiro equivalente, a partir de 

julho/03 passa a ter comportamento ascendente, ultrapassando o limite natural superior de 

controle em três distintos meses; dezembro/03, agosto/04 e dezembro/04. Apesar da 

modificação da tendência de queda, a média do processo ficou situada em um patamar 

semelhante ao processo anterior, ou seja, 24.788.918 passageiros equivalentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observation

In
di

vi
du

al
 V

al
ue

3632282420161284

28000000

26000000

24000000

22000000

20000000

_
X=24559306

UCL=29135354

LCL=19983257

Observation

M
ov

in
g 

R
an

ge

3632282420161284

6000000

4500000

3000000

1500000

0

__
MR=1720594

UCL=5621676

LCL=0

1

I-MR Chart of Passageiro Transportado - PEQ
Processo CCT - P.4 (04/1999 a 04/2002)



 180

 Gráfico – PIV.5 Passageiro Equivalente Mensal do 5º Processo da CCT 

 

Quadro 5.4 - VARIÁVEL DE EFICÁCIA: PASSAGEIRO EQUIVALENTE (PEQ) 

Processo da CCT 

(1987 a 2004) 

Média 

(Xbar) 

Média da Amplitude Móvel 

(MRbar) 

PIV.1 31.518.920 1.776.998 

PIV.2 36.577.040 2.097.980 

PIV.3 30.880.885 2.199.470 

PIV.4 24.559.306 1.720.594 

PIV.5 24.788.918 1.850.044 

 

Considerações: Como foi visto, o segundo processo da CCT, revelou-se como mais eficaz 

para a variável passageiro equivalente, relativamente aos demais processos. O segundo 

processo CCT, cresceu em relação ao primeiro 16%, o terceiro cai 15,57%, o quarto 32,85%, 

e o último reduz 32,22% . As mesmas interpretações realizadas para o indicador passageiro 

transportado podem ser feitas para o passageiro equivalente. 
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5.2.2. INDICADORES DE EFICIÊNCIA 

 

A eficiência será representada pelos seguintes indicadores: Percurso Médio Mensal, Índice de 

Quebra, Idade Média da Frota, Custo por Quilômetro, Passageiro por Viagem, e as variáveis: 

Frota Média Programada, Quilometragem, Viagem Média Dia Útil conforme Gráficos de 

Controle Estatístico 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 e 5.5.  

 

Cada Indicador e Variável terá para cada Processo da CCT, Gráficos de Controle que 

mostrarão cada Processo separadamente e serão representados por: 

 

1. Indicador Percurso Médio Mensal: Gráficos - PI.1; PI.2; PI.3; PI.4; PI.5. 

 

2. Indicador Índice de Quebra: Gráficos - PII.1; PII.2; PII.3; PII.4; PII.5. 

 

3. Indicador Idade Média da Frota: Gráficos - PIII.1; PIII.2; PIII.3; PIII.4; PIII.5. 

 

4. Indicador Custo por Quilômetro: Gráficos - PIV.1; PIV.2; PIV.3; PIV.4; PIV.5. 

 

5. Indicador Passageiro por Viagem: Gráficos - PV.1; PV.2; PV.3; PV.4; PV.5. 

 

6. Variável Frota Média Programada: Gráficos - PVI.1; PVI.2; PVI.3; PVI.4; PVI.5. 

 

7. Variável Quilometragem: Gráficos - PVII.1; PVII.2; PVII.3; PVII.4; PVII.5. 

 

8. Variável Viagem Média Dia Útil: Gráficos - PVIII.1; PVIII.2; PVIII.3; PVIII.4; 

PVIII.5. 

 

Para cada indicador de eficiência e para cada variável, será construído um quadro 

demonstrativo da média amostral (Xbar) e da amplitude móvel (MR) para os cinco processos 

da CCT, calculados pelos Gráficos de Controle Estatístico para medidas individuais. 
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5.2.2.1. ANÁLISE DO INDICADOR PERCURSO MÉDIO MENSAL - PMM 

 

Gráfico 5.1 – Percurso Médio Mensal da CCT (1997 a 2004) 

 

A análise longitudinal para o Indicador Percurso Médio Mensal é de especial importância 

porque mede a eficiência com o qual o serviço está sendo realizado. Nesse sentido, 

observando o Gráfico – 5.1 acima, verifica-se que o terceiro processo da CCT apresenta o 

indicador com a maior média do período estudado, atingindo 8.999Km, denotando que sob o 

aspecto da eficiência medida pelo indicador PMM, o terceiro processo da CCT, correspondeu 

a um período que a produção de transporte ocorreu com maior eficiência que nos demais 

processos. Para o primeiro processo da CCT (04/1987 a 09/1988) o indicador mostra todos os 

valores individuais dentro dos limites naturais de controle, Gráfico PI.1, com média de 

8.664Km. No entanto percebe-se que no período houve grande variabilidade no processo, vez 

que até janeiro/88 o indicador permaneceu abaixo da média, quando então, em janeiro/88, 

passa os seus valores individuais a permanecerem acima da média do processo. O ponto de 

inflexão que caracteriza essa mudança é observado pelo primeiro ponto mais elevado no 

Gráfico – PI.1 da amplitude móvel. 
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Gráfico – PI.1 PMM do 1º Processo da CCT 
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O segundo Processo da CCT, Gráfico – PI.2, inicia com queda no indicador, chegando até a 

registrar 3 ponto fora do limite natural inferior, destacando-se o mês de fevereiro e março/89, 

e fevereiro/90 voltando a recuperar-se, porém com os valores individuais abaixo da média do 

processo até dezembro/90, voltando a se posicionar acima da média em janeiro/91, 

permanecendo nessa posição até o final do processo.  

 

A mudança do comportamento do indicador pode ser observada no Gráfico – PI.2, para a 

média móvel, mostrado pelo ponto mais alto e que tangencia o limite natural superior. 

Observa-se que o segundo processo apresenta, como o primeiro, grande variabilidade do 

indicador PMM. A média do processo, conforme Gráfico – PI.2, ficou em 8.781Km. Assim 

como no primeiro processo, o ponto de inflexão caracterizador da mudança do 

comportamento do indicador é visualizado no Gráfico – PI.2, no ponto mais elevado da 

amplitude móvel que tangencia o limite natural superior do gráfico. 
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Gráfico – PI.2 PMM do 2º Processo da CCT 
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O terceiro processo da CCT, apresenta uma característica estável com os valores dentro dos 

limites naturais de controle e com pequena variação em torno da média do processo, 

8.999Km. Apresenta um ponto que tangencia o limite inferior no Gráfico – PI.3, de média no 

início do processo, representado pelo mês de novembro/92.  

 

Pode-se afirmar que o terceiro processo da CCT, a produção de transporte se desenvolveu 

com maior eficiência na utilização dos fatores de produção comparativamente aos demais 

processos analisados.  
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Gráfico – PI.3 PMM do 3º Processo da CCT 
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O comportamento dos valores individuais no quarto processo da CCT, Gráfico – PI.4 inicia o 

período com seus valores acima da média (8.705Km) até dezembro de 1999, quando assume 

tendência de queda, cresce outra vez, porém não consegue situar-se no mesmo patamar do 

início do processo. Pode-se afirmar que no período, a concorrência com o transporte 

clandestino e individual tenha contribuído para um excesso de oferta de veículos, o que 

reduziu a sua eficiência na produção do transporte.  

 

A concorrência nesse caso representou maior número de veículos necessários para operar as 

linhas, tanto para manter a regularidade, comprometida com a redução da velocidade 

comercial dos ônibus, quanto por uma tentativa das empresas em não perder mercado para o 

transporte clandestino, bem como na sua participação no rateio da receita global na CCT. No 

final do processo, é registrado um ponto fora do limite natural inferior no Gráfico – PI.4 para 

a média (Xbar), caracterizado pelo mês de fevereiro/02. 
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Gráfico – PI.4 PMM do 4º Processo da CCT 
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O quinto processo da CCT, apresenta para o indicador um período de pouca variação com os 

valores individuais dentro dos limites naturais de controle, porém a média (Xbar) do processo 

registrada no Gráfico – PI.5 ficou situada em 8.213Km, sendo a mais baixa dentre todos os 

processos da CCT analisados para o indicador. Esse resultado enfatiza o desequilíbrio na 

utilização da frota e a produção do serviço, podendo-se afirmar que o serviço de transporte 

nesse processo foi realizado com menor eficiência quando comparado com os demais 

processos da CCT anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 187

Gráfico – PI.5 PMM do 5º Processo da CCT 
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Quadro 5.5 - INDICADOR DE EFICIÊNCIA: PERCURSO MÉDIO MENSAL (PMM) 

Processo da CCT 

(1987 a 2004) 

Média 

(Xbar) 

Média da Amplitude Móvel 

(MRbar) 

PI.1 8.664 244,6 

PI.2 8.781 379,0 

PI.3 8.999 439,0 

PI.4 8.705 558,0 

PI.5 8.213 482,0 

 

Considerações: Considerando que o PMA, mede a eficiência com que a frota está sendo 

utilizada para a realização do serviço, podemos afirmar que o terceiro processo da CCT, 

alcançou esse objetivo, atingindo a maior média para o indicador comparativamente aos 

demais processos. Atribui-se a esse desempenho a metodologia de remuneração que ao 

incorporar na sua formulação mecanismo de incentivo a minimização de custos pela 

adequação da oferta a demanda de passageiros, racionalizou os serviços principalmente a 

utilização da frota aumentando a sua eficiência na prestação do serviço. 
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5.2.2.2. ANÁLISE DO INDICADOR ÍNDICE DE QUEBRA – IQ 

 

Gráfico 5.2 – Indicador Índice de Quebra da CCT (1997 a 2004) 

 

Pela análise longitudinal do Gráfico – 5.2, o índice de quebra se apresenta com grande 

variação ao longo do período em análise (1987 a 2004), com o primeiro processo CCT 

apresentando-se como o período de maior média (14,83) conforme pode se observar no 

detalhe pelo Gráfico – PII.1, principalmente no ano de 1987, quando registrou o índice médio 

de 17,80. O elevado índice de quebra pode ser atribuído a metodologia de remuneração 

adotada nesse período, onde as empresas ditas deficitárias não conseguiam receber a 

totalidade de sua remuneração nos períodos em que o sistema não apresentava superávit, e 

portanto não conseguiam renovar seus ativos imobilizados em ônibus. Progressivamente a 

média do indicador vai sendo reduzida nos sucessivos processos da CCT. Gráficos – PII.1; 

PII.2; PII.3; PII.4 e PII.5 abaixo. 
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Gráfico – PII.1  IQ do 1º Processo da CCT 
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Gráfico – PII.2  IQ do 2º Processo da CCT 
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Gráfico – PII.3  IQ do 3º Processo da CCT 

 

Gráfico – PII.4  IQ do 4º Processo da CCT 
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Gráfico – PII.5  IQ do 5º Processo da CCT 

 

 

Quadro 5.6 - INDICADOR DE EFICIÊNCIA: ÍNDICE DE QUEBRA (IQ) 

Processo da CCT 

(1987 a 2004) 

Média 

(Xbar) 

Média da Amplitude Móvel 

(MRbar) 

PII.1 14,83 0,62 

PII.2 4,98 0,57 

PII.3 4,46 0,33 

PII.4 3,75 0,58 

PII.5 3,24 0,21 

 

Considerações: O quadro 5.6 acima mostra que para o primeiro período da CCT, a média do 

indicador demonstra que no período a qualidade do serviço foi seriamente comprometida, 

diferentemente dos demais processos, demonstrando tanto um melhor gerenciamento do 

sistema pelo órgão gestor, como uma maior preocupação das empresas em manutenção de sua 

frota. A melhora do indicador a partir do segundo processo pode ser atribuída às mudanças no 

modelo de remuneração que ao equalizar as rentabilidades das empresas, permitiu uma maior 
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cobrança do órgão gestor sobre as empresas na manutenção e renovação da frota. 

 

5.2.2.3. ANÁLISE DO INDICADOR IDADE MÉDIA DA FROTA-IMF 

 

 Gráfico 5.3 – Idade Média da Frota da CCT (1997 a 2004) 

 

Observa-se pelo Gráfico - 5.3, que o processo inicial da CCT, o indicador apresenta média 

elevada, correspondendo a um período de alto índice de quebra, e de dificuldades de algumas 

empresas de renovar sua frota, atribuída à forma de remuneração até então vigente. 

