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15. Estrutura institucional e de negócios

“Sempre você vê um negócio de sucesso, uma 
vez alguém tomou uma decisão corajosa.”

—Peter Drucker, educador e escritor, 1909–2005

A sustentabilidade final do sistema de BRT 
proposto deverá depender tanto do “software” 
do sistema (estrutura regulatória e de negócios) 
quanto do “hardware” (ônibus, estações, vias e 
demais infra-estrutura física).
Idealmente, a estrutura institucional de um 
sistema de BRT deve (em ordem aproximada de 
prioridade):

Maximizar a qualidade do serviço em longo ��
prazo;
Minimizar o custo do serviço em longo prazo;��
Maximizar o nível de investimento do setor ��
privado em longo prazo;
Maximizar o benefício público do investi-��
mento público.

Em exemplos pelo mundo, a aplicação de incen-
tivos bem colocados persuadiram operadores 
a se concentrar mais no serviço ao usuário e 
menos em batalhas entre veículos competindo 
entre si. Dos projetos de BRT realizados até 
hoje, há um consenso cada vez maior sobre os 
princípios centrais para levar a um modelo de 
negócios eficiente. Os principais componentes 
desse modelo de negócios são:

1. Ambiente regulatório institucional no qual 
empresas privadas concessionárias operam 
o sistema com forte supervisão pública;

2. Aquisição de compartilhamento de custos 
dentro de uma estrutura de Parcerias 
Público-Privadas (e.g., o setor privado 
financia os veículos);

3. Processo de oferta de serviços que encoraja 
a competição pelo mercado, mas limita a 
competição dentro do mercado;

4. Compensação do operador com base nos 
quilômetros viajados por veículos, em vez 
de pelo número de passageiros;

5. Concessão do sistema de cobrança de 
tarifas independente, que distribui as 
receitas de uma maneira completamente 
transparente.

O monopólio de operadores de ônibus públi-
cos e a operação particular desregulamentada, 
ambos implicam em problemas bem conheci-
dos, que acabam por comprometer a qualidade 
do serviço de transporte público. Ainda que as 
circunstâncias variem de caso a caso, há um 
consenso emergente de que algumas estruturas 
institucionais e de negócios funcionem melhor 
que outras.
Estruturas de negócios para BRT bem projeta-
das tenderam a buscar considerável competição 
pelo mercado, mas limitaram a competição dentro 
do mercado. Esse uso estratégico de motivações 
competitivas significa que as empresas terão de 
competir agressivamente para receber permissão 
para operar. Entretanto, uma vez que as empre-
sas vencedoras foram selecionadas, não haverá 
competição nas ruas para tomar passageiros das 
outras companhias. Assim, as firmas terão um 
incentivo para oferecer serviços de alto nível 
enquanto simultaneamente não gerarão atri-
butos negativos com direção displicente, altas 
velocidades, pequena margem de lucro e fechar 
outros veículos de transporte públicos para 
ganhar vantagens conhecidas como a “guerra 
dos centavos”.
O sistema combinado de regulamentação 
pública e operação privada é cada vez mais visto 
como a abordagem ideal para conseguir um sis-
tema transparente e competitivo que responda 
às necessidades dos usuários. Assa abordagem 
também geralmente torna possível atrair investi-
mentos privados em veículos modernos, o que é 
um fator crítico em países em desenvolvimento 
onde o dinheiro público é escasso.
Os tópicos discutidos neste capítulo incluem:

15.1 Transformação dos sistemas existentes

15.2 Estrutura de negócios

15.3 Estrutura institucional

15.4 Licitação da operação
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Mercado privado
desregulamentado

Combinação de
companhias públicas

e operadores des-
regulamentados

Oligopólio privado
extremamente
regulamentado

Monopólio estatal

15.1  Transformação dos sistemas 
existentes

“Abrir uma loja é fácil, mantê-la aberta é 
uma arte.”

—Provérbio chinês

O estabelecimento de uma boa estrutura insti-
tucional para um sistema de BRT é um processo 
político intenso. No final das contas, o sucesso 
ou o fracasso depende amplamente da habili-
dade política do patrono político. Consultorias 
administrativas e experts em BRT podem acon-
selhar tomadores de decisão sobre suas opções 
institucionais, mas, no final das contas, a deci-
são deve ser confirmada pelo processo político.
O primeiro passo no desenvolvimento de uma 
estrutura institucional viável e de um plano de 
negócios para um projeto de BRT é a revisão 
da estrutura de regulamentação existente e 
do processo de tomada de decisões. Isso pode 
variar consideravelmente de cidade para cidade. 
A escolha das instituições municipais, estaduais 
e nacionais a serem envolvidas no estabeleci-
mento da estrutura institucional do BRT, bem 
como quais organizações da sociedade civil, é 
altamente política.
Assim mesmo, há alguns assuntos bastante 
comuns que todos os sistemas de BRT encaram. 
O manuseio do processo varia, mas há diversas 
abordagens comuns para lidar com similares 
estruturas institucionais existentes.
O desafio passa a ser a forma para transformar 
a estrutura existente do mercado para realizar 
um serviço de custo eficiente e alta qualidade. A 
Figura 15.1 mostra uma visão do desafio dentro 
do processo de transformação.
A maioria das cidades em desenvolvimento 
começa com uma das três condições básicas:

1. Sistemas públicos – regulamentados;
2. Sistemas do setor privado – não 

Regulamentados;
3. Sistemas mistos (regras públicas 

e privadas) – parcialmente 
Regulamentados.

O número real de estruturas de 
negócios é na verdade muito maior 
do que a simples categorização em siste-
mas públicos, priva-
dos e mistos. Tipos 
diferentes de arranjos 

contratuais são possíveis dentro da estrutura de 
sistemas mistos. A Tabela 15.1 delineia algu-
mas opções. A Tabela 15.1 também diferencia 
entre as situações em que há competição pelo 
mercado e situações em que há competição no 
mercado. A competição pelo mercado implica 
que os operadores devem competir para ganhar 
o direito de operar em um corredor ou em uma 
área. Em contraste, a competição no mercado 
implica que uma empresa operará simultanea-
mente com outros operadores no mesmo cor-
redor ou área e estará diretamente competindo 
pela parcela de mercado.
Algumas cidades são pegas em um círculo 
vicioso, movendo-se entre sistemas públicos e 
privados com passos intermediários de um oli-
gopólio particular altamente regulamentado e 
uma combinação de entidade publicamente ope-
rada, como faixas de operadores desregulamen-
tados (Figura 15.2). Cidades como Colombo 
(Sri Lanka) e Santiago (Chile) movem-se em 
to r no  de um espectro inteiro de 

Figura 15.1
O processo de transformação do mercado.
Fonte: Adaptado de Meakin (2003)

Monopólio
público único

Sistema misto
(mercado

competitivo com
supervisão pública)

Milhares de
operadores

informais

Figura 15.2
O ciclo de regulamentação.
Fonte: Meakin (2003)
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Tabela 15.1: Opções contratuais para diferentes estruturas de mercado

Tipo Descrição
Competição 

pelo 
mercado

Competição 
no mercado

Monopólio 
público

Todos os recursos do sistema e operações estão sob 
o controle de uma agência pública.

Gerenciamento 
de contratos

Os recursos do sistema permanecem em controle do 
sistema público, mas certas funções operacionais e 
gerenciais são contratadas de empresas privadas.

X

Contratos de 
serviços de 
custo bruto

Empresas particulares competem pela operação de 
linhas, mas são pagas com base no desempenho e 
não com base na receita tarifária.

X

Contratos de 
serviços de 
custo líquido

Empresas particulares competem pela operação 
de linhas, mas são pagas com base na receita de 
tarifas.

X

Franquia 
(exclusiva)

Operadores ganham contratos para operação 
exclusiva e tem a possibilidade de inovar; a agên-
cia pública ainda define os parâmetros de tarifas e 
atendimento.

X

Concessões 
(exclusiva)

Operadores ganham contratos para operação 
exclusiva de linhas e total responsabilidade pelo 
financiamento, planejamento e operação dentro dos 
parâmetros determinados pela agência pública.

X

Franquia (não 
exclusiva)

Franquias com múltiplos operadores no mesmo 
mercado.

Possível X

Concessões 
(não exclusiva)

Concessões com múltiplos operadores no mesmo 
mercado.

Possível X

Mercado aberto Operadores oferecem serviços sem quaisquer res-
trições ou controle; linhas, programação, tarifas, 
número de operadores e veículos, como também a 
qualidade, são deixados para o setor privado.

X X

Fonte: Adaptado de Meakin (2002a)

Tabela 15.2: O ciclo de regulamentação

Composição 
da Indústria

Características “Solução”

1. Operadores privados 
sem regulamentação

Competição agressiva, caótica, motoristas 
com direção perigosa, serviços instáveis, sem 
integração, tarifas variáveis.

Extensa regulamentação 
pelo governo.

2. Oligopólio 
privado altamente 
regulamentado

Indústria consolidada em grandes companhias 
gerando baixos níveis de competição, seguido 
por aumentos de tarifa; pressões políticas das 
altas tarifas resultam em serviços de baixa qua-
lidade ou falência das empresas.

Nacionalização das 
empresas (porque 
‘apenas o Estado pode 
assegurar serviços 
adequados.

3. Monopólio de 
empresa do governo

Baixa eficiência de custo graças aos objetivos 
corporativos confusos (serviço ou lucro?); 
investimentos baixos, esporádicos ou 
inadequados; serviços ruins.

O governo tolera 
operadores ‘ilegais’ para 
completar o atendimento 
da demanda.

4. Mistura de companhia 
pública e operadores 
sem regulamentação

Déficits da companhia pública se tornam 
politicamente inaceitáveis, resultando na 
redução de serviços e aumentando transportes 
alternativos no mercado.

O governo abandona o 
negócio com a privatiza-
ção ou encerramento de 
atividades.

Fonte: Meakin (2003)
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possibilidades sem nunca encontrar uma solução 
funcional.
As características do ciclo, junto com as razões 
para o inevitável colapso de cada estágio, são 
dadas na Tabela 15.2. Uma vez que o espalha-
mento de operadores informais desregulamen-
tados cria o caos nas ruas e serviços de péssima 
qualidade para a população, as autoridades se 
apresentam para regular a indústria. Entretanto, 
tendências ao oligopólio das empresas parti-
culares representam que aumentos de tarifas 
podem ser esperados. A pressão pública para 
reduzir as tarifas força as empresas a diminu-
írem o serviço ou encararem a falência. Nesse 
ponto, o governo decide interceder de forma a 
restaurar serviços aceitáveis. Uma companhia 
de transporte público é formada com o mono-
pólio de todo o mercado. Infelizmente, sem 
os incentivos de mercado, de lucro e prejuízo, 
a companhia pública se torna bastante inefi-
ciente. À medida que deficits públicos crescem, 
os serviços e a qualidade tendem a diminuir. 
Sentido uma oportunidade, operadores ilegais 
de transportes alternativos começam a preen-
cher os espaços no atendimento da companhia 
pública. À medida que a companhia entra em 
uma espiral de perdas sucessivas cada vez mais 
pesadas, as autoridades decidem entregar o ser-
viço completamente para o setor privado. Assim 
o ciclo de regulamentação se completa com o 
retorno ao caos dos operadores privados sem 
regulamentação.
Uma das principais razões para o sucesso recente 
do BRT é a sua capacidade de acabar com esse 
círculo vicioso.

15.1.1  Criando um sistema de BRT a partir 
de um monopólio público

“Na saúde pública, educação e transportes, 
monopólios de governo demonstraram ser um 
desastre.”

—William Weld, ex governador dos EUA, 1945–

Sistemas de transporte operados publicamente 
são bastante comuns em nações desenvolvidas. 
Em muitas cidades da América do Norte e da 
Europa, a agência de transporte público atua 
tanto no papel de regulamentador quanto de 
operador. Esses sistemas públicos usualmente 
são criados com o colapso de sistemas particula-
res que encaravam uma árdua competição com 
o automóvel. Nos últimos anos, a tendência 
foi em direção à contratação do serviço através 
de contratos de prestação serviços públicos, 
enquanto a receita da tarifa é retida pela auto-
ridade pública. Mesmo com a contratação 
pública, a falta de lucratividade inerente da 
operação de ônibus em muitas cidades desen-
volvidas limita o número de opções viáveis para 
a privatização. A maioria desses sistemas não 
cobre nem mesmo seus custos de operação com 
as receitas do caixa de bilhetes, então os serviços 
permanecem subsidiados.
Sistemas de ônibus operados publicamente no 
mundo em desenvolvimento eram populares 
nos anos 70. Sistemas públicos ainda persistem 
no sudeste da Ásia, mas são cada vez mais raros 
na África e na América Latina. O desenvolvi-
mento histórico de sistemas públicos em nações 
em desenvolvimento deriva de um conjunto 
diverso de razões. Uma vez que a demanda de 
passageiros é tradicionalmente bastante elevada 

Figura 15.3
Em muitos sistemas 

de ônibus na América 
do Norte e da Europa, 

o setor público ainda 
atua como o operador 

e o regulamentador.
Foto por Lloyd Wright
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nas nações em desenvolvimento, operações de 
sistemas sempre foram vistas como negócios 
potencialmente lucrativos. Assim, em contraste 
com as operações subsidiadas no mundo desen-
volvido, operações públicas em países de meno-
res rendas evoluíram por diversas razões.
Em alguns casos, o setor público assumiu linhas 
e área que não eram suficientemente lucrativas 
para o setor privado. O setor público pode, 
assim, ter um papel na providência de igualdade 
social em áreas mal atendidas. As operações 
públicas frequentemente também cresceram da 
insatisfação como o serviço de baixa qualidade 
oferecido pelo setor privado. Na África, por 
exemplo, era típico para fabricantes de ônibus 
de potências coloniais possuir as companhias 
municipais de ônibus, muitas vezes oferecendo 
um serviço de qualidade bem ruim. Por sua vez, 
a tomada pública foi parte do processo de desco-
lonização. Ainda, nos países de menores rendas, 
negócios nativos algumas vezes não detinham 
capital para adquiri ônibus, de forma que só o 
estado foi capaz de reunir os níveis de investi-
mento necessários para a aquisição de veículos 
(Figura 15.4).
Em muitos casos, sistemas operados publica-
mente não são muito eficientes. Esses sistemas 
são, quase sempre, muito subsidiados, com 
quadro de pessoal inchado e oferecendo um ser-
viço que não é altamente responsivo às deman-
das do usuário. Eles também geram serviços 

particulares ilegais que respondem ao cresci-
mento rápido das áreas urbanas.
Assim mesmo, algumas companhias importan-
tes de ônibus continuam a existir em alguns 
países, e em muitos países, alguns vestígios do 
antigo sistema público continuam a existir. Na 
China e na Índia, por exemplo, algumas das 
autoridades de ônibus públicos são razoavel-
mente bem gerenciadas e não exigem muitos 
subsídios, enquanto outras são mal gerenciadas. 
Por exemplo, a cidade de Bangalore (Índia) 
opera um serviço de transporte público razoável 
ser exigir subsídios operacionais. Entretanto, 
mesmo nesses países, um processo de transição 
para a contratação do setor privado é claramente 
evidente. A velocidade do avanço da privatiza-
ção varia muito entre cidades diferentes.
A introdução de um sistema de BRT em uma 
cidade com um poderoso operador público 
remanescente é, em alguns aspectos, muito 

Figura 15.4
As operações de um 

serviço de transporte 
de propriedade pública 

em Dar es Salaam.
Foto por Lloyd Wright

Figura 15.5
Serviços públicos de transporte não 
BRT na cidade do México.
Foto por Lloyd Wright

Figura 15.6
Operadores de ônibus 

existentes em Delhi.
Foto por Lloyd Wright
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mais fácil; mas, em outros aspectos, pode com-
prometer a possibilidade de uma reforma mais 
substancial. Na prática, isso tem assumido 
diversas formas. Na Cidade do México, onde 
um sistema de BRT abriu em 2005, algo como 
80% das linhas foram concedidas a um único 
operador privado, que dominou o corredor; 
os remanescentes 20% foram para o operador 
público que também tinha linhas no corredor. 
A continuação de ambos, um consórcio privado 
e uma autoridade pública, cria algum nível de 
competição, mas não é ideal (Figura 15.5).

Em Délhi, também há um grande operador 
público e um regulamentador do Estado sepa-
rado (STA) para os muito operadores privados 
independentes (Figura 15.6). O sistema ainda 
não entrou em operação, mas é provável que as 
novas instalações sejam abertas tanto para ope-
radores privados quando ao público, talvez sob a 
condição de que renovem seus veículos.

No caso do sistema de BRT de Kunming, e do 
novo sistema de BRT de Beijing, o operador 
público de ônibus está simplesmente correndo 
as novas linhas de BRT. Essa situação é similar 
à prática de sistemas de BRT nos EUA e na 
maioria da Europa, onde as autoridades públicas 
simplesmente implementam e operam o sistema 
de BRT também. Esse arranjo também não é 
o ideal, à medida que o setor público tem de 
pagar pela aquisição de veículos e por todos os 
problemas que são típicos de compras públicas 
(superfaturamento, risco de subornos, manuten-
ção ruim, etc.).

Em Johanesburgo, a transformação da com-
panhia pública de ônibus no sistema proposto 
de BRT é vista como uma oportunidade para 
corrigir certas inquietudes do mercado. Atu-
almente, a companhia Metrobus (do Estado) 
opera junto com uma companhia de ônibus pri-
vada e milhares de táxis de minivans (vans de 15 
assentos). Tanto a Metrobus quanto o operador 
privado (uma empresa chamada Putco) recebem 
subsídios do Estado para prover as operações. 
Em contraste, os táxis de minivans não recebem 
subsídios. O tratamento desigual é particu-
larmente desapontador para a indústria das 
minivans, já que essas companhias e indivíduos 
atenderam serviços extremamente necessários 
durante o antigo sistema do Apartheid. Além 
disso, a indústria das minivans representam uma 
forte origem do programa político de acesso ao 
poder econômico aos negros (BEE, Black Eco-
nomic Empowerment) do país. Assim, a trans-
formação para um sistema de BRT é vista como 
um mecanismo para colocar os três grupos ope-
radores, Metrobus, Putco e os táxis minivans, no 
mesmo nível de atuação. A Figura 15.7 mostra 
a representação gráfica do possível processo de 
transformação.
Diversas outras possibilidades estão em con-
sideração em outros países no presente, mas 
ainda não foram implementadas. Algumas boas 
opções são:

A companhia de transporte público existente ��
recebe o direito de contratar serviços priva-
dos nas linhas com novos serviços de BRT, 
e nessas linhas se torna a autoridade regula-
mentadora para os operadores privados. Esse 
arranjo pode ser implementado em uma fase 
que, por fim, verá o sistema se mover comple-
tamente para entidades privadas.
A companhia pública tem permissão para ��
competir com outros operadores privados 
pelas operações do BRT sob um corpo regu-
lamentador diferente. Esse arranjo não é 
exatamente o que aconteceu na Cidade do 
México, porque não houve licitação compe-
titiva para a operação no corredor. Em vez 
disso, as operações foram simplesmente con-
cedidas aos dois operadores existentes, um 
dos quais era uma companhia pública.
A companhia pública é privatizada através de ��
um processo de venda transparente e a nova 
empresa subsequentemente compete pelo 

Figura 15.7
Ilustração da possível 
transformação da 
indústria para o 
projeto de BRT de 
Johanesburgo.

Estrutura existente

Estrutura de BRT

Putco
(empresa particular)

Metrobus
(empresa estatal)

Operadores de
taxis minivans

Consórcio 1 de
taxis minivans

Consórcio 2 de
taxis minivans Metrobus Putco
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acesso ao mercado nos mesmos termos que as 
demais empresas particulares.
A autoridade pública se retira das operações ��
em áreas com o novo sistema de BRT e se 
concentra apenas em outras partes da cidade.
Os recursos da companhia pública são liqui-��
dados e usados para a capitalização de uma 
nova autoridade do BRT para ajudar a anali-
sar alguns dos custos do novo sistema, como 
custos de terrenos. Essa opção foi considerada 
em Dar es Salaam, muito por conta do fato 
de que o antigo operador de ônibus tinha 
alguns terrenos que poderiam ser usados 
como garagens e terminais, mas é improvável 
que isso prossiga porque o antigo operador 
está coberto de débitos.

Claramente, para assumir qualquer uma dessas 
opções, será necessário certo grau de vontade 
política da parte dos líderes políticos. Empre-
gados públicos e líderes de sindicatos provavel-
mente se oporão a tais mudanças drásticas. Uma 
vez que as companhias públicas frequentemente 
operam com níveis ineficientes de empregados, 
a organização transformada provavelmente 
precisará reduzir o tamanho do quadro. Até 
certo ponto, reduções de equipe podem ser 
minimizadas com transferências para outras 
agências e programas de treinamento, mas o 
processo de mudança pode ser difícil para aque-
les envolvidos.

15.1.2  Transformação de uma indústria 
de ônibus privada e fracamente 
regulamentada

“Se você não produz mudança, a mudança 
produzirá você”

—Anônimo

Historicamente, os melhores sistemas de BRT 
conhecidos, incluindo Bogotá, Quito e Curitiba 
foram desenvolvidos a partir de uma indús-
tria, fracamente regulado e dominado por 
empresas de ônibus privadas no setor informal. 
Dessa forma, a transição a partir desse tipo de 
sistema é a mais bem conhecida e mais bem 
documentada.
Em muitas cidades em desenvolvimento, a falta 
de recursos financeiros e a capacidade técnica 
baixa nas instituições governamentais signifi-
caram que o transporte público de cidades em 
desenvolvimento foi deixado amplamente para 
operadores privados fracamente regulamentados. 