 

No segundo processo da CCT, Gráfico – PIII.2 a idade média decresce abruptamente, 

permanece por um período com seus valores individuais dentro dos limites naturais de 

controle para então ficar situado abaixo do limite inferior. Tal comportamento do indicador no 

inicio do processo, se deve às ações gerenciais da EMTU pela renovação da frota que se 

apresentava no processo anterior, com má conservação e que em algumas empresas 

apresentava-se com idade média elevada. O terceiro processo da CCT a média do indicador 

apresenta o seu valor mínimo comparativamente aos demais processos, significando uma 

melhoria na operação e no conforto para os usuários. 
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Gráfico – PIII.1 IMF do 1º Processo da CCT 

 

Gráfico – PIII.2  IMF do 2º Processo da CCT 
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Gráfico – PIII.3  IMF do 3º Processo da CCT 

 

Gráfico – PIII.4  IMF do 4º Processo da CCT 
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Gráfico – PIII.5  IMF do 5º Processo da CCT 

 

 

Quadro 5.7 - INDICADOR DE EFICIÊNCIA: IDADE MÉDIA DA FROTA (IMF) 

Processo da CCT 

(1987 a 2004) 

Média 

(Xbar) 

Média da Amplitude Móvel 

(MRbar) 

PIII.1  5,48 0,013 

PIII.2 4,15 0,066 

PIII.3 3,61 0,056 

PIII.4 3,96 0,098 

PIII.5 4,58 0,135 

 

Considerações: Para o indicador idade média da frota, constatou-se uma incoerência em 

relação ao índice de quebra. Para o primeiro processo, o índice de quebra elevado pode ser 

explicado pela elevada idade média do período. No entanto, no quarto e quinto processo da 

CCT, o índice de quebra é relativamente baixo comparativamente a idade média o que denota, 

ou uma excelente manutenção da frota, o que também não condiz com a rentabilidade do 

período, ou que as informações coletadas para a composição do indicador é viesado, sendo 
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então sugerido que em outras pesquisas seja esclarecida a inconsistência revelada. Todavia, 

para o indicador idade média da frota, o terceiro processo da CCT se mostrou mais eficiente 

em relação aos demais processos, podendo-se afirmar que o nível do serviço foi 

comparativamente melhor. 

 

5.2.2.4. ANÁLISE DA VARIÁVEL FROTA MÉDIA PROGRAMADA – FMP 

 

Gráfico 5.4 –Frota Média Programada da CCT (1997 a 2004) 

 

A análise longitudinal do Gráfico – 5.4 revela que a frota média tem uma trajetória de 

crescimento bastante acentuada ao longo do período em estudo. O terceiro processo da CCT, 

a variabilidade é acentuada, justificada tanto pela necessidade de atendimento da demanda 

aquecida com o Plano Real a partir de julho/94, e pelas mudanças operacionais introduzidas 

com o Sistema Estrutural Integrado (SEI). Em abril de 1997 até dezembro de 1998, há uma 

estabilização no crescimento. A partir do quarto processo da CCT, existe tendência 

decrescente, e ao final do processo uma elevação o que fez a média da variável situar-se 

acima do processo anterior. No quinto processo volta a crescer, para atender a retirada do 

transporte clandestino. 
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Gráfico – PIV.1  FMP do 1º Processo da CCT 

 

Gráfico – PIV.2 FMP do 2º Processo da CCT 

 

Observation

In
di

vi
du

al
 V

al
ue

21191715131197531

1450

1425

1400

1375

1350

_
X=1379,2

UCL=1407,6

LCL=1350,9

Observation

M
ov

in
g 

R
an

ge

21191715131197531

40

30

20

10

0

__
MR=10,65

UCL=34,80

LCL=0

1111

1
111

I-MR Chart of Frota Média Programada - FMP
Processo CCT - P.1 (1987 a 09/1988)

Observation

In
di

vi
du

al
 V

al
ue

464136312621161161

1900

1800

1700

1600

1500

_
X=1693,2
UCL=1738,1

LCL=1648,2

Observation

M
ov

in
g 

R
an

ge

464136312621161161

60

45

30

15

0

__
MR=16,89

UCL=55,19

LCL=0

11111111

111
1

1
1

1111

11111
111

1

1
1111

1
1

1
1

1

I-MR Chart of Frota Média Programada - FMP
Processo CCT - P.2 (10/1988 a 08/1992)



 198

Gráfico – PIV.3 FMP do 3º Processo da CCT 

 

Gráfico – PIV.4 FMP do 4º Processo da CCT 

Observation

In
di

vi
du

al
 V

al
ue

736557494133251791

2400

2250

2100

1950

1800

_
X=2083,5

UCL=2174,9

LCL=1992,2

Observation

M
ov

in
g 

R
an

ge

736557494133251791

200

150

100

50

0

__
MR=34,4

UCL=112,3

LCL=0

111
111111111

1
1

11111

1

1111
1

11
111

111
11

1111
1

1111
1

1

111111111111
11

1
1

11

1
1

I-MR Chart of Frota Média Programada - FMP
Processo CCT - P.3 (09/1992 a 03/1999)

Observation

In
di

vi
du

al
 V

al
ue

3632282420161284

2300

2200

2100

2000

1900

_
X=2097,2

UCL=2185,8

LCL=2008,6

Observation

M
ov

in
g 

R
an

ge

3632282420161284

200

150

100

50

0

__
MR=33,3

UCL=108,8

LCL=0

1111

11

11111

1

1

11
11

1

1111
1

1

1

1

I-MR Chart of Frota Média Programada - FMP
Processo CCT - P.4  (04/1999 a 04/2002)



 199

Gráfico – PIV.5 FMP do 5º Processo da CCT 

 

 

Quadro 5.8 - VARIÁVEL DE EFICIÊNCIA: FROTA MÉDIA PROGRAMADA (FMP) 

Processo da CCT 

(1987 a 2004) 

Média 

(Xbar) 

Média da Amplitude Móvel 

(MRbar) 

PIV.1 1.379 10,65 

PIV.2 1.693 16,89 

PIV.3 2.083 34,40 

PIV.4 2.097 33,30 

PIV.5 2.162 62,70 

 

Considerações: O crescimento da frota média foi bastante acentuado, com o quinto processo 

crescendo 56% em relação ao primeiro, inversamente, como visto acima, o passageiro 

transportado foi reduzido em 2,7%. Já o terceiro processo da CCT, a frota média cresce em 

relação ao primeiro processo, 51% enquanto o passageiro transportado cresce 9%. 

Considerando que a utilização da frota foi melhor no terceiro processo da CCT, medido pelo 

PMM, conclui-se que o maior volume de veículos para transportar uma demanda menor como 
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foi constatado no quarto e quinto processo da CCT, denota um excesso de oferta com evidente 

aumento de custo, refletindo-se na rentabilidade média dos dois processos analisados. 

 

5.2.2.5. ANÁLISE DO INDICADOR CUSTO POR QUILÔMETRO – CKM 

 

Gráfico 5.5 –Custo por Quilômetro da CCT (1997 a 2004) 
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A análise longitudinal do indicador custo por quilômetro (CKM) no Gráfico – 5.5 denota que 

a média do indicador reduziu em reação ao segundo e terceiro processo da CCT a partir do 

qual têm uma elevação no quarto e quinto processos. A redução do indicador é imputada ao 

crescimento da quilometragem.  

 

Observa-se pelos Gráficos – PV.1 e PV.2 abaixo, que nos dois primeiros processos da CCT, 

houve grande variabilidade no indicador, medidos pelo maior afastamento dos valores 

individuais da média nos dois processos, configurando-se o segundo processo, onde houve 

maior variação do indicador. Esse resultado pode ser explicado pela conjuntura econômica, 

num período de altas taxas de inflação que repercutiram nos preços dos insumos.  
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No terceiro processo da CCT, o indicador assume tendência mais estável, medida pela 

amplitude móvel cuja média situou-se como a menor registrada do período em estudo (1987 a 

2004). Esse resultado confirma a performance do indicador rentabilidade analisada acima para 

o mesmo período. No quarto processo da CCT, a média do indicador muda para uma posição 

mais elevada em relação ao terceiro processo, indicando que houve um aumento no custo do 

sistema, uma vez que a quilometragem apesar de ter crescido, não foi suficiente para provocar 

uma redução no indicador.  

 

No quinto processo da CCT, Gráfico – PV.5, o indicador tem crescimento sistemático, 

apresentando dois pontos fora do limite natural superior de controle, denotando que a 

tendência do custo é de crescimento já que a quilometragem também cresceu. Os gráficos 

mostrando o detalhe em cada processo estão logo abaixo. 

 

Gráfico – PV.1 CKM do 1º Processo da CCT 
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Gráfico – PV.2 CKM do 2º Processo da CCT 

 

Gráfico – PV.3 CKM do 3º Processo da CCT 
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 Gráfico – PV.4 CKM do 4º Processo da CCT 

 

Gráfico – PV.5 CKM do 5º Processo da CCT 
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Quadro 5.9 - INDICADOR DE EFICIÊNCIA: CUSTO POR QUILÔMETRO (CKM) 

Processo da CCT 

(1987 a 2004) 

Média 

(Xbar) 

Média da Amplitude Móvel 

(MRbar) 

PV.1 2,39 0,117 

PV.2 2,27 0,204 

PV.3 1,96 0,052 

PV.4 1,99 0,035 

PV.5 2,07 0,041 

 

Considerações: Pelo Quadro – 5.9, percebe-se que o terceiro processo da CCT foi mais 

eficiente por ter registrado para o indicador custo por quilômetro, a menor média e variação 

nos cinco processos analisados. 

 

5.2.2.6. ANÁLISE DA VARIÁVEL QUILOMETRAGEM – KM 

 

Gráfico 5.6 –Quilometragem da CCT (1997 a 2004) 
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A análise longitudinal da variável, visualizada pelo Gráfico – 5.6, segue a mesma leitura já 

realizada para a variável frota média programada. Pelo Gráfico – PVI.1 percebe-se que a 

partir de janeiro/88, a variável tem seu ponto de inflexão assumindo trajetória de crescimento 

que continua no segundo processo, Gráfico – PVI.2, no entanto percebe-se que o crescimento 

se estabiliza acima da média do processo com os valores individuais apresentando 

comportamento cíclico e uniforme.  

 

No terceiro processo da CCT, Gráfico – PVI.3, a variável assume uma trajetória de 

crescimento acentuado, permanecendo seus valores individuais acima da média do processo, 

principalmente a partir de 1996, ano em que houve a expansão do Sistema Estrutural 

Integrado (SEI). Para o quarto processo a média do indicador situa-se acima do processo 

anterior. O quinto e último processo o indicador tem trajetória ascendente, principalmente a 

partir de julho de 2003, período que caracterizou a retirada do transporte clandestino em 

Recife. 

 

Gráfico – PVI.1 KM do 1º Processo da CCT 
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 Gráfico – PVI.2 KM do 1º Processo da CCT 

 

Gráfico – PVI.3 KM do 3º Processo da CCT 
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Gráfico – PVI.4 KM do 4º Processo da CCT 

 

Gráfico – PVI.5 KM do 5º Processo da CCT 
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Quadro 5.10 - VARIÁVEL DE EFICIÊNCIA: QUILOMETRAGEM (KM) 

Processo da CCT 

(1987 a 2004) 

Média 

(Xbar) 

Média da Amplitude Móvel 

(MRbar) 

PVI.1 11.988.968 346.770 

PVI.2 13.513.665 605.682 

PVI.3 16.901.278 866.681 

PVI.4 17.471.181 823.941 

PVI.5 17.752.231 889.066 

 

Considerações: Verifica-se um crescimento progressivo e acentuado na quilometragem ao 

longo do período em estudo (1987 a 2004), conforme pode ser visto pelo Quadro – 5.2. O 

crescimento da variável a partir do segundo processo da CCT pode ser explicado pelas ações 

desenvolvidas pela EMTU, no sentido de ampliar a oferta de serviços visando atender as 

solicitações das comunidades bem como melhorar o nível de serviço, com reduções nos 

intervalos das linhas. No terceiro processo da CCT, a ampliação teve como causa a 

diversificação de opções de deslocamento ocasionada pela expansão do SEI e pelo 

crescimento do passageiro transportado, ocasionado pelo aquecimento da economia com o 

plano real. 

 

No quarto processo da CCT, diferentemente dos processos anteriores, o passageiro 

transportado decresce, e paradoxalmente, a oferta de serviços aumenta. Pode-se inferir que a 

expansão da oferta pode estar relacionada à estratégia das empresas de concorrência com o 

transporte clandestino, afim de não ceder mercado para esse último. 