O nível de regulamentação governamental varia 
amplamente. Alguns são completamente desre-
gulamentados. A maioria exige, ao menos, uma 
licença de operador comercial e uma licença 
de veículo comercial. Alguns desses sistemas 
exigem uma licença para operar dentro de 
uma linha particular, e alguns, como em Dar 
es Salaam, operam em linhas com códigos de 
cores. Inevitavelmente, quando há pouca regu-
lamentação formal, há alguma forma de regula-
mentação informal que aloca as melhores linhas, 
os melhores espaços nos terminais de ônibus, 
etc. Algumas vezes, esses reguladores informais 
são chamados de “corporações de ônibus”, algu-
mas vezes são “sindicatos” de coletivos, algumas 
vezes são “cooperativas”, e com bastante frequ-
ência eles são basicamente como uma máfia. 
Descobrir exatamente como esses sistemas são 
regulamentados não é, muitas vezes, fácil, como 
muitas vezes políticos bem posicionados ou 
pessoal militar possuem muitos desses veículos; 
e possuir alguns veículos é frequentemente um 
forma de plano de aposentadoria para muitas 
famílias de classe média. Desse modo, perturbar 
o valor desses recursos pode ter profundas con-
sequências sociais.
Com uma competição feroz entre muitas peque-
nas firmas fazendo força para sobreviver e pouco 
controle governamental, o resultado frequente é 
serviços de péssima qualidade que contribuem 
pouco para atender as necessidades mais amplas 
dos usuários. Operadores privados tendem a não 
atender vizinhanças menores e operam apenas 
em horários específicos. Pequenos operadores 
também tendem a operar de uma maneira rela-
tivamente ineficiente. Veículos pequenos são uti-
lizados em lugares onde veículos de alta capaci-
dade poderiam operar em níveis mais eficientes. 
Essa ineficiência pode levar a maiores níveis de 
tarifa que os necessários (Figura 15.8).
Um ambiente de transporte público descontro-
lado também pode levar a um sério excedente de 
oferta de veículos pequenos. Em Lagos (Nigé-
ria), há atualmente uma estimativa de 70.000 
vans tomando as ruas. Até recentemente, mais 
de 50 vans operavam nas ruas de Lima (Peru), 
e antes do TransMilenio, aproximadamente 
35.000 ônibus de várias formas e tamanhos 
corriam pelas ruas de Bogotá (Figura 15.9). O 
grande número de pequenos veículos de trans-
porte público contribui significativamente para 
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congestionamentos e 
má qualidade do ar. 
O desajeitado número 
de operadores também 

representa um desafio de regulamentação para 
agências municipais que têm falta de recursos.
A sobreoferta de serviços de transporte público 
em corredores troncais prejudica sua lucrativi-
dade, o que torna difícil para operadores indi-
viduais investirem em veículos mais modernos. 
A maioria desses ônibus opera com margens de 
lucro bem estreitas. Soma-se a isso o fato de que 
esses negócios operam no setor informal, o que 
torna bem difícil para eles conseguirem crédito 
de instituições financeiras para a modernização 
da frota.
Em alguns casos, cada veículo é de proprie-
dade separada, muitas vezes pela pessoa que o 
conduz. Em outros casos, o veículo de trans-
porte público é operado por um motorista que 
aluga o veículo de um proprietário à parte. Uma 
vez que o motorista paga uma tarifa fixa pelo 
acesso ao veículo, ele tem um incentivo para 
dirigir o veículo tanto quanto possível durante 
o dia, de forma a maximizar a receita de tari-
fas. Usualmente, esses motoristas têm de pagar 
algum tipo de máfia pelo direito de operar em 
uma linha particular, e, outras vezes, têm de 
pagar por fora um ou mais grupos de polícia de 
trânsito. Motoristas, assim, trabalham até 16 
horas por dia. Muitas vezes esses veículos não 
são segurados, e se os passageiros são machuca-
dos, eles terão pouco abrigo nos tribunais.

Figura 15.9
Antes do desenvolvimento do sistema 
de BRT TransMilenio, os serviços de 
transporte público de Bogotá eram de 
natureza caótica e de baixa qualidade.
Foto por Lloyd Wright

Figura 15.8
A pletora de muitos 
veículos pequenos 
oferecendo serviços de 
transporte público em 
cidades como Manila se 
traduz em significantes 
ineficiências de sistema.
Foto por Lloyd Wright

Quando a renda dos motoristas de ônibus é 
diretamente relacionada com o número de pas-
sageiros que eles pegam, muitos comportamen-
tos problemáticos emergem como um resultado 
da “guerra dos centavos”. Os motoristas têm um 
incentivo para dirigir tão rapidamente quanto 
o possível para fazer tantas viagens quantas 
puderem. Além disso, motoristas fecham uns 
aos outros de forma a impedir competidores de 
apanhar clientes. Motoristas de ônibus, algumas 
vezes, param em lugares aleatórios ao longo da 
via, em vez de apenas nas paradas de ônibus de 
forma a pegar mais passageiros. Muitas vezes, 
eles esperam no começo da linha até que o veí-
culo esteja completamente cheio, tornando a 
programação de viagens muito imprevisível. Na 
África do Sul, algumas vezes, gangues de ope-
radores rivais chegaram a utilizar armas de fogo 
uns contra os outros para estabelecer o controle 
sobre certas linhas, levando ao ferimento e até 
mesmo a morte de passageiros (Figura 15.10).

Não é de surpreender que as longas horas, as altas 
velocidades e a direção agressiva levem a con-
dições de segurança viária extremamente arris-
cadas. Ao mesmo tempo, os passageiros cativos 
têm poucas opções fora esperar pelo dia em que 
possam adquirir seu próprio veículo particular.
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Figura 15.10
O controle de linhas 
dentro da indústria 

de táxis de minivans 
levou, em uma época, à 
violência armada entre 

diferentes operadores.
Foto por Lloyd Wright

O processo de consolidação dos milhares de 
pequenos operadores registrados e não registra-
dos em um sistema de BRT moderno foi um 
processo que levou várias décadas em Curitiba, 
e o resultado não foi inteiramente satisfatório. 
Em Bogotá, a transição foi feita de uma vez com 
a construção do sistema de BRT. Para um histó-
rico dos processos de transformação em Bogotá 
e Curitiba, veja Transit Planning in Curitiba and 
Bogotá: Roles of Interaction, Risk and Change de 
Arturo Ardila Gómez (Ardila Gómez, 2004).
Normalmente, por razões políticas, é aconse-
lhável envolver ao menos alguns dos operadores 
de ônibus e operadores de transportes alterna-
tivos com linhas no corredor no novo sistema. 
Como eles serão incluídos, no entanto, tem uma 
importância crítica. De um lado, se eles não são 
incluídos de forma nenhuma, eles resistirão poli-
ticamente ao sistema. Do outro lado, eles não 
devem receber poder de veto sobre as decisões 
de projeto ou decisões de contratações.
Em Bogotá, antes do sistema de BRT, havia 
aproximadamente 22.000 operadores particu-
lares de ônibus oferecendo serviços licenciados. 
Havia, talvez, outros 13.000 ônibus que esta-
vam operando sem uma licença de operação 
comercial. Alguns desses operadores possuíam 
seus próprios ônibus, e alguns possuíam uns 
poucos ônibus e os alugavam a outras pessoas 
para operarem. Esses operadores privados 
também recebiam o direito de operar em uma 
linha particular por diversas “corporações 
de ônibus”. Essas corporações não possuíam 
ônibus. Sua única função econômica era alocar 
as linhas de ônibus. Havia apenas um pequeno 
número dessas corporações de ônibus, e uma 
delas era muito mais poderosa que as demais. 
O papel regulamentador dessas corporações era 
oficialmente reconhecido pelo Departamento 
de Transportes, que era a agência regulamenta-
dora oficial. Em outras palavras, os motoristas 
alugavam os ônibus dos proprietários, o pro-
prietário pagava pelo direito de operar o ônibus 
para a corporação, e a corporação pagava o 
Departamento de Transportes pelo direito de 
alocar as linhas de ônibus. Esses pagamentos 
eram todos legalmente reconhecidos. Assim 
mesmo, a existência deste esquema de paga-
mentos amarrados significava que o sistema era 
financeiramente ineficiente.

Figura 15.11
A cidade de 
Bogotá criou uma 
nova entidade, 
TransMilenio, para 
supervisionar o 
desenvolvimento 
do BRT de forma a 
evitar conflitos de 
interesse associados 
com o departamento de 
transportes existente.
Foto por Lloyd Wright

Quando Bogotá estava planejando o Trans-
Milenio, eles criaram primeiro a TransMilenio 
com uma corporação pública (Figura 15.11). O 
Conselho de Diretores incluía todos os ramos 
do governo municipal com responsabilidades 
pelo transporte público urbano exceto o Depar-
tamento de Transportes. No começo, o Depar-
tamento de Transportes foi intencionalmente 
excluído do processo, porque ele ganhava recei-
tas relevantes da alocação de linhas de ônibus 
pela corporação de ônibus, e, portanto, tinha 
um conflito de interesses institucional com 
o novo sistema. Só mais tarde, depois que o 
sistema foi projetado e estabelecido, o Departa-
mento de Transportes foi trazido ao Conselho 
do TranMilenio.

Em contraste, em Jacarta, quando TransJakarta 
foi criado, ele foi colocado sob controle do 
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Departamento de Transportes, cuja função é 
a mesma do Departamento de Transportes de 
Bogotá. Como resultado, houve uma grande 
resistência do Departamento de Transportes em 
eliminar as linhas de ônibus paralelas ao cor-
redor do TransJakarta, à medida que o Depar-
tamento perdia receita para cada nova linha 
alocada. Como resultado, é importante que o 
prefeito tome uma decisão sobre a melhor forma 
de assumir o controle sobre a regulamentação de 
linhas no corredor de BRT das mãos da autori-
dade regulamentadora existente. A melhor abor-
dagem é função da realidade política.
TransMilenio e seus consultores primeiro apren-
deram tudo sobre a estrutura do negócio de 
ônibus existente. Esse conhecimento foi crítico 
para manejar negociações tranquilas enquanto 
se ganhava o melhor para o público.
O prefeito em pessoa encontrou primeiro os 
chefes das corporações e lhes disse que o sis-
tema de BRT seguiria em frente com eles ou 
sem eles, e que eles poderiam entrar e participar 
de uma maneira produtiva ou perderiam seus 
direitos de operação nas linhas de TransMilenio. 
Depois disso, ninguém do gabinete do prefeito 
se encontrou com operadores privados até que os 
planos das estruturas institucionais e os projetos 
físicos já estivessem completos.
No começo do projeto, a equipe de planeja-
mento se tem ou não o poder para revogar 
ou mudar as licenças das linhas existentes. Se 
os operadores privados já têm uma concessão 
de 15 anos para operar serviços exclusivos de 
ônibus ao longo de um corredor em especial, o 
operador privado poderia atrasar o projeto de 

BRT nos tribunais por anos. Nessa situação, o 
governo precisará comprar a saída do operador. 
Normalmente, entretanto, os operadores são 
culpados de centenas de pequenas violações de 
regulamento, e essas violações podem ser usadas 
como um “chicote” para forçar os operadores a 
sentar-se à mesa de negociações.
Quando os projetos estavam terminados, Trans-
Milenio sabia exatamente quão lucrativa cada 
linha seria, porque eles sabiam os custos das 
operações de ônibus, e eles já tinham feito o 
modelo de tráfego detalhado para o projeto ope-
racional específico que eles estavam planejando. 
Essa informação era crítica para negociar um 
preço razoável pelos serviços de ônibus.
Naquele ponto, uma licitação pública compe-
titiva foi aberta, cujos detalhes são discutidos 
mais tarde neste capítulo. As regras da licitação 
davam pontos adicionais para empresas que 
tinham experiência operando serviços de ônibus 
no corredor. Isso deu uma vantagem extra para 
as companhias de ônibus que já operavam no 
corredor. Eles também exigiram, no entanto, 
que as companhias formassem negócios formais 
que possuíssem um grande número de ônibus 
(digamos 50, no mínimo). Esse número foi 
derivado de negociações com base em quanto 
capital se pensava que as diversas corporações de 
ônibus pudessem realistamente reunir.
As regras da licitação também exigiram que o 
vencedor da oferta destruísse seis ônibus para 
cada novo ônibus que eles precisassem com-
prar. A exigência de destruir ônibus velhos 
foi parcialmente para tirá-los de circulação, 
mas também foi parcialmente para forçar as 