 

Quanto ao quinto processo, inicialmente pode-se fazer a mesma leitura do processo anterior, 

porém a partir de julho de 2003, com a saída do transporte clandestino do sistema, cresce a 

oferta para atender a demanda servida pelas Kombis e Vans clandestinos. Conclui-se que o 

terceiro processo da CCT foi mais eficiente uma vez que transportou mais passageiro com 

uma menor quilometragem, além de ter um melhor aproveitamento da frota, e por essa razão, 

com um menor custo de produção dos serviços.  
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5.2.2.7. ANÁLISE DA VARIÁVEL VIAGEM MÉDIA DIA ÚTIL - VMDU 

 

Gráfico 5.7 –Viagem Média Dia Útil da CCT (1997 a 2004) 

 

Assim como na quilometragem, a análise longitudinal da variável Viagem Média Dia Útil 

(VMDU), o Gráfico – 5.7, revela um sistemático crescimento bem como uma grande variação 

a partir do terceiro processo da CCT. O crescimento inicial, no primeiro e principalmente no 

segundo processo da CCT, deve-se às melhorias operacionais para o atendimento as áreas 

com déficits de serviços de transporte. O terceiro processo da CCT, a variável tem 

inicialmente um comportamento mais estável voltando a crescer a partir do inicio do Plano 

Real, e mais ainda com o SEI. No quarto processo da CCT, a variável inicialmente tem uma 

redução, mas logo se eleva o que faz a média do processo ser maior que a média do processo 

anterior.  

 

Para o quinto e ultimo processo da CCT, a variável mantém inicialmente o comportamento do 

processo anterior e a partir de agosto/03 tem uma elevação significativa se configurando na 

maior das medias do período em estudo bem como de maior afastamento dos valores da 

média do processo. A justificativa para o crescimento da oferta também se deve a retirada do 
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transporte clandestino. Os resultados para cada um dos processos da CCT analisados 

separadamente estão logo abaixo. 

 

Gráfico – PVII.1 VMDU do 1º Processo da CCT 

 

Gráfico – PVII.2 VMDU do 2º Processo da CCT 
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Gráfico – PVII.3 VMDU do 3º Processo da CCT 
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Gráfico – PVII.4 VMDU do 4º Processo da CCT 
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Gráfico – PVII.5 VMDU do 5º Processo da CCT 

 

Quadro 5.11 - VARIÁVEL DE EFICIÊNCIA: VIAGEM MÉDIA DIA ÚTIL (VMDU) 

Processo da CCT 

(1987 a 2004) 

Média 

(Xbar) 

Média da Amplitude Móvel 

(MRbar) 

PVII.1 12.930 159 

PVII.2 15.761 155 

PVII.3 20.012 1.033 

PVII.4 20.222 974 

PVII.5 21.530 1.566 

 

Considerações: Apesar de haver um maior numero de viagens registradas no quinto processo 

da CCT, estas não foram acompanhadas de um maior volume de passageiros transportados, 

sendo então considerado que houve no período um excesso de oferta. 

 

 

 

 

Observation

In
di

vi
du

al
 V

al
ue

30272421181512963

26000

24000

22000

20000

18000

_
X=21530

UCL=25695

LCL=17366

Observation

M
ov

in
g 

R
an

ge

30272421181512963

6000

4500

3000

1500

0

__
MR=1566

UCL=5116

LCL=0

1

1

I-MR Chart of VMDU
Processo CCT P.5 (05/2002 a 12/2004)



 213

5.2.2.8. ANÁLISE DO INDICADOR PASSAGEIRO POR VIAGEM – PTV 

 

Gráfico 5.8 –Passageiro por Viagem da CCT (1997 a 2004) 
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Gráfico – PVIII.2 PTV do 2º Processo da CCT 

 

Gráfico – PVIII.3 PTV do 3º Processo da CCT 
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Gráfico – PVIII.4 PTV do 4º Processo da CCT 

 

Gráfico – PVIII.5 PTV do 5º Processo da CCT 
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Quadro 5.12 - INDICADOR DE EFICIÊNCIA: PASSAGEIRO POR VIAGEM (PTV) 

Processo da CCT 

(1987 a 2004) 

Média 

(Xbar) 

Média da Amplitude Móvel 

(MRbar) 

PVIII.1 124,43 7,85 

PVIII.2 115,91 6,30 

PVIII.3 88,03 4,14 

PVIII.4 72,00 3,14 

PVIII.5 72,47 3,16 

 

Considerações: O primeiro processo da CCT apresenta-se como o período de maior média 

para o indicador, porém sabe-se que no período, principalmente no seu inicio, os problemas 

operacionais com quebras dos veículos, e com uma relativa deficiência na oferta pode ter 

influenciado a performance do indicador em relação aos demais processos, caracterizando um 

período onde o nível de serviço foi bastante comprometido.  

 

O segundo processo da CCT, pode-se afirmar que houve uma melhora no nível de serviço 

comparativamente ao processo anterior. Sabendo que o terceiro processo da CCT, foi o quer 

representou o menor custo para o sistema, concluímos que o mesmo foi mais eficiente, 

equilibrando a oferta de serviços à demanda de passageiros, diferentemente do quarto e quinto 

processos da CCT analisados. 
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Quadro 5.13 - Resumo da Média dos Indicadores de Eficiência e Eficácia nos cinco 

Processos da CCT 

INDICADORES DE 

EFICIÊNCIA E 

EFICÁCIA 

MÉDIA 

CCT 

PI.1 PI.2 PI.3 PI.4 PI.5 

(1987 a 1988) (1988 a 1992) (1992 a 1999) (1999 a 2002) (2002 a 2004)

Rentabilidade 86,65 90,98 94,81 88,12 91,92 

Índice de P. por Quilômetro (IPK) 3,14 3,10 2,39 1,91 2,02 

Passageiro Transportado (PT) 37.024.857 42.256.083 40.320.786 33.534.378 36.022.628 

Passageiro Equivalente (PEQ) 31.518.920 36.577.040 30.880.885 24.559.306 24.788.918 

Percurso Médio Mensal (PMM) 8.664 8.781 8.999 8.705 8.213 

Índice de Quebra (IQ) 14,83 4,98 4,46 3,75 3,24 

Idade Média da Frota (IMF) 5,48 4,15 3,61 3,96 4,58 

Frota Média Programada (FMP) 1.379 1.693 2.083 2.097 2.162 

Custo por Quilômetro (CKM) 2,39 2,27 1,96 1,99 2,07 

Quilometragem (Km) 11.988.968 13.513.665 16.901.278 17.471.181 17.752.231 

Viagem Média Dia Útil (VMDU) 12.930 15.761 20.012 20.222 21.530 

Passageiro por Viagem (PTV) 124 116 88 72 72 

 

CONCLUSÃO SOBRE OS INDICADORES DE EFICIENCIA E EFICÁCIA 

APLICADOS A ANÁLISE DA CCT. 

 

A partir da análise dos indicadores de eficiência e eficácia aplicados a cada um dos cinco 

processos da CCT, verifica-se que o terceiro processo, apresentou os melhores resultados, 

sugerindo que o modelo de remuneração atuou como ferramenta de gestão do sistema. Tais 

resultados confirmam a eficácia na implementação do modelo de dispositivos atuando no 

gerenciamento operacional, focando a minimização dos custos de produção e premiando as 

empresas pela busca de um maior equilíbrio entre serviço e demanda, resultando em um 

menor custo operacional. A minimização de custos fez com que houvesse maiores 

investimentos na ampliação do sistema, notadamente a expansão do Sistema Estrutural 

Integrado-SEI, que contribuiu para ampliar a área de cobertura da rede de transporte público 
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na Região Metropolitana do Recife. 

 

5.3. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E REGULATÓRIA DA CCT 

 

5.3.1. O 1° PROCESSO DA CCT (1987 a 09/1988) 

 

Como foi visto, as dificuldades para a renovação da frota pode ser explicada pela baixa 

rentabilidade no período, deixando de remunerar em média 13% do custo. No período, duas 

empresas permissionárias são consideradas problemáticas, a Auto Expresso Oliveira Ltda e o 

Rodoviário Machado (EMTU, 1987), apresentando as duas empresas um índice de quebra 

elevado, a primeira com 25% e a segunda com 40,2%, conseqüentemente não cumprindo os 

serviços estabelecidos, o que ocasionou diversos movimentos de depredações.Uma das 

empresas não aceita a ajuda do órgão gestor para orientação na operação e manutenção. A 

segunda empresa aceita, e em 15 dias são recuperados vinte veículos de uma frota de 78, que 

voltam à operação. (AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE 

PASSAGEIROS DA RMR, 1987).  

 

Uma das participantes da CCT, a Rodoviária Machado Ltda que apresentava um nível de 

serviço considerado inadequado, sofre intervenção do órgão gestor, no sentido de ajuda 

técnica para voltar a atender adequadamente aos usuários. As ações implementadas pela 

EMTU, não foram suficientes para que a empresa apresentasse um nível de serviço 

satisfatório, e em junho de 1988 foi então cassada a sua permissão, e suas linhas operadas 

excepcionalmente por um grupo de empresas (Borborema Imperial, Expresso Vera Cruz, José 

Faustino, Empresa Metropolitana, Santa Cruz e Nápoles). Nesse mesmo ano, outra empresa 

(A. F.V. Bezerra) sai do sistema por não prestar um serviço adequado à população. Suas 

linhas são repassadas a empresa pública municipal, Companhia de Transportes Urbanos 

(CTU), (ANUÁRIO ESTATÍSTICO, 1988).  

 

Um marco importante na regulamentação financeira do STPP foi a centralização da 

comercialização do vale transporte na EMTU em setembro de 1988. Quanto à regulamentação 

econômica do setor, esta determinava o rateio do superávit do sistema com todas as empresas 

operadoras integrantes da CCT, no caso do sistema apresentar déficit, era garantida a 
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remuneração de 12% apenas para as empresas com rentabilidade acima desse valor. Na 

equação de custo das empresas, o serviço realizado participava com peso de 90% e os 

passageiros 10%, ou seja, a remuneração segue uma chave mista onde as empresas são 

ressarcidas por uma parcela do custo operacional total e em parte pelo custo operacional por 

passageiro. Apesar do modelo de remuneração adotar na sua forma de remunerar um 

indicador de eficácia parcial, representada pelos passageiros transportados pagantes, a 

ponderação desses passageiros é pouco expressiva (10%), quando comparada à ponderação 

para os serviços (90%).  A equação determinante do custo para remuneração de cada empresa 

segue a formulação tradicional:  

 

CT = (0,90 x Cs) + (0,10 x Cpp x Pep) + (RST+ISS) 

onde: 

 

CT = Custo Total 

Cs = custo do serviço 

Cpp= custo por passageiro para o trimestre 

Pep = Passageiro equivalente da quinzena 

RST = Remuneração por serviço técnico proveniente da taxa de gerenciamento 

ISS = Imposto sobre serviços 

 

A diferente forma de remunerar as empresas durante o processo analisado, indica pelo alto 

índice de quebra, que parte das empresas para manter a lucratividade degradou o nível de 

serviço ofertado a população, o modelo nesse sentido não atendeu ao objetivo de dar uma 

rentabilidade mais equilibrada entre empresas e conseqüentemente, um nível de serviço 

equânime a população.  

 

Apesar de ser um instrumento adequado para a introdução de subsídio externo, este não foi 

incorporado a CCT, no entanto, cumpriu o objetivo de separar a remuneração dos operadores 

da tarifa, o que facilitou nesse período a EMTU adotar ações que, comparativamente a 

estrutura de remuneração pela tarifa, proporcionou a população uma maior oferta de 

transporte e o estabelecimento de uma política tarifária que beneficiou a população de 

localidades mais distantes. 
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5.3.2. O 2° PROCESSO DA CCT (10/1988 a 8/1992)  

  

Em 1989, o Sistema de Transporte Público da Região Metropolitana do Recife, cria um marco 

importante no processo de gestão do Sistema de Transportes com a criação do Conselho 

Metropolitano de Transportes Urbanos – CMTU, incluindo representantes da sociedade na 

definição de diretrizes, condições e normas gerais relativas ao Sistema, repassando para o 

conselho recém criado a competência para a definição dos reajustes tarifários. A criação do 

CMTU permitiu a co-responsabilidade sobre a temática do transportes público urbano da 

RMR com toda a sociedade, o que antes a EMTU assumia sozinha.  

 

Em março de 1991, entra em vigor um novo Regulamento de Transportes e Manual de 

Operações do STPP/RMR, no qual se definiu Normas de Avaliação de Desempenho das 

Empresas Operadoras, estabelecendo a forma e prazo de renovação das permissões dos 

serviços.Definiu também, que a remuneração das empresas seria definida em normas 

complementares e em informações operacionais e econômicas fornecidas pelas empresas e no 

segundo Manual de Operação dos Transportes Públicos de Passageiros por Ônibus da RMR, 

detalha essas disposições e define o cálculo básico das tarifas e remuneração das empresas. 