Figura 15.12
Conflitos de interesse 

institucionais em 
Jacarta tornaram a 
definição de linhas 

algo complicada.
Foto por cortesia do ITDP
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corporações a pagar algum dinheiro para os 
donos de ônibus, muitos dos quais eram pes-
soas de classe média baixa, de forma que eles 
não perdessem um recurso importante. Essa 
exigência significava que as grandes corporações 
de ônibus teriam de dar alguma propriedade da 
nova companhia para os pequenos proprietários 
(Figura 15.13). Dessa maneira, o próprio pro-
cesso de licitação forçou o processo de transição 
do setor informal para o moderno setor formal 
de operadores de ônibus.
No final das contas, algumas corporações de 
ônibus, mas não todas, tornaram-se companhias 
operadoras dos corredores troncais de TransMi-
lenio. Algumas delas fizeram isso com parceiros 
internacionais, outras sem esses parceiros. Mais 
importante, a maior e a mais poderosa corpora-
ção de ônibus também se tornou o maior opera-
dor de ônibus.
O membro sênior da família que controlava 
esse negócio era um homem mais velho que 
não compreendia o que estava sendo proposto, 
e ele era completamente contra o projeto de 
BRT e queria lutar contra ele. O prefeito, no 
entanto, enviou, para Curitiba, os homens mais 
jovens, homens em seus 40 anos, que estavam 
procurando se tornar homens de negócios mais 
legítimos, para compreenderem o sistema. Dos 
operadores de ônibus privados de Curitiba eles 
aprenderam que o BRT poderia ser um negócio 
muito mais lucrativo do que as operações de 
ônibus normais e foram persuadidos a parti-
cipar do projeto. Uma vez que as corporações 
mais poderosas decidiram fazer uma oferta 
para se tornarem operadores das linhas tron-
cais, os outros foram praticamente forçados a 
participar das negociações, em vez de combater 
o sistema.
Garantir que algumas companhias sejam real-
mente capazes de fazer ofertas pelo contrato 
de operação é um trabalho importante para o 
consultor administrativo. Em alguns países, 
será bastante fácil encontrar operadores de 
ônibus modernos prontos para fazer lances pelos 

contratos de operação. Em outros países, pode 
ser bastante difícil localizar quaisquer operado-
res de ônibus nativos que tenham a sofisticação 
para comporem entre si uma entidade corpora-
tiva moderna. Nesse caso, pode ser aconselhável 
intervir mais no processo.
Como foi no caso do TransMilenio, pode ser 
aconselhável encorajar companhias de ônibus 
locais a se associarem com operadores de ônibus 
internacionais com experiência na operação de 
companhias de ônibus modernas. A municipa-
lidade também pode desejar dar suporte técnico 
adicional para assegurar que todos os operadores 
existentes serão capazes de participar justamente 
do processo competitivo de concessão.
Ao construir as habilidades de negócios dos ope-
radores, a municipalidade ajudará a impulsionar 

Figura 15.13
Em uma parede ao 

lado do quartel general 
administrativo, os 
nomes de todos os 
operadores que se 

juntaram para formar 
a companhia “Si 99” 

em Bogotá. O consórcio 
consiste em muitas 

empresas locais, bem 
como em um operador 

internacional.
Foto por Lloyd Wright

Figura 15.14
Uma oficina de capacitação da 

indústria de transporte tomando 
lugar durante o desenvolvimento do 

projeto de BRT de Johanesburgo.
Foto por Lloyd Wright
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a competitividade individual bem como melho-
rar a qualidade do processo de licitação. Em 
muitos casos, os operadores podem nem enten-
der completamente sua estrutura de custos. 
Uma vez que o sistema de BRT representa uma 
maior profissionalização de seus negócios, os 
operadores precisarão de novas habilidades em 
contabilidade, negociação, conhecimento téc-
nico e atendimento ao usuário (Figura 15.14).
Assistência também pode ser dada em termos 
de ajuda a operadores individuais para que 
formem grupos de consórcio. Um operador 
individual é improvável de possuir os recursos 
e as habilidades para fazer uma oferta como 
uma única entidade. Em vez disso, vários 
pequenos operadores provavelmente formarão 
um arranjo de consórcio e fazer a oferta em 
conjunto. Alternativamente, uma empresa ou 
um indivíduo com recursos financeiros sufi-
cientes buscará por menores companhias para 
se juntarem como parceiros. Em qualquer caso, 
os operadores menores podem receber o status 
de sócio na nova associação. A participação do 
operador no novo empreendimento dependerá 
dos recursos que estão sendo contribuídos ao 
grupo. Pequenos operadores provavelmente 
serão capazes de contribuir com os seguintes 
tipos de valores:

Pontos para a equipe concorrente como um ��
operador existente;
Veículos para uso no sistema;��
Veículos para sucateamento (se requerido ��
pelas condições da licitação);
Motoristas e outras equipes;��
Conhecimento do negócio.��

O valor da contribuição dos pequenos opera-
dores determinará seu status de sócio. Opera-
dores serão capazes de “vender” seus recursos 
a muitos consórcios diferentes de forma a rea-
lizar o melhor negócio. Apesar de ambientes 
de negócios inerentemente diferentes entre o 
BRT e as operações informais, os operadores 
existentes podem possuir muitos atributos 
valiosos. Ainda que seus veículos mais velhos 
provavelmente não possam ser de uso nos corre-
dores troncais, é bastante possível que veículos 
padrões de boa qualidade possam ser de uso nas 
linhas alimentadoras. Os veículos mais velhos 
também oferecem valor em termos de atendi-
mento de requerimentos do sucateamento de 
veículos. Motoristas provavelmente precisarão 

de alguns treinamentos de forma a atingir os 
novos níveis de segurança e serviço ao usuário, 
mas os níveis básicos de habilidades e conhe-
cimento das ruas da cidade auxiliarão no pro-
cesso de transformação.
Ao término do processo de licitação, é possível 
que alguns operadores existentes sejam deixados 
de fora do novo sistema. As equipes e indivíduos 
das ofertas perdedoras ou as que não se junta-
ram a uma equipe podem bem tomar ações para 
ameaçar o novo sistema de BRT, mas eles devem 
ser encorajados a fazer ofertas nos próximos 
corredores, ou em contratos de serviços alimen-
tadores. Inevitavelmente, qualquer mudança 
envolve alguns perdedores, alguns vencedores, 
pressão política, desafios legais e protestos são 
bem típicos. Assim, a municipalidade também 
pode desejar conduzir um esforço de campanha 
após a licitação com as entidades sem sucesso. A 
promessa de oportunidades de licitações futuras 
e maiores treinamentos de capacitação podem 
ajudar a mitigar o impacto negativo.

15.1.3  Re-regulamentação parcial versus 
todo o sistema

Em muitas cidades de nações em desenvolvi-
mento que estão considerando o BRT existe um 
enorme vácuo de regulamentação, e a melhoria 
da regulamentação do sistema de transporte 
público é uma prioridade tão importante quanto 
a construção e operação do novo sistema de 
BRT. Há, portanto, por parte dos prefeitos, um 
desejo de fazer as duas coisas de uma vez.
Entretanto, as evidências históricas indicam que 
isso é muita coisa para tratar de uma vez. Em 
Curitiba, no começo dos anos 60, eles primeiro 
mudaram toda a estrutura de regulamentação 
de toda a cidade, forçando pequenos operado-
res particulares a formarem entre si consórcios 
que tinham controle sobre diferentes áreas da 
cidade. Apenas mais tarde eles construíram o 
sistema de BRT e instituíram o sistema alimen-
tador e troncal.
Em Bogotá, o prefeito fez uma decisão crítica 
de não reformar a estrutura de regulamentação 
do sistema de transporte público inteiro ao 
mesmo tempo e, em vez disso, decidiu apenas 
regulamentá-lo passo a passo, um corredor de 
BRT por vez. Em outras palavras, os corredo-
res não ainda designados para o BRT foram 
deixados sob o controle regulamentador do 
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Departamento de Transportes, embora os novos 
corredores fossem colocados inteiramente sob o 
controle de regulamentação do TransMilenio. 
TransMilenio baniu os ônibus velhos da opera-
ção diretamente nos corredores de BRT, e esse 
banimento foi fiscalizado com poderes policiais.
Como as duas transições exigem um aumento 
drástico na capacidade dos corpos governamen-
tais, negociações duras, uma equipe habilidosa 
e capital político, é geralmente demasiado para 
um único prefeito e sua equipe fazer as duas de 
uma vez. De fato, uma das propostas estraté-
gicas do BRT é soltar. gradualmente um nó de 
regulamentação.
Entretanto, há vantagens em uma completa 
transformação da amplitude da cidade. O pro-
cesso doloroso de conversão do sistema acontece 
de uma vez, em vez de várias transições difíceis. 
Se um prefeito progressista está no poder, então 
pode ser uma oportunidade única para fazer 
essa transição. Pode ser uma política que não 
será posteriormente endossada por prefeitos 
subsequentes.
No caso da transição de todo o sistema, ainda 
haverá a necessidade de desenvolver a infra-
estrutura ao longo de uma série de fases. Assim, 
inicialmente algumas partes do sistema ope-
rarão como antes, embora outros corredores 
estejam dentro de uma estrutura física de BRT. 
Entretanto, os dois tipos de operação podem 
ter sucesso quando colocados sob o controle de 
um único plano de negócios. Ambos os tipos 
de operação podem compartilhar uma única 
identidade de mercado e compartilhar um sis-
tema de cobrança de tarifas comum. O sistema 
Transantiago de Santiago (Chile) assumiu uma 
transformação de todo o sistema no qual algu-
mas partes operam em vias de ônibus, e outras 
como serviços convencionais. Como uma mega-
cidade de 6 milhões de habitantes, a transforma-
ção de seu sistema de transporte inteiro de uma 
vez não é uma tarefa insignificante. O resultado 
foi uma boa quantidade de confusão e proble-
mas operacionais, com críticas decididamente 
negativas tanto na imprensa nacional quanto na 
internacional (Economist, 2007). Assim, ainda 
que a transformação de todo o sistema possa, 
no final das contas, representar uma estratégia 
admirável, as questões de implementação são 
bastante desafiadoras (Figura 15.15).

15.2  Estrutura de negócios
“A perfeição é atingida, não quando não há 
mais nada a se acrescentar, mas quando não 
há mais nada para tirar.”

—Antoine de Saint-Exupéry, escritor e aviador, 
1900–1944

15.2.1  Uma estrutura modelo

Com o sucesso de diversos sistemas latino-
americanos, como Bogotá, Curitiba, Guayaquil 
e Pereira, há um consenso cada vez maior sobre 
as melhores práticas de uma estrutura de negó-
cios. Ainda que cada cidade provavelmente terá 
suas condições únicas que, no final das contas, 
determina a forma real da estrutura de negócios; 
com base nas experiências até hoje, há algumas 
características comuns que podem levar a uma 
estrutura eficiente.
Em cada um desses casos de sucesso, houve uma 
fórmula básica de competição do setor privado 
dentro de um sistema publicamente controlado 
(Figura 15.16), seguindo um modelo parcial-
mente regulamentado. No caso de Bogotá, a 
companhia pública, TransMilenio, detém res-
ponsabilidade geral pelo gerenciamento do sis-
tema e pelo controle de qualidade. Entretanto, a 
própria TransMilenio é apenas uma organização 
de menos de 100 pessoas, com supervisão por 
um sistema em uma cidade de sete milhões de 
habitantes.
As concessões do setor privado são usadas para reali-
zar todos os outros aspectos do sistema, incluindo 
a cobrança de tarifas e as operações de ônibus. 

Figura 15.15
A transformação 
na amplitude da 

cidade do sistema de 
transporte público 
de Santiago criou 

uma grande situação 
caótica e confusão do 

usuário durante os 
seus períodos iniciais.

Foto por Lloyd Wright
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Os veículos e até mesmo os equipamentos de 
cobrança de tarifas são adquiridos pelas empre-
sas do setor privado. TransMilenio e o governo 
municipal são capazes de alavancar o investi-
mento do setor privado e ceder uma grande parte 
dos riscos financeiros ainda que retenha o con-
trole global sobre a forma do sistema.
A concessão independente da cobrança de tari-
fas ajuda a assegurar que as receitas do sistema 
sejam adequadamente controladas e administra-
das. Se alguém com interesses assumidos manu-
seasse as receitas, então sempre haveria suspeitas 
entre os agentes participantes. Um processo 
de cobrança de tarifas independente significa 
que nenhum dos operadores de veículos tem 
qualquer relacionamento com o manuseio das 
tarifas. Além disso, através do uso de comparti-
lhamento em tempo real de informações sobre a 
cobrança, todas as partes têm uma visão aberta 
e transparente das receitas. No TransMilenio, os 
dados de faturamento são enviados simultane-
amente para todas as partes relevantes, criando 
um ambiente de confiança no sistema.
Geralmente, cada corredor troncal abriga entre 
2 e 4 operadores distintos. Para o cliente, os 
serviços parecem os mesmos. As especificações 
justas dos produtos a serem entregues asseguram 

que a visão e sensação de cada veículo seja 
bastante similar, independentemente de qual 
companhia operadora esteja gerenciando o veí-
culo. Mesmo que existam diversos operadores, 
nenhum tem incentivo para operar de maneira 
super competitiva nas ruas. Cada operador está 
fazendo sua receita a partir dos quilômetros per-
corridos por cada veículo em vez de a partir do 
número de passageiros transportados.
Os serviços alimentadores podem ser particular-
mente importantes em termos de localizar um 
lugar para os muitos operadores existentes no 
novo sistema. Esses contratos são licitados sepa-
radamente das operações troncais.
A Figura 15.17 oferece mais detalhes sobre os 
papéis e responsabilidades dos diferentes atores 
dentro do sistema TransMilenio de Bogotá.
A diferenciação e clareza dos papéis e a verifi-
cação adequada e equilíbrio permitem que as 
várias peças do sistema funcionem bem juntas. 
Apenas os papéis exigindo uma atuação pública, 
como o gerenciamento de contratos e o controle 
de qualidade, são deixados para o setor público. 
O modelo de negócios maximiza o alavanca-
mento financeiro e a natureza empreendedora 
do setor privado, de forma a oferecer um pro-
duto orientado ao usuário.

Figura 15.16
A estrutura de negócios 

do TranMilenio 
apresenta uma 

companhia pública 
supervisionando o 

controle de qualidade 
e o gerenciamento 
de contratos com 

uma quantidade de 
firmas particulares 

concessionárias.
Imagem por cortesia de 

TransMilenio S.A.

Planejamento, gerenciamento e controle de qualidade
Companhia pública

Infra-estrutura
Setor privado

Especificações desenvolvi-��
das pelo setor público
Contratos cedidos através ��
de licitação competitiva

Cobrança de tarifas
Setor privado

Concessão cedida através ��
de licitação competitiva
Operadores privados são ��
responsáveis pela aquisição 
do equipamento e geren-
ciamento do processo de 
cobrança

Operação do BRT
Setor privado

Concessão cedida através ��
de licitação competitiva
Operadores privados são ��
responsáveis pela aquisição 
e operação dos veículos

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
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15.2.2  Responsabilidades financeiras

Implicada dentro da estrutura de negócios pro-
posta está uma combinação de responsabilida-
des de investimentos entre os setores públicos e 
privados. Em geral, a infra-estrutura para esses 
sistemas é financiada publicamente, da mesma 
forma que todas as outras infra-estruturas viá-
rias municipais são desenvolvidas. Uma agência 
separada de obras públicas divulga os docu-
mentos de licitação para uma oferta competi-
tiva dos componentes de infra-estrutura (vias, 
terminais, estações, garagens, etc.). O trabalho 
de construção é conduzido inteiramente pelo 
setor privado. Assim, quase todos os aspectos 
possíveis dos sistemas como o TransMilenio de 
Bogotá são contratados ou concessionados para 
entidades do setor privado com a supervisão de 
agência pública.
Na maioria das aplicações em nações em desen-
volvimento até hoje, um sistema de BRT deveria 
ser capaz de cobrir seus custos de operação em 
andamento e o custo de manutenção do mate-
rial rodante das receitas de tarifas. A tendência 
dos sistemas de BRT para cobrir os custos 
operacionais com as rendas de tarifas é um dos 
benefícios fundamentais do BRT sobre sistemas 
de transportes públicos alternativos. Em muitos 
casos, receitas também cobrirão completa-
mente ou parcialmente os custos de aquisição 
de veículos. Assim, esses sistemas representam 
uma forma de estrutura de Parceria Público-
Privada (PPP) com base no investimento do 
setor privado nos veículos. Até hoje, no entanto, 
nenhum sistema de BRT foi também capaz de 
cobrir os custos de construção e manutenção da 
nova infra-estrutura. O Capítulo 17 (Financia-
mento) oferece maiores detalhes sobre o desen-
volvimento do financiamento da infra-estrutura.
Como resultado, tomadores de decisão deve-
riam decidir desde o começo como projetar um 
sistema de BRT que seja financeiramente auto-
sustentável dentro de uma estrutura de regula-
mentação eficiente. Essa decisão deveria guiar o 
processo do projeto técnico, e não o contrário. 
A estrutura administrativa e organizacional do 
sistema terá implicações profundas sobre a efici-
ência do sistema, sobre a qualidade do serviço e 
sobre o custo do sistema no longo prazo.
O investimento de dinheiro público na melho-
ria do sistema, pela criação de faixas dedicadas, 

estações especiais e outras instalações de con-
forto que definem um sistema de BRT cria uma 
única oportunidade para alcançar operações 
lucrativas em longo prazo. Como resultado, ele 
cria uma única oportunidade para renegociar 
as relações entre os operadores privados e o 
público. Ao remover os veículos de transporte 
público do congestionamento e melhorar suas 
capacidades e velocidades, os sistemas de BRT 
podem aumentar drasticamente a lucratividade 
do sistema de transporte pública e acabar com 
uma espiral decrescente do uso de transpor-
tes públicos e com a qualidade de serviço em 
declínio.
Ainda que a maioria dos experts concorde que 
essa estrutura de regulamentação seja geral-
mente ideal mesmo para serviços de ônibus 
que não de BRTs, um projeto de BRT cria uma 
oportunidade política única para implementar 
uma agenda de reforma de regulamentação que, 
de outra forma, demonstra ser difícil de imple-
mentar. Estruturas de negócios e regulamenta-
ção eficientes são muitas vezes complicadas de se 
alcançar. Operadores públicos podem não estar 
dispostos a ceder o seu mercado e o seu “terri-
tório” administrativo. Operadores particulares 
podem ser resistentes a quaisquer mudanças, 
especialmente quando estão desacostumados a 
qualquer imposto ou supervisão governamental. 
A capacidade e o poder político de instituições 
públicas podem estar muito limitados para gerir 
a regulamentação com eficiência.

  • Planeja o sistema
  • Programa a operação
  • Supervisiona o controle de qualidade

• Adquire veículos troncais
• Opera serviços troncais
• Mantem a frota

• Adquire equipamento de cobrança
• Cobra tarifas
• Mantém equipamento de cobrança

• Contabiliza receita
• Distribui a receita

• Adquire veículos alimentadores
• Opera serviços alimentadores
• Mantem a frota

Operadores
troncais

Operadores
alimentadores

Companhia do
sistema de tarifas

Gerente do
fundo �duciário

TransMilenio SA

Figura 15.17
Os papéis e 

responsabilidades das 
organizações dentro 

do modelo de negócios 
de TransMilenio.

Imagem por cortesia de Jarko Vlasak
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15.3  Estrutura institucional
“Na infância das sociedades, os chefes de 
Estado definiam suas instituições; mais tarde 
as instituições definiam os chefes de estado.”

—Charles de Montesquieu, político e filósofo, 
1689–1755

Um novo sistema de transporte público repre-
senta uma oportunidade nova para estabelecer 
uma estrutura institucional eficiente para o setor 
de transporte inteiro. O novo sistema de BRT, 
provavelmente, não deve ser entregue para os 
mesmos atores institucionais que oferecem servi-
ços de transporte público abaixo do padrão por 
décadas. Por essa razão, muitas cidades, como 
Bogotá, optaram por criar uma estrutura insti-
tucional nova, com nova equipe.
Assim mesmo, existe uma ampla gama de pos-
sibilidades para se posicionar, desde agências 
especializadas relativamente focadas até enormes 
departamentos de transportes que supervisio-
nam todas as formas de transporte público e 
privado (Tabela 15.3). Além disso, essas institui-
ções podem ser ou extremamente autônomas do 
governo local ou controladas de perto por auto-
ridades eleitas e servidores públicos. O nível de 
governo responsável pelo sistema de transporte 
público é geralmente de natureza local, mas o 
sistema também pode ser controlado em alguns 
casos por governos de província ou mesmo 
ministérios nacionais. Finalmente, a supervisão 
institucional de um sistema de BRT pode ser 
implementada por uma agência existente ou por 
uma organização recém-criada.

Em geral, instituições de transportes podem ter 
uma variedade de responsabilidades, incluindo:

Criação de políticas e definição de padrões;��
Regulamentação;��
Planejamento e projeto;��
Gerenciamento operacional;��
Gerenciamento financeiro;��
Contratações e concessões;��
Administração;��
Marketing.��

Em algum nível, cada uma dessas atividades terá 
de ser tratada pela organização com responsabi-
lidades sobre o sistema. Entretanto, se a entidade 
será organizada como uma única instituição ou 
várias instituições diferentes, isso dependerá bas-
tante das circunstâncias políticas locais.
Uma única instituição de transporte evita 
muitos dos conflitos interorganizacionais que 
podem ocorrer de outra forma. Em vez de arris-
car batalhas pelos “territórios” das organizações, 
uma única instituição remove esse conflito. 
Uma organização, como a Tranport for London 
(TfL) tem um grande gama de atividades de 
coordenação por toda a área metropolitana de 
Londres. Antes da criação da TfL em 2002, o 
transporte era amplamente responsabilidade dos 
muitos distritos locais de Londres. Infelizmente, 
esse arranjo contribuía pouco para abrigar 
planos coerentes para sistemas que cruzassem 
as fronteiras dos distritos. Mesmo que a TfL 
contrate empresas particulares para o desen-
volvimento de infra-estrutura e operações, a 
organização pública matem uma ampla gama de 
responsabilidades, incluindo as seguintes áreas:

Sistema de ônibus de Londres (Figura 15.18);��
Sistema de metrô (Figura 15.19);��
Linhas de VLT;��
Pedestres e ciclistas (Figura 15.20);��
Taxa de congestionamento;��
Regulamentação de táxis;��
Gerenciamento de tráfego;��
Manutenção de grandes vias;��
Serviços fluviais (Figura 15.21).��

Internamente, a TfL organiza-se em torno de 
divisões diferentes, como “gerenciamento de 
ruas” e “ônibus de Londres”, mas no geral, 
TfL é uma única entidade. De maneira simi-
lar, a Autoridade de Transportes Terrestres de 
Singapura detém uma grande variedade de res-
ponsabilidades de transportes, todas dentro da 
mesma organização (Meakin, 2002b). Londres 

Tabela 15.3: Opções institucionais

Tipo de instituição Descrição

Departamento de 
Transporte

Grande entidade com uma ampla gama de respon-
sabilidades de gerenciamento e regulamentação; de 
forma típica, reporta-se diretamente às autoridades 
políticas da cidade.

Autoridade de 
Transporte

Organização com ampla supervisão sobre todas as 
atividades de transportes públicos; frequentemente 
recebe status de autonomia por intermédio de um 
conselho de diretores.

Companhia Pública Uma companhia especialmente criada, de proprie-
dade do governo local e gerenciada por esse governo.

Agência de Trans-
porte Especializada

Menor organização com um mandato focado; de 
forma típica, reporta-se diretamente às autoridades 
políticas da cidade.