 

A mais importante intervenção do órgão gestor nesse período foi a modificação na 

regulamentação econômica do setor, com a alteração na sistemática de remuneração vigente 

desde 1986 e que a partir de outubro de 1988, estabeleceu que o superávit ou déficit do 

sistema passaria a ser rateado com todas as empresas operadoras integrantes da CCT.  

 

Em 1990 a empresa permissionária Olindense Ltda sai do STPP, e suas linhas são repassadas 

para a empresa Rio Pardo Ltda. 

 

O indicador rentabilidade no período de julho de 1989 a janeiro de 1990 remunera 12% o 

capital todas as empresas operadoras. Esse resultado pode ser atribuído às medidas gerenciais 

adotadas pelo órgão gestor e aos reajustes tarifários mais realistas. De julho de 1989 a abril de 

1990, os reajustes tarifários foram mensais, verificando-se no período dois choques na 

economia: o primeiro a partir de 15 de janeiro de 1989, quando a moeda brasileira passa a 

chamar-se, Cruzados Novos pelo Plano Verão. Nesse ano a taxa de inflação acumulada atinge 
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o patamar de 1.782,9% a.a. O segundo, em março de 1990, quando a moeda passou a chamar-

se Cruzeiro pelo choque econômico promovido pelo governo Fernando Collor de Melo e 

consubstanciado no Plano Collor I. Nesse ano, a taxa de inflação acumulada foi de 1.476,6% 

a.a. O terceiro choque ocorreu em janeiro de 1991, com Plano Collor II no governo Fernando 

Collor de Melo, cuja taxa de inflação acumulada registra 480,2% a.a. 

 

A rentabilidade do sistema a partir de 1991, medida por seus indicadores mensais, mantém a 

performance dos dois anos anteriores até setembro, quando assume progressivamente uma 

trajetória decrescente. Verifica-se que, inversamente a redução da rentabilidade, a renovação 

da frota se dá de forma intensiva correspondendo ao que ORRICO & SANTOS (1996), chama 

de disputa para a elevação dos quantitativos de custo, visando neutralizar ou inverter a 

posição de empresa superavitária e pagadora da CCT.  

  

LIMA NETO & CORDEIRO (1996) citam que as empresas passaram a inflacionar os seus 

serviços em 1991, aumentando seus custos como forma de não repassar os excedentes de 

recursos a CCT. As empresas utilizavam como estratégia à aquisição de veículos mais caros e 

uma acentuada e açodada renovação de frota; incentivavam as comunidades as quais serviam 

a solicitar ampliação dos serviços e a criação de novas linhas, objetivando o acréscimo de 

frota. Presume-se que essa estratégia das empresas provocada pelo quadro hiper-inflacionário 

e da regulamentação econômica visava provocar uma acelerada renovação e ampliação de 

frota com o objetivo de resguardar o capital imobilizado, além de garantir maior participação 

no rateio da receita do sistema que em alguns períodos, registrou todas as empresas credoras 

da CCT. Com esse comportamento o modelo de remuneração passou a ter dois papeis: repasse 

financeiro e acúmulo de déficit para a próxima tarifa.  

 

Apesar de ter havido estudos no sentido de alterar o fator B da equação de remuneração, no 

sentido de aumentar sua participação e conseqüentemente o interesse empresarial na 

arrecadação financeira, essa recomendação não foi adotada, permanecendo a mesma até 

agosto de 1992, (AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE 

PASSAGEIROS DA RMR, 1987). A introdução de subsídio externo também não foi utilizada 

para custeio dos serviços. No entanto, ainda que não tenha havido avanços na componente de 

eficácia, a CCT cumpriu os seus dois objetivos. 
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Presume-se que as altas taxas de inflação verificadas no período contribuíram para o 

comportamento empresarial semelhante ao verificado no processo anterior, ou seja, para 

inflacionar seus custos com o fim de não repassarem excedentes de receita a CCT, utilizando 

ampliação e acirrada renovação de frota. Pode-se afirmar que no segundo processo da CCT, 

os objetivos da sua implantação foram atendidos. No entanto, os fatores exógenos viesaram 

seus resultados, notadamente os desequilíbrios macroeconômicos, aliados ao comportamento 

das empresas de inflacionarem seus custos.  A estratégia do Poder Público, voltada para a 

reversão do quadro que se apresentava, foi consubstanciada na modificação do modelo de 

remuneração em setembro de 1992, (RENTABILIDADE NO SETOR DE TRANSPORTE, 

LIMA NETO O., CORDEIRO D. M, 1996).  

 

5.3.3. O 3° PROCESSO DA CCT (09/1992 a 03/1999)  

 

Antes da análise desse processo, cabe fazer alguns comentários sobre o modelo de 

remuneração adotado na CCT, afim de melhor conceituá-lo e esclarecer seus pressupostos. 

Esses esclarecimentos são necessários devido a maior complexidade do mesmo em relação 

aos modelos anteriores. 

 

As mudanças regulatórias na remuneração das empresas na CCT e implementadas a partir de 

setembro de 1992, foram além do modelo de remuneração. Em sua base teórica estava uma 

total reformulação na qualidade do gerenciamento do STPP, tanto na visão do órgão gestor 

como das empresas operadoras. A operacionalização de um modelo bem mais complexo em 

sua formulação metodológica exigiu um reaparelhamento das empresas e órgão gestor, 

principalmente, no gerenciamento das informações. Dessa forma foi necessária a 

informatização de todo o processo de remuneração, desde a transmissão dos dados 

operacionais pelas empresas, até o processamento interno da CCT. As empresas também se 

adequaram nessa área, algumas recebendo suporte técnico fornecida pela EMTU, outras 

através de contratação de técnicos para viabilizar seus sistemas de monitoramento de dados, 

objetivando o controle de sua operação de forma a alcançar posição satisfatória diante da nova 

sistemática de remuneração. 

 

Em setembro de 1992, a Portaria EMTU n.260/92 modifica a regulamentação econômica do 
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sistema de transporte público de passageiros da RMR. A modificação muda radicalmente a 

forma de remunerar as empresas na CCT, até então inédita, visto que incorporou medidas de 

eficiência e eficácia no modelo.  A proposta trazia como um dos seus pressupostos a 

participação das empresas no gerenciamento operacional, por meio da chamada Adequação 

Dinâmica do Serviço (ADS). A ADS significava uma repartição dos riscos sobre a demanda e 

serviço compartilhados com o Poder Público. Assim, as empresas operadoras poderiam 

reduzir ou expandir voluntariamente o serviço estabelecido, em função da necessidade de 

adequação da oferta à demanda.  

 

Os pressupostos gerais contidos no novo modelo eram tornar a empresa operadora 

conhecedora de sua demanda e de seus fatores de produção, esperando-se como resultado, que 

houvesse uma racionalização do serviço ofertado, através de um melhor aproveitamento da 

frota e conseqüente redução dos custos unitários. O segundo pressuposto era a 

desregulamentação de uma parcela do gerenciamento do serviço, com a transferência para as 

empresas operadoras de parte do risco pela operação. Para a empresa, o risco seria gerador de 

premiação quando existisse equilíbrio entre a oferta e demanda, resultando para a empresa e 

sistema um adicional de receita, ou seja: a remuneração empresarial seria maior que o custo 

de produção do serviço (remuneração > custo). O risco seria gerador de penalização quando 

existisse desequilíbrio entre a oferta e demanda, resultando em redução de receita apenas para 

a empresa (remuneração < custo). O objetivo específico associado ao modelo era a utilização 

do índice de passageiros por quilômetro – IPK, parâmetro de escala ou medida de precisão, 

com o fim específico de evitar desequilíbrios tarifários ou ganhos de escala que impactasse 

menos na tarifa, ou seja: buscava-se a obtenção de menores tarifas pagas pelo usuário pelo 

serviço prestado. Os indicadores medidores de eficiência incluídos no modelo são: 

 

Produtividade Admitida de Transporte - PK: esse parâmetro é função da frota, 

quilometragem e IPK, efetivos e programados. 

 

Produtividade Admitida de Passageiros - θ: esse parâmetro é função do IPK equivalente 

efetivo e estimado. 

 

A Produtividade Admitida de Transporte: Esse parâmetro é obtido pela produtividade 
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quilométrica admitida (PK*) e o índice de aproveitamento da frota admitido (IAF*). Esses 

dois índices são calculados por meio de equações de decisão, as quais verificam se a empresa 

aproveitou bem o equipamento e se também não afetou o nível de conforto dos usuários. Para 

estabelecer PK admitido foram definidos 3 faixas: 

 

• SE (PK* < 0, 996), a empresa será penalizada com remuneração abaixo do serviço 

prestado.  

 

• SE (0,996 ≤ PK* < 1,03) a empresa é beneficiada ou penalizada, vai depender da 

adequação da oferta à demanda. 

 

• SE (PK* ≥ 1,03) a empresa não receberá pelos serviços que excederem esse valor, 

podendo até ser penalizada se a demanda cair nesse período. 

 

A Produtividade Admitida de Passageiros - θ. Ela é uma relação de IPK equivalente e IPK 

estimado chamado de PP. Para estabelecer a Produtividade Admitida de Passageiros (θ) de 

cada empresa tem-se que: 

 

• SE 1 ≤ (PP) < 1, 06, então, a produtividade admitida de passageiro equivalente será 

igual a: Teta = ((PP) – 1 X 0,5 +1). E nesse caso a empresa só será remunerada em 

50% desse valor. 

 

• SE (PP) > 1,06, então Teta = 1,03. A empresa não será remunerada pelo que exceder 

esse valor 

 

• SE (PP) < 1, Teta = (PP).  A empresa será remunerada por esses valor.  

 

Em 1993, diante da dificuldade do órgão gestor em fiscalizar sistematicamente as ADS, e 

tendo sido verificado que algumas empresas estavam aumentando seus serviços nos 

horários fora do pico, ou seja, apenas gerando quilometragens ociosas sem, contudo 

aumentar suas demandas. As ADS são então suspensas pelo Poder Público que determina 

restrições para realizá-las como a prévia autorização da EMTU, e com solicitações de 3 
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dias úteis para que as empresas enviassem sua intenção de expandir ou reduzir a oferta de 

serviços, perdendo assim o dinamismo que a filosofia do modelo queria implantar. Mesmo 

assim, o modelo continuou a medir a produtividade, agora ao nível de cumprimento do 

serviço, limitado ao programado. 

 

Quando foi interrompido o mecanismo de adequação, toda variação da oferta para atender 

a demanda de passageiros foi efetuada no próprio Estado desejado de Serviço (EDS) e 

assim, a relação de IPK estimado e efetivo, ficaram submetidos aos mesmos percentuais 

de redução/ampliação da oferta programada. Como a demanda estimada é calculada a 

partir das séries históricas das empresas, o EDS deveria se manter com relativa 

uniformidade, ou seja, sem grandes variações, e os eventuais ajustes da oferta deveriam 

constar no módulo de adequação dinâmica, tal como descrito na Norma Complementar 

EMTU n. 002/92. Cada vez que o EDS é reduzido, principalmente nos períodos atípicos 

como carnaval, férias e feriados ou outros eventos, sem que as empresas possam 

flexibilizar o serviço voluntariamente, duas situações distintas ocorrem: a produtividade 

admitida de passageiros (teta) tende a ser menor que um, e o custo do serviço (CS) tende a 

se elevar. Esses dois fenômenos são decorrentes da estruturação das equações do modelo 

que utiliza para o IPK estimado (relação passageiro equivalente estimado/quilometragem 

programada), e para o IPK efetivo (passageiro equivalente efetivo/quilometragem efetiva).  

 

Partindo da premissa de que as empresas não mais adeqüem sua oferta e que os ajustes 

serão efetuados no próprio EDS (programação), as quilometragens programadas e efetivas 

estarão submetidas aos mesmos percentuais de redução/ampliação, impedindo as 

empresas de ajustarem os seus IPK´s efetivos, ficando apenas sujeitos às variações 

aleatórias da demanda efetiva, já que nada poderão fazer em relação a demanda estimada, 

uma vez que esta é calculada com base no histórico das empresas. Assim, o único 

parâmetro a disposição da empresa seria o passageiro equivalente efetivo que a empresa 

tentará elevar por meio de reduções na evasão e das gratuidades.  

 

No entanto, o combate à evasão, apesar de correto, nem sempre foi suficiente para 

equilibrar as reduções no EDS (programação) de forma a elevar o IPK efetivo acima do 

IPK estimado. Logo a quilometragem deixou de ter peso nos cálculos, ficando apenas a 
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relação passageiro versus passageiro. Um segundo efeito negativo ocorria quando as 

reduções de serviço, por razões pontuais, eram realizadas no EDS, provocando um 

aumento no custo do serviço (CS), em função da redução no PMA. O quadro abaixo 

mostra como efetivamente o custo se eleva quando se reduz o EDS.  

 

Quadro 5.13 - exemplo de cálculo das produtividades e custo de uma empresa hipotética 

  SITUAÇÃO Taxa de  
PARÂMETROS INICIAL FINAL Crescimento

  
Alteração no Módulo de 

ADS 
Alteração no Módulo de 

ADS %  
KM Efetiva 292.059,07 292.059,07 0,00
KM EDS 350.699,51 324.306,41 -7,53
KM Programada SKF 292.459,92 292.459,92 0,00
Frota Efetiva 851 851 0,00
Frota EDS 851 797 -6,35
Frota Programada SKF 851 851 0,00
IPKP 1,000 1,081 8,10
IPKEEF 1,063 1,063 0,00
TETA 1,030 0,983 -4,56
Custo do Serviço 213.012,79 222.068,34 4,25

 

Onde: 

 

KM Efetiva = quilometragem efetivamente realizada e inclui a quilometragem útil e 

morta; 

KM Programada SKF = espelho do EDS 

KM EDS = Estado Desejado de Serviço 

Frota Efetiva = Frota efetivamente em operação 

Frota EDS = Estado Desejado de Serviço 

Frota Programada SKF = espelho do EDS 

IPKP = Índice de Passageiro Equivalente Estimado 

IPKEEF = Índice de Passageiro Equivalente Efetivo 

TETA = índice de Produtividade de Passageiro Equivalente 

Custo do Serviço: (Custo Variável + Custo Fixo/PMA) x SA* 

SA* = PK* x IAF* x KMPB(SKF) 

SA* = Serviço Admitido, obedece as equações de decisão do modelo para PKB 
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Percebe-se pela tabela acima que o custo do serviço cresceu 4,15%, unicamente por uma 

operacionalização incorreta. O efeito foi reduzir o PMA, que como visto na equação 

acima, dilui o custo fixo. A produtividade de passageiro (Teta) também é menor em 

4,56%, penalizando a empresa na sua remuneração, visto que terá um custo de passageiro 

menor, conseqüentemente um custo total menor, o que distorce a posição da empresa no 

rateio da receita global, ou seja, se a empresa é superavitária, deveria devolver recursos a 

CCT, o efeito desse evento, faz com que a empresa repasse menos a CCT. Se a empresa é 

deficitária deveria receber recursos da CCT, o efeito desse evento, faz com que a empresa 

receba um valor menor. O efeito contrário também ocorre, ou seja, o aumento no serviço 

contribuiria para uma redução no custo provocada pelo aumento no PMA, desde que os 

aumentos se dêem em maior proporção para as viagens do que para a frota. 

 

Em 28 de abril de 1992, também é aprovado pelo CMTU, por meio da Resolução n. 

016/92 a modificação da estrutura tarifária da RMR, introduzindo na nova estrutura uma 

tarifa especial que seria inferior à tarifa do primeiro anel tarifário. As linhas que deveriam 

praticar essa tarifa, segundo a resolução, eram linhas troncais dos corredores radiais do 

SEI e linhas circulares. A resolução também mantém os três anéis tarifários e uma tarifa 

de integração. Praticariam tarifas do primeiro anel, as linhas cujas extensões fossem 

menores que 32km, de 32km a 45km as linhas deveriam praticar tarifas do segundo anel e 

acima de 45km, as linhas deveriam praticar tarifas do terceiro anel. A resolução também 

estabelece tolerância de mais ou menos 3% na classificação para os ajustes. 

 

O modelo de remuneração de 1992, o custo operacional admitido distribuía os seguintes 

pesos para o serviço e passageiro (75% e 25%). Em 1993, através da Portaria da EMTU 

n.047/93, alterou a participação para (60% e 40%), constituindo-se num grande avanço 

por fazer com que a medida de eficácia representada pelos passageiros que pagam tarifa 

tenha peso mais próximo do serviço, incentivando as empresas pelo interesse no 

passageiro. 

 

Em 1993 a empresa Viação Mirim Ltda. passa a integrar a CCT, que nesse período 

contava com 19 empresas privadas e uma pública municipal. A empresa permissionária 

Nápoles Ltda. é desmembrada e mais uma empresa, Cidade Alta Ltda. passa a compor a 
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CCT.      Nesse ano a rentabilidade do sistema apresenta baixos coeficientes, evidenciando 

um grande desequilíbrio entre o que estava sendo arrecadado e o gasto total, o que pode 

ser explicado pela alta taxa de inflação do período, cuja ordem foi de 2.708,6% a.a. 

 

No ano de 1994, o evento operacional mais importante na RMR foi a início da primeira 

etapa do Sistema Estrutural Integrado (SEI) com a inauguração do terminal da PE-15, em 

16 de novembro de 2004.  

 

Em 1995, o conselho metropolitano de transportes urbanos – CMTU, resolve por meio da 

resolução n. 004-A/95, de 27 de junho, autorizar a EMTU incluir na planilha de custos 

operacionais o Seguro de Responsabilidade Civil (SRC). Nesse período também começa a 

intensificação do transporte clandestino operados, sobretudo, por veículos de pequeno 

porte. Diante do crescimento vertiginoso dos passes estudantis e gratuidades no sistema, a 

EMTU em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do 

Estado de Pernambuco (SETRANS/PE), institui o programa Passe Legal. Seu objetivo era 

conscientizar a população da necessidade de controlar a utilização do beneficio, 

quantificar o total de pessoas que embarcavam pela porta dianteira dos ônibus, bem como 

reduzir a evasão da receita do sistema. 

 

Em 1996, a EMTU, modifica-se a sistemática de cálculo do custo operacional admitido 

(COA). Essa mudança foi ocasionada pela necessidade de adequar a apuração das viagens 

não realizadas por transtornos operacionais do tipo grandes engarrafamentos, uma vez que 

o custo fixo relativo à mão de obra, não estava sendo remunerado para viagens não 

realizadas por razões de engarrafamentos. A modificação alterou a equação do custo do 

serviço CS = (CV+CF/PMA) X SA*, para CS = (CV+ (CF B1 B/KMPA) x FMP + CF B2 B/PMA) 

X SA* . Uma segunda alteração importante foi a consideração da Frota Máxima 

Programada em substituição a Frota Média Programada para a remuneração do custo de 

capital das empresas.  

 

Em agosto, entra em operação a segunda etapa do Sistema Estrutural Integrado (SEI), que 

amplia consideravelmente as opções de deslocamentos da população, com a construção 
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dos terminais da Macaxeira, Barro, Afogados, Jaboatão, Joana Bezerra, todos interligados 

com a estação do metrô e PE-15. 

 

Na regulamentação econômica, alterou-se a metodologia de cálculo do rendimento 

específico de óleo diesel na planilha de custos, bem como a obrigatoriedade de 

apresentação de todas as notas fiscais de compra de óleo diesel pelas empresas, alteração 

no estabelecimento dos preços dos veículos, passando-se a considerar os preços 

registrados nas notas fiscais de compra, e modificação no item peças e acessórios. 

 

Em 12 de dezembro de 1996, a EMTU, assina convênio n.1896.026 com a prefeitura do 

município de Jaboatão dos Guararapes, visando à transferência sobre o gerenciamento das 

linhas que passaram a diretamente interferir no sistema metropolitano, após a integração 

da rede municipal com o SEI. Em janeiro de 1997 as linhas passam a integrar a CCT. Em 

1998, a empresa Auto Expresso Oliveira Ltda, tem cassada a sua permissão e suas linhas 

repassadas, parte para a empresa Itamaracá Ltda e parte para a Empresa Tamará Ltda. 

 

Conclui-se pelos resultados da análise que o terceiro processo da CCT foi cumprido os 

seus objetivos, no entanto a introdução de subsidio externo não foi incorporada para 

custeio do sistema. Comparativamente aos demais processos, o período de 09/1992 a 

03/1999 foi o que demonstrou estar sob controle nos aspectos de custo, adequação da 

oferta à demanda e de arrecadação financeira do sistema.  

 

5.3.4. O 4° PROCESSO DA CCT (4/1999 a 4/2002) 

 

Em 1999, as Portarias n. 101/99, 100/99 e 298/99, alteram a sistemática de remuneração 

das empresas vigente desde 1992, com a introdução do conceito de custo máximo 

programado. Esse conceito foi criado para limitar a expansão do custo pelas empresas. 

Consistia em determinar uma programação de referência máxima onde cada empresa não 

poderia ultrapassar, uma vez que se o fizesse, não receberia por valores excedentes ao 

custo adicional gerado. A adoção dessa metodologia não conseguiu impedir a expansão da 

quilometragem e frota pelas empresas. Para manter as empresas preocupadas também 

pelos passageiros, adotou-se a produtividade de passageiros pagantes (PPEQ) e 
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produtividade de passageiros transportados (PP). No período, a lei Pedro Eugenio (Lei n. 

11.519) foi cumprida. Pela lei, com exceção dos idosos e deficientes, as demais categorias 

que recebem passes gratuitos ou entravam pela porta dianteira deveriam passar a receber 

vale-transporte. No ano de 2000, uma das participantes da CCT, a empresa municipal 

Companhia de Transportes Urbanos (CTU), é privatizada e sai da CCT. Nesse mesmo ano 

entra em operação o Sistema de Bilhetagem Automática (SABE) que inicia com todos os 

empregados das empresas operadoras, notadamente, os rodoviários que passaram a utilizar 

nos seus deslocamentos um cartão magnético e a embarcarem nos veículos registrando-se 

nas catracas. Logo após os rodoviários, os estudantes também passam a utilizar o cartão 

“Passe Fácil”, nome com o qual ficaram conhecidos. Esse evento fez com que reduzisse 

drasticamente o percentual de estudantes no STPP/RMR, de 30% para 12%. Outro evento 

importante foi a expansão do SEI, agora com a criação do Terminal Integrado de Igarassu. 

Em 2001, uma das empresas do sistema, a Rodoviária Borborema Ltda é absorvida pela 

Borborema Imperial Ltda. 

 

O período acima foi caracterizado por um intenso processo de crescimento do transporte 

clandestino que ocasionou mudanças operacionais no sistema regular, com queda 

acentuada de passageiros transportados, desequilíbrio entre a oferta e demanda, com 

reflexos perversos no equilíbrio econômico e financeiro da CCT. Pelos aspectos citados 

acima, concluímos que os objetivos da CCT, no que se refere à remuneração mais 

equilibrada entre empresas, foi parcialmente atendidos. 

 

5.3.5. 5° PROCESSO DA CCT (5/2002 a 12/2004)  

 

Em 2002, através da Portaria EMTU n.201/02 altera-se mais uma vez a sistemática de 

remuneração das empresas, com a instituição da produtividade financeira ancorada por 

uma rentabilidade pré-fixada. Sai mais uma empresa do STPP, a empresa Rodoviária Rio 

Pardo Ltda., e suas linhas são repassadas para três empresas do sistema. A empresa 

Nápoles Ltda também sai do sistema e suas linhas repassadas a empresa Cidade Alta Ltda 

e Rodotur Ltda. Nesse período outra etapa do SEI é inaugurada agora com o Terminal 

Integrado de Camaragibe.  
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Em 2003, as ações de combate ao transporte clandestino são efetivamente concretizadas, 

graças à parceria entre o governo do Estado e a prefeitura do Recife e logo após, outras 

prefeituras da RMR. Uma parte dos operadores de veículos de pequeno porte foi 

regulamentada via processo licitatório, e hoje operam linhas que não fazem concorrência 

com o sistema ônibus. O excesso de custo sobre a receita desse sistema é coberto via 

transferência de recursos da CCT que hoje se situa na ordem mensal de R$ 40.000,00.  

 

A regulamentação do transporte clandestino possibilitou ao sistema, conceder redução 

tarifária de 50% aos domingos nas linhas do STPP, no entanto o benefício não foi 

precedido da criação de fonte de custeio desse abatimento tarifário sendo financiado pelos 

próprios usuários, o que se assemelha à concessão de gratuidades e abatimentos sem que 

tenha sido criada a fonte de custeio e que deverá impactar nos novos reajustes tarifários. 