Organização Não 
Governamental

Organização externa independente que recebe a 
responsabilidade de gerenciamento do sistema de 
transporte público.
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e Singapura também oferecem exemplos das 
vantagens do planejamento de transportes por 
toda uma área metropolitana. Em outras con-
glomerações urbanas que consistem de múltiplas 
municipalidades é, muitas vezes, difícil alcançar 
um plano de transportes públicos coordenado, 
se cada governo municipal tem seus próprios 
processos de planejamento. A abordagem de 
uma única entidade também permite que Lon-
dres e Singapura tratem de medidas de restrição 
de carros, transporte público e gerenciamento de 
tráfego em um processo de planejamento inte-
grado e em uma burocracia unificada. Entre-
tanto, uma única instituição de transportes traz 
os seus próprios desafios. Grandes organizações 
são mais complexas e mais difíceis de gerenciar. 
Com uma gama de prioridades, uma grande 
instituição pode não ter o mesmo foco sobre o 
BRT que uma agência especializada. Em alguns 
casos, grandes organizações também são menos 
responsivas às demandas de mercado.
Em contraste, em cidades como Bogotá e 
Curitiba, os sistemas de BRT são supervisio-
nados por menores organizações, bem espe-
cializadas. Nesses casos, aspectos diferentes do 

desenvolvimento e da operação do BRT podem 
residir em diferentes organizações. Em Curitiba, 
o planejamento e o desenvolvimento do plano 
diretor de transportes se situam com o Instituto 
de Pesquisas e Planejamento Urbano de Curitiba 
(IPPUC). Outra organização, Urbanização de 
Curitiba (URBS), é responsável pela real imple-
mentação e gerenciamento do sistema de BRT.
Bogotá criou uma nova entidade, TransMilenio, 
para supervisionar o desenvolvimento e a ope-
ração de seu sistema de BRT. TransMilenio foi 
formada como uma “companhia pública” que 
reporta ao prefeito da cidade através de um con-
selho de diretores. Outros departamentos mais 
tradicionais do governo também têm um papel 
relevante no sistema de BRT de Bogotá, mas a 
nova companhia pública assumiu a liderança em 
termos de assegurar a eficiência e uma aborda-
gem empreendedora. O conselho da TransMi-
lenio consiste de dez diretores que são derivados 
de uma representação das partes interessadas. 
O prefeito da cidade ou um representante do 
prefeito atua como o presidente do conselho. 
Incluídos no conselho estão organizações não 
governamentais e grupos de cidadãos que são 

Figuras 15.18, 15.19, 
15.20 e 15.21
Em Londres, a 
Transport for London 
(TfL) tem uma 
gama completa de 
responsabilidades 
espalhadas por vários 
modos, o que permite o 
planejamento de todo 
o sistema e integração.
Foto superior direita por cortesia de 
iStockphoto; 
Outras fotos por Lloyd Wright
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As reuniões do conselho também são atendidas 
pelo Gerente Geral e pelo Gerente Geral Assis-
tente da TransMilenio. Os funcionários não 
têm direito a voto, mas estão ali para esclarecer 
eventuais questões que apareçam. O conselho 
de diretores também é atendido por especialistas 
financeiros e contábeis que podem avaliar as 
auditorias financeiras do sistema.
A TransMilenio se concentra principalmente 
sobre os aspectos operacionais e contratuais 
do gerenciamento do sistema. A organização 
também é envolvida nos aspectos financeiros e 
de planejamento do sistema, mas em coorde-
nação com outras agências. Especificamente, o 
Instituto de Desenvolvimento Urbano da cidade 
(IDU) detém a responsabilidade pela realiza-
ção da infra-estrutura do sistema. Em muitas 
cidades, essa responsabilidade é dada ao depar-
tamento de “obras públicas”. Bogotá também 
tem uma Secretaria de Trânsito e Transportes 
(STT), que atua como regulamentador do 
sistema geral de transporte de ônibus. A STT 
continua a regulamentar e licenciar os serviços 
convencionais de ônibus que ainda opera em 
muitas partes da cidade. A Figura 15.22 traz um 
esquema das distintas entidades institucionais 
que atuam no setor de transporte de Bogotá.
Agências menores, especializadas, podem ser 
mais eficientes e mais responsivas ao usuário do 
que organizações maiores. TransMilenio é capaz 
de gerenciar um sistema de BRT que atualmente 
atende cerca de um milhão de viagens por dia 
com uma equipe de menos de 100 pessoas.
Apesar da relativa eficiência de uma pequena 
companhia pública como TransMilenio, essas 
entidades especializadas trazem com elas outros 
desafios. TransMilenio tem feito bem a inter-
face entre as agências de regulamentação e de 
obras públicas, mas, em outras cidades, conflitos 
entre essas organizações podem atravancar o 
progresso das iniciativas de transportes públicos. 
Além disso, quando os problemas aparecem, 
cada organização pode culpar a outra, sem 
nenhuma delas assumir a responsabilidade. 
Uma falha de materiais no concreto das vias 
em Bogotá demonstrou a facilidade com a qual 
a responsabilidade pode ser negada entre um 
grupo complexo de atores (Figura 15.23).
Entretanto, a introdução de uma nova organi-
zação de Bogotá, TransMilenio, ofereceu um 

Figura 15.22
Instituições de 
transporte em Bogotá.

Instituto para o
Desenvolvimento

Urbano

Departamento
de Planejamento

Secretaria
de Transportes

TransMilenio
S.A.

Prefeito
de Bogotá

Departamento Municipal;
Desenvolve o
plano diretor
de transporte

Instituto Municipal;
Projeta e

implementa a
infra-estrutura
de transporte

(i.e., obras públicas)

Agência Municipal;
Regula os operadores

de transporte

Companhia Pública;
Gerencia as

operações do
sistema de BRT

Figura 15.23
Quando uma falha 
de projeto resultou em 
falhas de materiais 
nas vias de ônibus 
de Bogotá, diversas 
agências participantes 
envolvidas e indivíduos 
recorreram para 
culpar uns aos outros.
Foto por Diego Velazquez

capazes de oferecer uma melhor perspectiva 
do usuário. O atual quadro do conselho inclui 
até uma cantora de ópera (ela é a chefe de um 
gabinete da cidade). Muitas das agências relacio-
nadas, como o agente regulamentador dos trans-
portes e a agência de obras públicas, também 
estão representados no conselho de forma a 
assegurar a coordenação entre todas as organi-
zações governamentais. Em suma, os grupos e 
indivíduos incluídos no conselho de diretores da 
TransMilenio são:

Prefeito de Bogotá;��
Secretaria de Trânsito e Transportes (STT);��
Instituto de Desenvolvimento Urbano (IDU);��
Representante da sociedade civil (da academia ��
ou outro lugar);
Representante da sociedade civil (de ONG de ��
transporte ou ambiental);
Departamento Municipal de Planejamento;��
Departamento Nacional de Planejamento;��
Secretaria Municipal de Finanças.��
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catalisador crucial para a inovação. A tentativa 
de implementar um produto de transporte 
público radicalmente diferente através de uma 
entidade existente pode ser complicada. Dispo-
sições mentais entrincheiradas e interesses assu-
midos podem obstruir a criatividade necessária 
para desenvolver uma nova abordagem ousada 
como o BRT. Além disso, a culpa pelos existen-
tes serviços de transporte público caóticos não 
é somente em razão de os operadores privados 
existentes. As instituições e agências existentes 
compartilham algumas das responsabilidades 
pela má qualidade dos serviços.
Assim, ao montar uma equipe inteiramente 
nova com uma nova perspectiva, Bogotá criou 
algo bastante especial. Bogotá procurava espe-
cificamente por alguém que não tivesse contato 
prévio com as agências de transporte público 
existentes. A idade média da equipe inicial de 
TransMilenio estava abaixo dos 30 anos, e 95% 
da equipe nunca trabalhara para uma auto-
ridade de transporte público urbano ou para 
um operador de transporte público particular. 
Para grande parte da equipe, TransMilenio 

representou a primeira posição profissional 
depois da graduação pela universidade. E ainda 
assim, essa equipe “inexperiente” desenvolveu o 
primeiro sistema de BRT do mundo. Talvez seja 
porque a equipe não estava engajada nas práticas 
estabelecidas que o TransMilenio demonstrou 
tamanha inovação. Experiência foi obtida para o 
TransMilenio, mas, principalmente, através do 
relacionamento com consultores externos.
Guayaquil também criou uma nova entidade 
para supervisionar o seu novo sistema Metro-
vía. Entretanto, graças ao sistema legal local, 
decidiu-se que uma estrutura sem fins lucrativos 
seria melhor que uma companhia pública. Em 
termos práticos, os modelos de Bogotá e Guaya-
quil não são tão diferentes. A organização não 
governamental de Guayaquil inclui uma gama 
de representantes em seu conselho, incluindo o 
prefeito da cidade. Como em Bogotá, a consti-
tuição da organização lhe dá responsabilidades 
de supervisão e controle de qualidade sobre o 
sistema. Ao mesmo tempo, o status de ONG dá 
a organização alguma independência que a torna 
algo isolada das considerações políticas diretas.
Para outras cidades, o desenvolvimento de uma 
nova entidade institucional também pode ser 
necessário de forma a evitar agências estabeleci-
das que tenham uma reputação de ineficiência 
e corrupção. Seria improvável ser capaz de criar 
uma grande nova iniciativa nesse ambiente. 
Além disso, dadas as dificuldades legais e polí-
ticas em reformular agências existentes e repor 
a equipe de servidores públicos, a mudança da 
estrutura e mentalidade da agência existente 
pode não ser realista dentro do confinamento de 
um mandato político relativamente curto.
Londres, Bogotá e Guayaquil possuem arranjos 
institucionais bastante diferentes para super-
visionar seus serviços de transporte público. 
Enquanto TfL é uma organização de base 
ampla com múltiplos papéis e TransMilenio é 
uma menor e mais focada companhia pública, 
ambas as organizações alcançaram considerável 
sucesso. As lições de Londres, Bogotá e Guaya-
quil mostram que, ainda que a forma da estru-
tura institucional seja altamente dependente de 
circunstâncias locais, medidas de prioridade de 
ônibus podem ter sucesso em uma variedade 
de formas institucionais quando a inovação e a 
competitividade são introduzidas.

Figura 15.24
O sistema Metrovía de Guayaquil é 
supervisionado por uma organização 
não governamental (ONG).
Foto por Lloyd Wright
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15.4  Licitação da operação
“A essência da competitividade é liberada 
quando nós fazemos as pessoas acreditarem que 
o que elas pensam e fazem é importante – e 
então saímos da sua frente enquanto elas o 
fazem.”