 

A principal ação regulatória empreendida no período foi a regulamentação do transporte 

de pequeno porte com a retirada do transporte clandestino. Quanto ao modelo de 

remuneração esse criou distorções na remuneração das empresas ao pré-fixar a 

rentabilidade. Com isso, apesar da CCT ter cumprido seus objetivos, no que diz respeito 

ao segundo objetivo, de dar uma rentabilidade equilibrada entre as empresas, ele foi 

cumprido de forma parcial. 

 

5.4. UMA NOVA PROPOSTA DE MUDANÇA 

 

Em 2004 a EMTU, estudou modificações na CCT, elaborando um modelo de 

remuneração que atendesse a um maior equilíbrio entre receita e custo. Após exaustivas 

negociações entre empresas e técnicos, em março de 2005 foi alterada a sistemática de 

remuneração com uma proposta considerada inédita na sua lógica conceitual. O modelo 

em implantação se propõe a adotar uma metodologia única com a padronização entre o 

cálculo tarifário e a remuneração das empresas. Quanto à remuneração do STPP, esta será 

função de sua arrecadação (Receita), visto que o sistema não deve consumir mais do que 

arrecada, garantindo assim, com base nos critérios definidos no seu escopo, o equilíbrio 

Financeiro do STPP. O modelo passa a ser um instrumento indutor de captação de 
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demanda e da maximização dos fatores de produção do serviço, destinando uma 

mobilidade no valor de 5% da receita liquida do STPP para premiar a eficiência.  

 

A nova sistemática pretende possibilitar ainda a contestabilidade da gestão operacional 

(eficiência x eficácia x tamanho de empresa) distinguindo as empresas não pelo seu 

tamanho e sim pela sua capacidade de maximizar a arrecadação e minimizar os recursos 

por meio da racionalidade, aprimorando a qualidade dos serviços prestados aos usuários.  

 

O Modelo propicia uma mudança na atual visão empresarial da CCT de estimular o 

aumento dos serviços de forma irracional, visando inflacionar o sistema, mudando a 

lógica e atuando no estímulo dado ao empresário de sair de um mero operador-espectador 

para parceiro, pela divisão de responsabilidades com o Poder Público, o modelo garante 

ao empresário que a sua oferta será paga pelos seus esforços pelo aumento da arrecadação. 

A Bonificação nesse caso é a relação entre a tarifa necessária para atender as metas 

acordadas e a tarifa efetivamente realizada na prestação do serviço, multiplicado pelo 

passageiro equivalente efetivamente transportado pela empresa. Cada empresa receberá 

uma bonificação em função de sua meta e arrecadação.  

 

A filosofia que embasa o Modelo é o de estimular o operador privado a uma 

reprogramação das linhas, aumentando ou reduzindo viagens no sentido de eliminar 

ociosidade ou superlotação. O empresário terá a oportunidade de discutir a flexibilização 

dos seus serviços propondo esquemas operacionais racionais com utilização de novas 

tecnologias e quanto mais se aproximar das metas acordadas com o Poder Público, melhor 

será para o empresário. o conhecimento adquirido, antecipa “um exercício tático”, para o 

futuro processo licitatório. Quem mais gerar ociosidade de serviços, menor remuneração 

receberá, visto que a sua remuneração final é proporcional a sua arrecadação. A 

conceituação matemática desse mecanismo é inerente a definição do modelo, uma vez que  

a sua estrutura canônica é constituída por um multiplicador representado pelo índice 

(IPMRN). Para a obtenção desse parâmetro é imperativo que; a relação entre a receita 

necessária e a arrecadação seja uma função, e pelo próprio significado de função, deve 

existir uma relação biunívoca de domínio x imagem entre as diversas variáveis 

envolvidas. 
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O Índice Médio de Participação da Receita Necessária – IPMRN é calculado em função 

de noventa por cento da receita líquida do sistema e da soma das bonificações auferidas 

por cada empresa operadora. O índice relaciona o desempenho da arrecadação com o 

desempenho operacional e representa um sinalizador de um possível desequilíbrio do 

sistema. O desequilíbrio é caracterizado quando o índice exceder a 0,94% em quatro 

quinzenas sucessivas ou seis alternadas e já não se disponha de mecanismos redutores das 

metas de serviço, ou subsidio direto ou indireto para compensar a receita necessária do 

sistema, sendo então necessário um realinhamento de preços, ou seja, reajuste tarifário. 
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CAPITULO 6 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

Esse capítulo apresenta uma síntese sobre o estudo de caso apresentado confrontando os 

objetivos consubstanciados na implantação da Câmara de Compensação Tarifária e os 

resultados efetivamente obtidos. Em seguida, a apresentação das conclusões sobre a utilização 

de sistemas de CCT na experiência realizada na Região Metropolitana de Recife, e as 

recomendações visando futuras pesquisas sobre o tema.  

 

6.1. RESUMO DO ESTUDO DESENVOLVIDO 

 

Para avaliar nesse estudo os objetivos da Câmara de Compensação Tarifária, foram 

apresentados na revisão da literatura os diversos aspectos e conceitos para a compreensão 

desse importante instrumento de gestão econômica em sistemas de transporte público por 

ônibus. A regulamentação econômica nesse mercado, pilar de sustentação da presença do 

Estado no setor, foi abordado sob seus diferentes aspectos e a caracterização do mercado de 

transporte público urbano como um monopólio natural e, portanto sujeito a forte regulação 

pelo Poder Público.  

 

Do estudo desenvolvido nessa dissertação se conclui que os sistemas de transporte público 

deveriam ser eficientes e eficazes. Conseguindo a eficácia ao nível de custo de produção e 

tentar ao mesmo tempo o equilíbrio eficaz entre a oferta e demanda com sustentabilidade 

financeira no seu financiamento e no estabelecimento das tarifas dos serviços. Essa 

sustentabilidade muitas vezes não acontece em função da inexistência de contribuições da 

sociedade, principalmente daqueles que se beneficiam da existência do transporte público 

como citam, LIMA (1992); GOMIDE (2004); RANGEL (1996); e GORDON (1980, apud 

MARCOS, 2003). 

 

Os objetivos desse estudo foram plenamente atendidos, considerando as limitações, 

particularmente a escassez no que diz respeito à literatura abordando o tema. A metodologia 

de suporte é considerada adequada por adotar a forma de diagnóstico e utilizar dados de fácil 
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obtenção e compreensão, sendo útil como ferramenta auxiliar de gestão aplicável à realidade 

brasileira.  

 

6.2. CONCLUSÕES 

 

A política setorial de transportes da EMTU/Recife tem como principal objetivo a melhoria do 

transporte coletivo. Essa política está assentada na Regulamentação econômica, por meio do 

Controle da Câmara de Compensação Tarifária e operacionalmente pelo Sistema Estrutural 

Integrado (SEI). Pode-se afirmar que a CCT implantada na RMR foi responsável pelo sucesso 

de um sistema integrado, uma vez que os conflitos entre operadores na distribuição das 

receitas nas viagens compartilhadas foram eliminados. As características físicas e locacional 

da RMR impõem um padrão de oferta de serviços de transporte bastante desequilibrada no 

aspecto de rentabilidade das linhas, sendo uma necessidade a compensação tarifária entre as 

diversas empresas que operam os serviços. 

 

A análise revelou de uma forma geral que o sistema foi mais eficiente em seu aspecto 

econômico no período em que o modelo de remuneração incorporou indicadores de eficiência 

e eficácia, tornando o mercado de transporte público mais equilibrado financeiramente. O 

equilíbrio proporcionou mais confiança às empresas privadas a investirem em melhorias, 

renovando seus ativos fixos, empregando pessoal qualificado e adotando rotinas de 

manutenção da frota em operação mais eficientes.  

 

Sob o ponto de vista do Poder Público, o equilíbrio financeiro possibilitou melhor planejar o 

sistema de transporte, garantindo uma maior oferta de serviços consubstanciada no Sistema 

Estrutural Integrado. A expansão ocorrida na oferta, notadamente, pela criação de uma gama 

de possibilidades de deslocamentos para os usuários, utilizando um único pagamento de 

tarifa, permite afirmar que o sistema de transporte público estruturado pela CCT contribuiu 

para uma maior eqüidade, eficiência e eficácia, cumprindo os seus objetivos. Nesse sentido, a 

CCT pode ser entendida como um instrumento de financiamento de sistemas de transporte 

público em uma área urbana, principalmente, quando a distribuição das empresas se faz em 

áreas geográficas tão diferentes em termos de índice de passageiros por quilometro, 

configurando desequilíbrios de mercado atendido por diversas empresas. A existência de 
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Compensação tarifária equalizando as rentabilidades vem atender, em última instância, aos 

interesses de mobilidade da população, e diferentemente do que se mistifica em torno do seu 

uso, ela é uma ferramenta versátil e útil de controle econômico e financeiro de um sistema de 

transporte público.  

 

Apesar de não ser uma prática a utilização de subsídio na RMR, ele é sem dúvida uma 

necessidade numa região onde a exclusão social é tão visível. Temos que percorrer os 

caminhos que outros países fizeram para dotar as cidades de um transporte eficiente, e quando 

finalmente, o sistema de transporte público atingir um padrão elevado de qualidade, o 

subsidio poderá até ser reduzido, mas no momento atual ele é a condição necessária para a 

inclusão social e melhoria do transporte público urbano.  

 

No futuro bem próximo a moeda que remunera os serviços de transporte público, a mesma em 

todos os processos analisados da CCT da RMR, consubstanciada na planilha de custos 

presumidos, seja estabelecida em concurso competitivo, através de um processo licitatório 

cíclico. Desse modo, a CCT, poderá cumprir seus objetivos com maior eficácia, distribuindo 

os recursos financeiros entre as empresas, garantindo assim o planejamento do sistema em 

uma rede de transporte com amplos esquemas tarifários que atenda aos interesses de 

mobilidade da população. A CCT, como instrumento que é não pode sozinha resolver todas as 

questões estruturais do sistema de transporte, o financiamento do mesmo deverá vir não só 

dos usuários que pagam tarifa, mas de outras fontes de não usuários beneficiados com a 

existência desse setor estruturador da dinâmica urbana.  

 

Apesar das inúmeras criticas ao seu uso, concluímos, pela revisão da literatura, que o ponto 

negativo da CCT reside no uso da planilha de custos presumidos, que é a base para o 

estabelecimento do Custo por Quilometro do Serviço e que envolve na sua composição preços 

e índices de consumo. Apesar dos esforços dos órgãos gestores para aproximá-lo do real custo 

incorridos na prestação do serviço, sabe-se que problemas de informação assimétrica 

dificultam o seu estabelecimento, sendo a concorrência pública o meio mais eficaz de 

estabelecê-lo e conseguir preços mais vantajosos para a população. 
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6.3. RECOMENDAÇÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 
 
 
Para a continuidade desse estudo recomenda-se investigações baseadas por empresa de forma 

a que se possa avaliar os impactos dos modelos de remuneração sobre o desempenho 

financeiro de cada uma delas nos cinco processos da CCT. Outro ponto importante de 

investigação que não foi possível incorporar nessa pesquisa, diz respeito à análise sobre a 

evolução das tarifas praticadas no STPP/RMR e da política tarifária adotada e quais os 

impactos que tiveram no modelo de remuneração adotados nos cinco processos da CCT. 

 

Pela implantação recente de modificações no modelo de remuneração da CCT, recomenda-se 

para futuras pesquisas a análise dos impactos financeiros e econômicos sob as empresas e 

sistema, provocados por essa nova forma de remuneração os serviços de transporte público. 
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ANEXO – A 

 

 

ano 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
jan 1.359 1.360 1.470 1.609 1.720 1.849 1.883 1.809 1.900 2.057 2.267 2.178 2.295 2.171 1.945 1.967 1.924 2.228
fev 1.370 1.375 1.496 1.619 1.722 1.859 1.902 1.835 1.943 2.132 2.313 2.218 2.289 2.218 1.989 2.145 1.934 2.266
mar 1.344 1.390 1.502 1.637 1.741 1.865 1.914 1.872 1.963 2.145 2.346 2.294 2.274 2.220 2.002 2.174 1.914 2.351
abr 1.365 1.401 1.512 1.649 1.750 1.867 1.908 1.871 1.998 2.144 2.340 2.295 2.273 2.096 2.000 2.128 1.911 2.376
mai 1.377 1.402 1.513 1.649 1.758 1.882 1.915 1.877 2.045 2.144 2.333 2.310 2.268 2.093 2.002 2.133 1.902 2.379
jun 1.363 1.435 1.482 1.661 1.773 1.900 1.908 1.879 2.015 2.125 2.330 2.301 2.260 2.069 1.986 2.139 1.939 2.328
jul 1.358 1.439 1.537 1.663 1.795 1.902 1.895 1.805 1.948 2.085 2.187 2.086 2.216 2.032 1.914 2.052 1.983 2.261

ago 1.344 1.440 1.569 1.683 1.816 1.903 1.908 1.851 2.041 2.147 2.290 2.308 2.257 2.066 1.926 2.196 2.113 2.291
set 1.345 1.442 1.579 1.695 1.864 1.908 1.891 1.862 2.057 2.161 2.284 2.312 2.254 2.049 1.976 2.200 2.109 2.296
out 1.339 1.442 1.595 1.687 1.887 1.947 1.884 1.872 2.119 2.182 2.283 2.323 2.250 2.043 2.035 1.928 2.118 2.300
nov 1.356 1.482 1.621 1.713 1.894 1.909 1.877 1.868 2.138 2.206 2.288 2.332 2.255 2.031 1.976 2.186 2.318 2.309
dez 1.360 1.510 1.622 1.727 1.908 1.912 1.895 1.909 2.191 2.244 2.286 2.342 2.248 2.008 1.971 2.204 2.296 2.311

Fonte: Relatórios da CCT e Anuário Estatístico da EMTU/Recife.

ano 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
jan 0 12.460 12.768 13.907 14.859 15.969 16.231 15.557 15.980 17.617 19.046 18.116 18.754 17.610 17.475 16.847 16.986 18.723
fev 0 12.323 11.550 12.568 13.267 15.164 14.783 14.164 14.551 16.652 16.975 16.133 16.658 16.973 15.571 14.759 15.489 17.813
mar 0 12.853 11.055 14.254 14.501 15.756 16.816 15.990 16.462 17.928 18.737 18.651 19.098 17.568 18.059 16.576 16.086 20.154
abr 10.918 12.119 12.156 13.388 14.569 15.136 15.806 15.148 15.429 17.336 18.458 17.648 17.874 16.712 17.060 16.847 14.955 18.997
mai 11.415 12.683 12.736 13.896 14.954 15.792 16.011 16.025 16.955 18.030 18.725 18.330 18.593 17.899 18.241 17.068 15.732 19.773
jun 11.306 12.604 12.499 13.702 13.214 15.744 15.538 14.040 16.140 16.501 17.411 17.667 17.735 17.084 17.213 15.920 15.108 17.979
jul 11.570 13.012 12.883 14.009 15.339 16.418 16.143 15.179 16.334 17.678 17.922 17.364 18.736 17.247 17.403 16.292 16.645 19.210

ago 11.391 13.270 13.351 14.380 15.607 16.361 16.283 15.953 17.177 17.974 18.566 18.454 18.868 17.973 18.018 17.843 17.971 19.635
set 11.172 12.817 12.837 13.724 15.363 16.042 15.413 15.297 16.336 17.382 18.299 17.910 18.225 17.048 16.727 17.232 17.569 18.987
out 11.085 13.023 13.421 14.435 16.208 14.228 15.662 15.515 17.237 18.429 18.863 18.488 18.552 17.532 17.508 17.899 17.996 19.271
nov 11.218 12.940 13.297 14.141 15.576 15.910 15.303 15.192 16.857 18.394 17.756 18.092 18.286 17.174 16.670 17.004 18.605 18.681
dez 11.586 13.411 13.652 14.325 16.081 16.340 15.916 16.147 17.445 18.799 18.345 18.482 19.025 17.551 17.195 17.400 19.379 19.671

Fonte: Relatórios da CCT e Anuário Estatístico da EMTU/Recife.

VARIÁVEL FROTA MÉDIA PROGRAMADA - FMP

VARIÁVEL QUILOMETRAGEM - KM (x1000 )

ano 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
jan 0,00 2,41 2,86 2,82 2,25 2,95 1,97 2,26 1,87 1,81 1,97 1,96 1,93 2,02 2,00 2,02 2,11 2,08
fev 0,00 2,24 2,43 2,78 2,26 2,43 1,74 2,25 1,90 1,78 1,95 1,97 1,96 2,09 1,94 2,06 2,00 2,07
m ar 0,00 2,38 2,16 2,96 1,90 2,62 1,98 2,23 1,89 1,79 1,98 1,97 1,93 2,02 1,99 2,08 2,04 2,09
abr 1,91 2,41 2,01 1,99 1,99 2,54 1,82 2,18 1,81 1,78 1,95 1,95 1,97 1,94 1,89 2,02 2,08 2,11
m ai 2,18 2,40 2,04 1,76 1,96 2,45 1,99 2,21 1,78 1,78 1,93 1,95 1,98 1,94 1,93 1,96 2,02 2,12
jun 2,37 2,45 1,89 1,65 1,89 2,10 1,97 2,20 1,73 1,77 1,94 1,94 2,02 1,92 1,91 1,95 2,06 2,09
ju l 2,09 2,64 2,12 2,14 2,27 2,44 2,20 2,08 1,87 1,92 1,87 1,97 2,02 1,97 1,94 1,91 2,04 2,16

ago 2,27 2,61 2,11 2,01 2,17 2,35 2,23 2,01 1,87 1,93 1,89 1,98 2,01 1,97 1,92 1,98 1,97 2,14
set 2,51 2,68 2,13 1,99 2,23 2,13 2,23 1,98 1,86 1,93 1,88 1,99 2,02 1,92 1,94 1,95 2,06 2,13
out 2,51 2,74 2,25 1,78 2,52 1,94 2,22 1,94 1,89 1,93 1,97 2,00 2,03 1,98 2,07 1,96 2,08 2,15
nov 2,48 2,60 2,44 1,59 2,61 2,16 2,28 1,90 1,85 1,90 1,99 2,00 2,00 1,98 2,05 2,02 2,10 2,22
dez 2,50 2,58 2,42 1,99 2,50 1,79 2,30 1,86 1,83 1,95 1,97 2,03 1,97 1,98 2,07 2,15 2,09 2,29

Fonte: Relatórios da CCT e Anuário Estatístico da EM TU/Recife.

ano 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
jan 0,00 2,82 2,97 3,10 2,81 2,48 2,29 2,26 2,64 2,28 2,12 1,99 1,96 1,96 1,70 1,71 1,85 1,93
fev 0,00 2,79 3,07 3,07 2,89 2,62 2,41 2,33 2,74 2,30 2,17 2,15 2,04 2,18 1,75 1,77 1,98 1,97
m ar 0,00 2,97 3,29 3,02 3,08 2,43 2,60 2,43 2,82 2,37 2,26 2,21 2,19 2,06 1,82 1,81 1,89 2,11
abr 3,36 2,90 3,13 3,00 3,07 2,51 2,49 2,33 2,68 2,37 2,33 2,07 2,08 1,95 1,73 1,92 1,97 2,02
m ai 3,32 3,04 3,32 3,12 2,91 2,54 2,54 2,37 2,77 2,47 2,29 2,05 2,15 1,95 1,86 1,91 1,89 2,14
jun 3,12 2,95 3,32 3,08 3,00 2,45 2,49 2,33 2,70 2,47 2,30 2,16 2,12 1,88 1,78 1,83 1,84 2,13
ju l 3,22 2,78 3,11 2,90 2,77 2,42 2,33 2,25 2,51 2,26 2,07 2,06 1,97 1,81 1,72 1,79 1,87 2,12

ago 3,46 2,98 3,31 3,15 2,93 2,50 2,47 2,52 2,65 2,41 2,28 2,27 2,10 1,95 1,82 1,88 1,97 2,29
set 3,41 2,99 3,35 3,18 2,86 2,50 2,51 2,55 2,60 2,48 2,34 2,34 2,11 1,89 1,79 1,87 2,04 2,26
out 3,59 2,98 3,31 3,24 2,88 2,47 2,51 2,52 2,55 2,40 2,31 2,29 2,08 1,87 1,80 1,87 2,03 2,31
nov 3,42 3,08 3,29 3,23 2,73 2,49 2,51 2,83 2,55 2,32 2,30 2,27 2,08 1,91 1,81 1,88 2,16 2,35
dez 3,48 3,16 3,34 3,18 2,78 2,60 2,55 2,85 2,55 2,37 2,27 2,34 2,16 1,91 1,89 1,87 2,24 2,37

Fonte: Relatórios da CCT e Anuário Estatístico da EM TU/Recife.

 IND ICADO R DE EFIC IÊNCIA: CUSTO  PO R KM  CCT - CKM  (IPCA - IBG E, BASE 2004 = 100)

INDICADO R PASSAG EIRO  TRANSPO RTADO  PO R Q UILO M ETRO  - IPK
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ano 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
jan 29.983 35.085 37.928 43.108 41.733 39.561 37.095 35.159 42.188 40.208 40.432 36.091 36.681 34.493 29.699 28.878 31.502 36.191
fev 35.487 34.433 35.424 38.529 38.402 39.688 35.632 33.016 39.898 38.378 36.805 34.742 34.032 37.055 27.205 26.076 30.726 35.099
mar 36.246 38.175 36.370 43.059 44.629 38.219 43.653 38.924 46.500 42.500 42.350 41.210 41.895 36.145 32.950 30.066 30.467 42.486
abr 36.714 35.203 38.074 40.228 44.666 38.039 39.377 35.271 41.292 41.053 42.941 36.591 37.259 32.551 29.450 32.386 29.401 38.290
mai 37.857 38.505 42.334 43.293 43.453 40.050 40.693 38.013 46.924 44.553 42.925 37.627 40.055 34.988 33.904 32.617 29.740 42.218
jun 35.325 37.148 41.472 42.169 39.606 38.536 38.736 32.662 43.504 40.776 40.021 38.135 37.582 32.171 30.697 29.097 27.823 38.380
jul 37.199 36.227 40.043 40.673 42.454 39.694 37.692 34.168 41.033 39.974 37.138 35.836 36.863 31.144 29.869 29.104 31.068 40.679

ago 39.447 39.540 44.191 45.348 45.655 40.954 40.209 40.212 45.522 43.282 42.398 41.830 39.623 35.008 32.793 33.550 35.366 45.007
set 38.139 38.366 43.033 43.611 43.940 40.099 38.742 39.047 42.409 43.167 42.847 41.921 38.493 32.231 29.933 32.146 35.790 42.966
out 39.828 38.767 44.411 46.767 46.739 35.132 39.288 39.165 43.945 44.224 43.484 42.317 38.570 32.744 31.561 33.418 36.487 44.490
nov 38.331 39.911 43.735 45.624 42.518 39.653 38.345 42.993 42.980 42.721 40.909 41.090 38.054 32.813 30.221 31.923 40.127 43.975
dez 40.282 42.348 45.563 45.607 44.743 42.526 40.529 46.094 44.548 44.611 41.559 43.219 41.126 33.604 32.514 32.584 43.397 46.610

Fonte: Relatórios da CCT e Anuário Estatístico da EMTU/Recife.

ano 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
jan 97 91 90 100 89 74 80 100 100 100 100 89 82 89 82 83 77 94
fev 87 100 87 100 88 87 92 93 100 100 100 92 85 90 85 82 84 94
mar 89 94 85 83 91 83 83 97 100 100 91 95 90 87 85 84 80 96
abr 80 80 85 86 88 83 89 100 100 100 92 90 83 89 85 90 81 92
mai 85 89 95 89 100 84 86 100 100 100 92 91 85 92 86 91 99 92
jun 78 94 100 91 100 89 87 100 100 100 92 91 85 91 86 87 93 95
jul 81 87 100 96 89 81 77 100 100 100 86 88 90 86 82 87 99 91

ago 75 86 100 96 88 84 86 100 100 100 91 93 95 90 86 88 99 97
set 71 95 100 94 94 90 90 100 100 100 94 95 93 94 89 88 98 96
out 80 93 100 99 75 91 92 100 100 100 88 93 91 91 85 87 97 96
nov 88 80 100 100 90 91 100 100 100 100 87 92 91 93 86 84 100 95
dez 92 94 100 97 81 100 92 100 100 100 98 95 97 95 87 84 100 98

Fonte: Relatórios da CCT e Anuário Estatístico da EMTU/Recife.