—Jack Welch, ex-CEO da General Eletric, 1935–

Feitas as decisões básicas com relação à agência 
governamental que será responsável pela regula-
mentação e gerenciamento do sistema de BRT, 
e quais elementos para operações serão geren-
ciados por empresas privadas, os planejadores 
podem começar a preparar a estrutura para os 
contratos de operação.
A estrutura de negócios do novo sistema de 
BRT será, no final das contas, definida por 
contratos de operações. Esses podem criar um 
ambiente de eficiência e transparência ou levar 
a incentivos mal colocados e até à corrupção. O 
lado “público” de uma parceria público privada 
eficiente desempenha um papel essencial no 
desenvolvimento e manutenção de um ambiente 
de transportes competitivo. Entretanto, não há 
uma resposta para uma estrutura de negócios 
eficiente uma vez que as agências existentes, 
precedentes históricos, cobertura geográfica e 
dinâmica política, todas definirão o provável 
resultado.
A natureza dos contratos de operação terá uma 
poderosa influência sobre muitos fatores que são 
críticos para o impacto do sistema no bem estar 
público. Quatro elementos das melhores práticas 
de contratos de operação serão discutidos nessa 
seção:

Desenvolvimento de um processo justo e ��
transparente;
Garantia de competição suficiente pelo ��
mercado;
Contratação de incentivos de qualidade;��
Contratação por tempo limitado.��

15.4.1  Elementos de contratações de 
sucesso

“Um contrato verbal não vale o papel em que 
é escrito.”
—Samuel Goldwyn, produtor de cinema, 1882–1974

O conjunto certo de incentivos financeiros pode 
encorajar os contratados e empresas concessio-
nárias para operar um sistema de BRT com os 
maiores níveis de qualidade e desempenho. O 

conjunto errado de incentivos levará os operado-
res a competirem uns contra os outros de uma 
forma que arriscam a sustentabilidade financeira 
e a segurança do usuário. O sucesso de sistemas 
de BRT como Bogotá, Curitiba e Guayaquil, 
deve muito ao alcance de uma estrutura de 
incentivos que é um ganho para todos os opera-
dores, um ganho para a municipalidade e, mais 
importante, um ganho para o usuário.
Bogotá ganhou muito da experiência de Curi-
tiba de onde extraiu muitos de seus incentivos 
positivos. Esses sistemas de estruturas de negó-
cios bem desenhadas tendem a buscar conside-
rável competição pelo mercado, mas competição 
limitada no mercado. Esse uso estratégico de 
motivações competitivas implica que as firmas 
têm de competir agressivamente para ter a 
permissão de operar. Entretanto, uma vez que 
as firmas vencedoras forem selecionadas, não 
haverá competição nas ruas para tomar passagei-
ros das outras companhias.
O principal mecanismo para controlar a compe-
tição no mercado é pagar os operadores por qui-
lômetro-veículo de serviço e não pelo número 
de passageiros apanhados. Assim, empresas 
terão um incentivo extra para oferecer um alto 
nível de serviço enquanto simultaneamente não 
geram os atributos negativos de condução displi-
cente, altas velocidades, baixas margens de lucro 
e fechamento de outros veículos de transporte 
público para ganhar vantagem.
Alguma competição no mercado também pode 
acontecer ao se permitir múltiplos contratos de 
concessão ao longo do mesmo corredor, como 
será discutido. Colocar múltiplos operadores em 
cada corredor é importante não apenas por que 
permite competição, mas também por que torna 
possível para o regulador mudar as operações 
em respostas nas mudanças na demanda sem ter 
de mudar os contratos de operação.
Uma das inovações mais importantes do Trans-
Milenio foi a mudança de concessões de linhas 
para contratos de operação com base em um 
número mínimo de quilômetros ao longo da 
duração do contrato. Em Curitiba, cada ope-
rador controla uma parte definida da cidade, 
como uma fatia de uma torta. Em TransMi-
lenio, operadores tem contratos que não são 
fixados a um corredor em especial. Operadores 
garantem certo número mínimo de quilômetros-
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veículos ao longo da duração de seus contratos 
operação, mas os contratos não informam 
especificamente em que corredores esses quilô-
metros serão alocados. Essa flexibilidade dá ao 
TransMilenio a possibilidade de re-alocação de 
um quilômetro para outro sem a necessidade de 
mudar os contratos de operação. Como é muito 
difícil saber antecipadamente quantos passa-
geiros um novo corredor de BRT terá, e como 
a demanda deverá mudar ao longo do tempo, 
com a adição de novos corredores, esse sistema 
flexível se torna cada vez mais importante para 
a eficiência operacional geral à medida que o 
sistema expande. O Anexo 5 traz o perfil de um 
contrato da Fase II para os operadores troncais 
do TransMilenio.
A importância da otimização da eficiência 
das operações é fazer alguns planejadores de 
sistema contratarem o controle das operações 
para empresas privadas com um incentivo em 
maximizar a eficiência geral das operações do 
sistema. Afirma-se que até mesmo TransMilenio 
poderia aumentar a lucratividade de suas opera-
ções em cerca de 8%, se otimizasse a programa-
ção operacional.
A permissão de múltiplos operadores em um 
corredor de BRT geralmente exige um processo 
de distribuição de receitas transparente junto 
com um sistema de incentivos com base em 
quilômetros viajados, em vez de números de 
passageiros.
Bogotá também fez outros ajustes ao modelo 
de Curitiba, como não limitar os quilômetros 
pagos às receitas obtidas. Novos sistemas terão 
que rever as duas experiências de forma a adotar 
o conjunto de incentivos que melhor se encai-
xem nas necessidades e desafios específicos. 
Como ocorre em qualquer negócio, as forças 
de mercado sempre tentarão encontrar formas 
de levar vantagens dos potenciais buracos do 
esquema de negócios.
Para um sistema de BRT do tipo “fechado”, 
mecanismos de incentivo podem ser erigidos 
em ao menos duas áreas distintas. Primeiro, um 
esquema de oferta de incentivos pode ser estabe-
lecido para determinar que operadores terão per-
missão de ganhar acesso ao sistema. Segundo, 
uma vez que os operadores estão colocados nos 
lugares, “contratos de incentivo de qualidade” 
podem ser utilizados para assegurar que as 

empresas estão adequadamente motivadas para 
alcançar altos níveis de serviço.
Um processo de incentivos de sucesso, provavel-
mente, evocará as seguintes qualidades:

Transparência��
Qualidade��
Simplicidade��
Eficiência��
Integridade��
Risco��

Transparência e clareza se referem ao desenvolvi-
mento de um processo de contratos e concessões 
que seja aberto e justo para todos. O processo 
de ofertas deve ser bem anunciado para atrair 
tantos participantes quanto possíveis. Não deve 
existir qualquer percepção de que um partici-
pante tem qualquer vantagem inerente sobre 
outro. As regras e o processo devem ser claros e 
específicos o bastante para que mal-entendidos 
sejam minimizados. Datas para a submissão de 
documentos devem ser escolhidas para dar uma 
oportunidade para todos.
Incentivos funcionam melhor quando as opor-
tunidades para “jogos” com o sistema são mini-
mizadas. Idealmente os incentivos certos levam 
diretamente ao comportamento competitivo 
em um ambiente positivo. A simplicidade na 
estrutura do esquema de incentivo pode, assim, 
contribuir para um ambiente de clareza contra-
tual. Entretanto, a simplicidade não significa 
que os contratos e documentos carecerão de 
rigor legal. Em vez disso, os documentos não 
devem ser excessivamente complexos para que 
mal-entendidos ocorram ou oportunidades de 
“jogos” ocorram.
Contratos precisam dar incentivos tanto aos 
operadores privados e reguladores do sistema 
para reduzirem os custos de suas operações e 
maximizar a eficiência operacional. Algumas 
estruturas de contrato, como a concessão de 
linhas, compromissarão de forma relevante a 
capacidade do regulador do sistema ou a auto-
ridade de transportes otimizar a eficiência dos 
serviços de transportes públicos.
A integridade do processo competitivo implica 
que os contratos serão honrados e respeitados. 
Por exemplo, uma mudança de liderança polí-
tica não deve significar repentinamente que 
os contratos sejam forçadamente negados ou 
re-negociados. A manutenção da integridade 
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do processo não significa inteiramente que os 
contratos são completamente inflexíveis. Opor-
tunidades para a renegociação podem ser expli-
citamente incluídas na linguagem contratual. 
Entretanto, qualquer re-negociação, derivada 
talvez de circunstâncias extraordinárias, deve 
envolver procedimentos abertos e justos.
Risco é uma parte importante da garantia de 
que operadores e contratados estejam adequa-
damente focados na provisão de um serviço de 
qualidade. O elemento de risco implica que, 
se os operadores falharem em desempenhar, 
haverá penalidades financeiras e/ou remoção do 
sistema. Sem risco, a capacidade de estímulo da 
municipalidade para controlar o desempenho do 
sistema é bastante comprometida.

15.4.2  Espectro de competitividade

“A capacidade de aprender mais rápido que 
seus competidores pode ser a única vantagem 
competitiva sustentável.”

—Arie de Geus, empresário e educador, 1930–

As reais opções de licitação geralmente variam 
do favoritismo às empresas existentes à licitação 
completamente competitiva para qualquer com-
panhia interessada (Figura 15.25). A maioria 
dos sistemas existentes hoje cai entre esses dois 
extremos.
Dos sistemas desenvolvidos até hoje, talvez 
Bogotá tenha introduzido o maior grau de 
forças competitivas dentro de seu processo de 
licitação de operadores. Assim mesmo, como 
será discutido mais tarde, ainda houve vanta-
gens relevantes dadas às empresas existentes.
Ainda que a licitação completamente compe-
titiva seja sempre uma opção desejável, as rea-
lidades políticas podem significar que algum 
comprometimento é necessário. Companhias 
existentes podem estar despreparadas para a 
nova realidade de um mercado completamente 

competitivo. A consequente perda de empregos 
e de recursos de negócios pode criar dificuldades 
sociais, bem como se traduzir em dificuldades 
políticas.
Por exemplo, a indústria existente de minivans 
na África do Sul contribuiu muito para promo-
ver o programa de acesso de negros ao poder 
econômico (BEE, Black Economic Empo-
werment) no país e desempenhou um papel 
histórico na oferta de serviços de transportes 
para comunidades marginalizadas. Expor essa 
indústria imediatamente à ferocidade da nova 
realidade competitiva criaria muitas dificuldades 
para aqueles que trabalharam muito tempo no 
setor.
Assim, mesmo os sistemas com desenho de con-
cessões mais agressivas, como Bogotá, introdu-
ziram algum grau de apoio para os operadores 
existentes. Guayaquil encontrou algo, no meio 
termo, ao oferecer um grau de certezas para os 
operadores enquanto apresentou elementos de 
competição. O sistema Metrovía de Guayaquil 
foi desenvolvido em torno de uma abordagem 
de camadas para contratação de operadores. A 
organização supervisora do Metrovía definiu 
certos padrões que qualquer acordo de conces-
são deveria atender. Os operadores existentes na 
cidade receberam o direito prioritário de partici-
par da concessão. Se os operadores não aceitas-
sem essa oportunidade, então o segundo nível 
de oportunidades seria estendido às empresas 
operando na província. Se o sistema ainda não 
estivesse totalmente atendido depois da segunda 
camada, então os contratos de operação seriam 
abertos para todas as empresas nacionais e 
internacionais do terceiro nível. Dado o impedi-
mento de outras empresas entrarem em seu mer-
cado, os operadores existentes concordaram com 
os termos da cidade e, assim, preencheram a 
cota operacional para a primeira fase do projeto.

Figura 15.25
Espectro de 
competitividade 
para a contratação 
de operadores.