INDICADOR: PASSAGEIROS TRANSPORTADOS - PT  ( x 1000 )

RENTABILIDADE - RENT

ano 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
jan 0 9.162 8.686 8.643 9.524 9.572 9.820 9.385 8.857 9.182 9.325 9.027 9.593 8.111 8.987 8.563 8.829 8.403
fev 0 8.962 7.721 7.763 8.698 8.973 8.693 8.554 8.048 8.363 8.437 8.187 9.121 7.654 7.830 6.881 8.009 7.861
mar 0 9.247 7.360 8.707 9.544 9.643 9.624 9.141 8.814 9.160 9.281 8.996 10.035 7.915 9.020 7.626 8.403 8.573
abr 7.998 8.650 8.039 8.119 9.149 9.240 9.192 9.030 8.643 8.873 8.890 8.773 9.885 7.974 8.532 7.917 7.828 7.995
mai 8.290 9.047 8.418 8.427 9.491 9.562 9.434 9.296 8.815 9.140 9.686 9.025 9.482 8.552 9.111 8.002 8.271 8.311
jun 8.295 8.783 8.434 8.249 9.089 9.243 9.106 8.187 8.480 8.777 8.659 8.632 8.799 8.259 8.667 7.443 7.793 7.723
jul 8.520 9.043 8.382 8.424 9.494 9.572 9.497 9.193 8.934 9.142 9.211 8.995 9.932 8.489 9.092 7.940 8.392 8.496

ago 8.475 9.215 8.509 8.544 9.531 9.640 9.458 9.250 8.842 9.023 9.210 8.928 9.256 8.699 9.354 8.125 8.507 8.570
set 8.307 8.888 8.130 8.097 9.181 9.300 9.061 8.928 8.555 8.790 8.865 8.587 9.799 8.321 8.465 7.833 8.329 8.269
out 8.278 9.031 8.415 8.557 9.460 7.848 9.340 9.222 8.826 9.114 9.142 8.933 9.862 8.579 8.605 9.284 8.495 8.379
nov 8.273 8.731 8.203 8.255 9.191 9.297 9.062 9.008 8.484 8.843 8.831 8.706 9.128 8.456 8.436 7.778 8.026 8.090
dez 8.519 8.882 8.417 8.295 9.485 9.611 9.327 9.144 8.857 9.249 9.204 8.799 10.399 8.740 8.723 7.895 8.439 8.512

Fonte: Relatórios da CCT e Anuário Estatístico da EMTU/Recife.

ano 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
jan 5,51 5,56 5,14 4,02 4,28 3,38 3,06 3,47 3,58 3,45 3,50 4,23 3,96 3,99 4,18 3,04 4,70 4,70
fev 5,51 5,51 5,12 4,01 4,32 3,37 3,09 3,44 3,60 3,49 3,53 4,33 3,96 4,01 4,23 3,14 4,75 4,75
mar 5,51 5,50 5,12 4,05 4,24 3,35 3,13 3,48 3,57 3,49 3,54 4,41 3,94 3,97 4,20 3,14 4,76 4,76

abr 5,51 5,46 5,11 4,08 4,16 3,32 3,09 3,48 3,56 3,53 3,61 4,50 3,93 3,66 4,22 3,10 5,08 5,08

mai 5,51 5,46 5,14 4,09 4,11 3,31 3,13 3,57 3,55 3,48 3,67 4,53 3,96 3,67 4,25 3,23 5,04 5,04
jun 5,51 5,42 4,82 4,10 3,99 3,26 3,20 3,60 3,54 3,39 3,75 4,42 3,98 3,73 4,21 3,21 5,09 5,09
jul 5,51 5,37 4,56 4,10 3,75 3,20 2,98 3,64 3,59 3,45 3,78 4,19 3,90 3,79 4,26 3,12 5,23 5,23

ago 5,51 5,36 4,30 4,18 3,58 3,09 3,01 3,68 3,64 3,50 3,85 4,04 3,91 3,76 4,29 3,21 5,30 5,30

set 5,51 5,37 4,14 4,22 3,55 2,93 3,07 3,83 3,57 3,48 3,90 4,06 3,95 3,78 4,36 3,25 5,21 5,21

out 5,51 5,32 4,09 4,29 3,49 2,97 3,13 3,79 3,58 3,49 4,02 4,11 4,03 3,80 4,41 3,23 5,20 5,20
nov 5,51 5,22 4,09 4,32 3,48 3,00 3,21 3,70 3,57 3,43 4,06 4,08 4,08 3,85 4,49 3,23 5,16 5,16
dez 5,51 5,24 4,06 4,33 3,44 3,03 3,25 3,67 3,53 3,49 4,15 4,05 4,01 3,85 4,56 3,07 5,12 5,12

Fonte: Relatórios da CCT e Anuário Estatístico da EMTU/Recife.

PERCURSO MÉDIO MENSAL - PMM  (CCT)

IDADE MÉDIA DA FROTA - IMF
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ano 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
jan 25.935 30.297 31.839 38.460 37.769 35.010 30.635 25.730 33.521 30.645 30.711 27.030 25.702 24.866 22.898 21.855 21.200 24.593
fev 29.923 29.343 29.481 33.778 34.111 34.324 29.252 27.996 30.561 28.790 27.524 25.241 23.977 26.218 20.584 19.577 20.408 23.514
mar 30.622 32.538 29.732 37.473 39.356 32.741 35.009 31.098 34.650 31.885 31.364 29.567 28.896 25.521 24.652 22.433 20.802 28.019

abr 31.798 30.217 32.501 35.014 39.420 32.785 31.720 29.339 30.888 30.660 31.757 26.833 25.826 24.053 22.082 23.910 20.160 25.368

mai 31.851 32.916 37.401 37.936 38.773 34.081 32.644 30.635 35.173 33.526 31.850 27.779 27.931 26.080 24.546 24.150 20.305 28.111
jun 29.537 31.949 36.925 38.158 35.694 33.205 32.213 27.591 32.852 32.228 30.053 27.151 26.159 24.269 22.931 21.433 19.129 25.661
jul 32.101 31.324 35.620 36.172 37.696 33.926 31.998 28.045 31.393 31.357 28.205 25.990 25.963 23.773 22.598 21.789 21.725 27.453

ago 33.249 34.027 38.866 39.675 40.061 34.575 33.031 32.381 33.732 32.972 31.312 29.476 27.872 26.229 24.354 25.299 23.403 30.061

set 31.835 32.946 38.025 38.844 38.168 33.606 31.693 32.557 31.053 31.905 31.399 29.123 26.853 24.167 22.216 24.162 23.717 28.673

out 32.693 32.772 39.331 41.850 41.081 29.510 31.823 33.051 32.376 33.625 31.992 29.529 26.911 24.819 23.417 25.145 23.159 29.690
nov 32.301 33.053 39.043 40.564 36.707 32.776 31.343 32.803 31.683 32.043 30.003 28.460 26.569 24.786 22.394 24.046 26.917 29.141
dez 34.493 35.111 41.029 41.142 39.840 36.424 33.792 35.886 33.484 34.643 31.029 30.324 29.047 25.816 24.518 24.884 29.717 31.413

Fonte: Relatórios da CCT e Anuário Estatístico da EMTU/Recife.

ano 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
jan 17,80 13,92 7,54 6,24 6,24 2,71 1,58 3,98 5,63 4,13 3,78 4,80 3,78 5,79 2,73 2,54 2,41 3,93
fev 17,80 14,06 7,06 6,24 6,04 2,50 1,75 4,20 5,84 4,26 4,10 5,07 3,82 5,60 3,37 2,51 2,91 4,64
mar 17,80 12,69 7,79 6,24 4,48 1,78 1,50 4,33 6,35 4,14 4,37 5,24 3,93 5,72 3,13 3,09 3,06 4,27
abr 17,80 13,05 9,04 6,24 4,64 1,91 2,26 4,92 6,52 4,98 4,81 5,23 4,03 6,16 3,01 2,90 2,76 4,46
mai 17,80 12,58 9,63 6,24 3,94 1,62 2,49 4,91 6,41 4,19 5,35 5,28 4,00 6,45 2,51 2,15 2,92 4,17
jun 17,80 9,37 9,23 6,24 2,84 1,62 2,98 5,09 7,01 4,22 5,15 4,62 4,00 5,11 2,80 2,55 2,93 4,31
jul 17,80 8,28 9,65 6,24 2,56 1,62 0,51 5,29 6,41 4,34 5,15 4,51 3,68 7,67 2,53 2,71 2,92 4,32

ago 17,80 7,43 7,81 6,24 2,73 2,16 4,98 5,62 5,65 4,43 5,27 4,66 3,73 7,02 2,73 2,73 3,32 3,83
set 17,80 6,41 7,26 6,24 3,85 2,10 5,01 5,78 5,18 4,27 5,14 4,23 3,52 4,41 2,58 2,64 3,43 3,28
out 17,80 5,92 6,08 6,24 3,39 1,73 4,31 6,19 4,27 3,72 4,91 4,06 3,35 3,77 2,36 2,36 3,40 3,07
nov 17,80 6,51 5,42 6,24 2,61 1,71 4,85 5,48 4,04 3,82 4,50 4,05 3,67 3,70 2,29 2,41 3,85 2,80
dez 17,80 7,30 5,99 6,24 2,97 1,68 4,50 5,71 4,41 3,71 5,81 3,87 2,01 2,64 1,98 2,42 3,82 2,97

Fonte: Relatórios da CCT e Anuário Estatístico da EMTU/Recife.

 INDICADOR: DE PASSAGEIRO EQUIVALENTE - PEQ (x 1000)

INDICE DE QUEBRA - IQ

ano 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
jan 12.138 12.839 13.652 15.180 16.008 17.355 18.940 18.131 19.034 20.658 23.107 21.480 22.422 21.365 20.401 19.582 20.492 21.905
fev 12.829 12.910 13.869 15.190 16.032 17.346 17.253 16.427 17.246 19.634 20.519 19.236 19.751 20.637 18.042 17.271 18.600 21.371
mar 12.599 13.054 13.961 15.314 16.235 17.368 19.786 18.794 19.523 21.053 22.759 22.143 22.421 20.635 21.106 19.342 19.469 26.767
abr 12.729 13.175 14.021 15.450 16.302 17.039 18.093 17.767 18.272 20.317 22.416 20.981 21.054 18.879 19.470 19.495 19.292 22.272
mai 12.667 13.142 13.986 15.312 16.401 17.506 18.850 18.775 19.963 21.151 22.714 21.824 21.937 19.959 21.204 19.854 20.169 25.003
jun 12.750 13.286 14.121 15.508 16.596 17.492 18.321 16.353 19.049 18.891 21.099 21.360 21.022 18.916 19.994 18.480 19.337 20.194
jul 12.789 13.803 14.241 15.488 16.746 17.722 18.813 17.725 19.276 20.576 21.733 21.145 21.816 19.342 20.294 18.903 21.458 23.696

ago 12.726 13.633 14.570 15.603 16.964 17.701 19.060 18.755 20.329 20.941 22.505 22.542 22.294 19.989 20.976 20.710 21.788 25.359
set 12.653 13.720 14.618 15.751 17.340 17.762 18.004 18.004 19.307 20.349 22.170 21.863 21.512 18.945 19.451 19.767 21.808 24.139
out 12.630 13.295 14.798 15.848 17.470 18.110 18.293 18.219 20.260 21.655 22.888 22.607 21.810 19.497 20.420 20.694 22.621 21.595
nov 12.801 13.788 15.009 15.987 17.594 17.755 17.872 17.883 19.748 21.104 21.881 22.097 21.386 19.221 19.431 19.704 23.285 21.853
dez 12.659 13.982 15.203 16.065 17.743 17.735 18.598 19.181 20.643 22.287 22.194 22.564 22.212 19.268 20.045 20.146 24.344 23.900

Fonte: Relatórios da CCT e Anuário Estatístico da EMTU/Recife.

ano 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
jan 107 119 121 123 113 99 85 84 96 85 76 73 71 70 63 64 67 72
fev 120 116 111 110 104 99 90 87 101 85 78 79 75 78 66 66 72 71
mar 125 127 113 122 120 96 96 90 104 88 81 81 81 76 68 68 68 69
abr 125 116 118 113 119 97 95 86 98 88 83 76 77 75 66 72 66 75
mai 130 127 132 123 115 99 94 88 102 92 82 75 79 76 70 71 64 73
jun 120 122 128 118 104 96 92 87 99 94 82 78 78 74 67 68 63 83
jul 126 114 122 114 110 97 87 84 93 84 74 74 73 70 64 67 63 75

ago 135 126 132 126 117 101 92 93 97 90 82 81 77 76 68 70 71 77
set 131 122 128 120 110 98 94 94 96 92 84 83 78 74 67 71 71 77
out 137 127 130 128 116 84 93 93 94 89 83 81 77 73 67 70 70 90
nov 130 126 127 124 105 97 93 105 95 88 81 81 77 74 68 70 75 87
dez 138 132 130 123 110 104 95 104 94 87 81 83 81 76 71 70 78 85

Fonte: Relatórios da CCT e Anuário Estatístico da EMTU/Recife.

 VIAGEM MÉDIA DIA ÚTIL - VMDU

PASSAGEIRO TRANSPORTADO POR VIAGEM - PTV 