Baixo nível de
competição

pelo mercado

Premiação arbitrária
de contratos a

companhias selecionadas

Jacarta León Quito Guayaquil Bogotá

Favorecimento
automatico das

companhias existentes

Abordagem em camadas
com vantagens para
empresas existentes

Licitação competitiva
com vantagens para

as empresas existentes

Licitação
completamente

competitiva

Alto nível de
competição

pelo mercado
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Em outros casos, no entanto, quando a reso-
lução política por traz de um sistema é relati-
vamente fraca, então o processo pode ser dese-
nhado para ser excessivamente generoso com 
os operadores existentes. Essa situação por sua 
vez, desgasta a eficiência de custo e a qualidade 
do serviço. Cidades como Quito, Jacarta e Leon 
premiaram arbitrariamente algumas empresas 
selecionadas com contratos ou simplesmente 
favoreceram completamente as companhias exis-
tentes, cedendo-lhes os direitos de operação.
No corredor Ecovía de Quito, os operadores 
existentes formaram um consórcio conjunto 
(chamado TRANASOC) e receberam direitos 
exclusivos de oferecer serviços por um período 
de dez anos. Os operadores também receberam 
essencialmente financiamento gratuito para 
os novos veículos articulados, uma vez que a 
municipalidade adquiriu os veículos com fundos 
públicos.
Em Quito, os operadores deviam pagar de 
volta à municipalidade pelos veículos, usando 
as receitas coletadas no sistema. Infelizmente, 
a cobrança era feita diretamente pelos operado-
res, de forma que a municipalidade tivesse, de 
fato, pouco conhecimento sobre a verdadeira 
contagem de passageiros e receitas. Bastante 
preocupante é o fato de que o pagamento dos 
veículos articulados estava amarrado a garantias 
de lucro relacionadas com o número de passa-
geiros. Claramente, os operadores tinham um 
grande incentivo para subestimar os números 
de passageiros e de receita de forma a minimizar 
qualquer pagamento pelos veículos. Ao fim, a 
cidade simplesmente vendeu os veículos para os 
operadores a um preço bastante reduzido.
A estrutura do BRT de Leon, da mesma forma, 
está mais propensa à recompensa dos operadores 

existentes em vez da eficiência geral. Como em 
Quito, os operadores existentes formaram um 
consórcio de monopólio, nesse caso chamado 
“Coordinadoria de Transporte”. A municipali-
dade aquiesceu às demandas do consórcio para 
direitos de operação completamente monopo-
listas. Os direitos de operação do consórcio no 
sistema também não têm uma data de término, 
implicando um monopólio perpétuo. Entre-
tanto, pelo lado positivo, o consórcio investiu 
diretamente em novos veículos.
Em Leon, o consórcio opera tanto os corredo-
res troncais quanto os serviços alimentadores. 
Entretanto, a distribuição de receitas é manejada 
de forma diferente para cada tipo de linha. As 
tarifas não são cobradas independentemente, 
mas, em vez disso, manuseadas diretamente 
pelo consórcio. Mesmo que o sistema tenha um 
sistema de bilhetagem integrado e uma única 
tarifa, as tarifas coletadas pelos serviços ali-
mentadores são mantidas pelos operadores dos 
ônibus alimentadores. A renda dos operadores 
alimentadores é, portanto, baseada no número 
de passageiros. As tarifas coletadas nos corre-
dores troncais são depositadas em um fundo 
estabelecido pelo consórcio. Os fundos são 
regularmente distribuídos para os operadores 
troncais com base no número de quilômetros 
viajados. Entretanto, uma vez que o sistema de 
pagamento não é transparente, a natureza exata 
do esquema da distribuição das receitas não fica 
claro para a municipalidade e ao público.
Apesar da não transparência e da falta de com-
petitividade dentro do sistema, o desenho do 
mercado também tem consequências negativas 
para a qualidade do serviço. Uma vez que os 
operadores alimentadores só retêm as tarifas que 
eles coletam, eles só têm incentivos para atender 

Figuras 15.26 e 15.27
Nos casos da linha 
Ecovía de Quito (foto 
esquerda) e do sistema 
de Leon (foto direita), 
a cessão do controle das 
operações representou 
o sacrifício de certo 
padrão de qualidade.
Foto esquerda por Lloyd Wright; 
Foto direita por Eric Ferreira
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clientes durante a viagem matinal. Na viagem 
de retorno à tarde, os operadores troncais estão 
coletando a receita. Não é de surpreender, por-
tanto, que as companhias alimentadoras ofere-
çam poucos serviços, tornando assim a viagem 
de retorno para casa uma experiência desagradá-
vel e complicada para os usuários. A cidade está 
tentando resolver o problema criando um fundo 
de compensação. Entretanto, a única influência 
que a cidade e o Estado têm sobre a regulamen-
tação do sistema é através de um Comitê Téc-
nico da “Coordinadoria de Transporte”.
Dados os resultados previsíveis da manipulação 
e da ineficiência, porque as municipalidades 
escolhem estruturas não competitivas como 
essas em Quito, León e Jacarta? A razão prin-
cipal é falta de vontade política. Autoridades 
municipais não encaram a possibilidade de 
que alguns dos operadores existentes poderiam 
perder seus direitos de operação junto de um 
corredor em particular. A revolta resultante dos 
operadores decepcionados pode ter consequên-
cias políticas.
Entretanto, a escolha entre o apaziguamento 
de operadores existentes e a criação de um 
ambiente competitivo é uma escolha falsa. 
É possível desenhar um sistema que ofereça 
oportunidades adequadas para os operadores 
existentes sem comprometer a estrutura com-
petitiva geral.

15.4.3  Elementos de um processo de 
concorrência competitivo

Um processo de ofertas competitivas assegura 
que as empresas oferecendo os serviços de custos 
mais eficientes e de melhor qualidade são convi-
dadas a participar do novo sistema de BRT. Um 
processo de ofertas pode contribuir muito para 
definir a sustentabilidade de longo prazo do sis-
tema. A competição não é apenas reservada aos 
operadores das linhas troncais, visto que outros 
aspectos de um sistema de BRT também podem 
se beneficiar dela, incluindo serviços alimenta-
dores, sistemas de cobrança de tarifas e centros 
de controle de gerenciamento e a infra-estrutura 
de manutenção.
Um processo de ofertas públicas define as expec-
tativas para as entidades privadas interessadas 
em ser parte do sistema e estabelece os termos e 
condições que definirão o relacionamento entre 

os diferentes atores. Essa seção delineia os pro-
cessos de ofertas competitivas empreendidos em 
Bogotá, tanto durante a Fase I do sistema e das 
lições subsequentes aprendidas e adaptadas para 
as concorrências da Fase II. Essa seção foca em 
quatro áreas da licitação competitiva:

1. Concorrência do corredor troncal;
2. Concorrência dos serviços alimentadores;
3. Contrato de incentivo de qualidade;
4. Duração da concessão.

15.4.3.1  Concorrência no corredor troncal
O processo de concorrência desenvolvido pelo 
TransMilenio de Bogotá se destaca como um 
dos melhores exemplos de prover uma estrutura 
competitiva dirigida tanto para a qualidade 
quanto para o baixo custo. Na realidade, Bogotá 
usou sua estrutura de incentivos para alcançar 
uma variedade de objetivos:

Eficiência de custos;��
Comprometimento de investimentos;��
Alocação de risco;��
Qualidade ambiental;��
Oportunidades para os operadores existentes;��
Experiência e parcerias internacionais.��

O processo de concorrência competitivo de 
Bogotá ofereceu os incentivos para modernizar 
completamente o seu sistema de transporte 
público ao encorajar veículos modernos, maior 
participação na companhia e reformas no setor. 
O principal mecanismo em Bogotá foi o uso de 
um sistema de pontos para quantificar a força 
das firmas concorrentes. Ao selecionar cuidado-
samente as categorias e pesos dentro do sistema 
de pontos, TransMilenio definiu a natureza do 
produto final. A Tabela 15.4 oferece um resumo 
das categorias da concorrência e ponderação.

O sistema de pontos foi utilizado de uma forma 
que recompensava a inclusão de operadores exis-
tentes, mas o projeto também ofereceu ímpeto 
para consolidar pequenos operadores em grupos 
mais gerenciáveis. TransMilenio estabeleceu 
um critério de eligibilidade que obrigava um 
certo capital mínimo e empresas que fossem 
legalmente incorporadas como negócios. Essas 
exigências prontificaram pequenos operadores 
a procurar por parceiros e profissionalizarem 
seus negócios. Categorias de concorrência como 
a contribuição acionária de operadores anterio-
res e um nível de experiência em um corredor 
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particular deram valor à inclusão dos operadores 
existentes. Entretanto, a participação dos opera-
dores existentes não foi assegurada, como foi o 
caso de Quito e León. Essa incerteza ofereceu o 
risco necessário para conduzir a uma oferta mais 
competitiva.
Na concorrência da Fase I do TransMilenio, 
96% de todas as companhias de transporte locais 
(62 de 66 companhias) participaram dos quatro 
consórcios que foram premiados com as conces-
sões das linhas troncais (Hidalgo, 2003). Assim, 
mesmo dentro de um processo de concorrência 
competitiva, os operadores existentes foram 
capazes de competir extremamente bem. O pro-
cesso de concorrência favoreceu empresas com 
experiência em serviços de transporte público, 
mas não excluiu nenhuma parte interessada.

A categoria de “capacidade econômica” se refere 
à capacidade da companhia de oferecer um nível 
mínimo de participação societária como investi-
mento inicial. O nível mínimo é igual a 14% do 
valor total dos ônibus oferecidos ao sistema. A 
definição de participação mínima dos proprietá-
rios é definida na equação 15.1
Equação 15.1: Cálculo da participação societá-
ria mínima dos proprietários

 Participação societária mínima = 
NMV x US$ 200.000 x 14%

Onde NMV = Número máximo de veículos ofe-
recido ao sistema

O valor de 200.000 dólares era o custo apro-
ximado de um ônibus articulado na Fase I do 

Tabela 15.4: Sistemas de pontos para a concorrência pelas operações troncais do TransMilenio

Pontos

Fator† Descrição Elegibilidade Mínimo* Máximo**

Capacidade 
legal

A firma concorrente possui credenciais 
suficientes para submeter uma proposta

X – –

Capacidade 
Econômica

A firma concorrente possui a quantidade 
mínima de participação societária líquida para 
submeter uma proposta

X – –

Experiência em 
operação

Frota de transporte público de passageiros em 
operação

30 140

Experiência específica de serviços de 
passageiros na Colômbia

50 250

Experiência internacional em projetos de 
transporte de massa

0 50

Proposta 
econômica

Oferta de preço por quilômetro para operar o 
serviço

0 350

Proposta para 
a cidade

Direito de exploração da concessão

Valor da participação dado ao sistema 
TransMilenio SA da receita do concessionário(1) 21 50

Valor do número de ônibus a serem 
sucateados pela concessionária(2) 14 50

Composição 
da estrutura de 
participação

Participação acionária detida por prévios 
pequenos operadores

32 200

Desempenho 
ambiental

Nível de poluentes e ruídos; plano para 
despejo de resíduos líquidos e sólidos(1) 0 200

Frota oferecida
Tamanho da frota X – –

Origem de fabricação da frota 0 50

Total (1350 pontos possíveis)

† Se a proposta atende todos os requerimentos, então ela será qualificada como ELEGÍVEL.
* Se a proposta estiver abaixo de qualquer valor mínimo, então ela será qualificada como NÃO ELEGÍVEL.
** Se a proposta não estiver dentro do intervalo estabelecido, então ela será qualificada como NÃO ELEGÍVEL.

(1) Não presente na primeira fase.
(2) Número fixo na primeira fase.
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TransMilenio, com base nas especificações exi-
gidas pela TransMilenio.
“Experiência em operação” se refere à experiên-
cia direta da empresa na prestação de serviços 
de transportes públicos. A experiência pode ser 
em Bogotá, a grande área metropolitana, ou em 
outra cidade colombiana onde veículos de mais 
de dez passageiros são utilizados. Companhias 
também são premiadas pela parceria com prove-
dores internacionais de transporte. Por exemplo, 
o principal operador de Transporte em Paris, a 
RATP (Régie Autonome des Transports Pari-
siens), é sócio de uma das firmas de operação 
de TransMilenio. A idéia é encorajar o compar-
tilhamento de conhecimentos que melhore o 
desempenho dos operadores locais.
A “proposta econômica”, talvez, seja a categoria 
mais importante da concorrência em termos da 
criação de incentivos para que o sistema tenha 
eficiência no custo operacional e preço acessível 
para a maioria da população. O processo de 
concorrência assegura que as empresas analisem 
de perto suas estruturas de custos para serem tão 
competitivas quanto possível.
Os salários, espaços de escritórios e outros custos 
da companhia pública, TransMilenio, não são 
custeados por pagamentos de fundos munici-
pais. Em vez disso, a companhia pública recebe 
uma porção das receitas do sistema. Assim, no 
processo de concorrência, as empresas privadas 
interessadas devem declarar que porcentagem 
das receitas operacionais será dada para Trans-
Milenio. Na fase inicial, esse montante era 

inicialmente fixado e, depois, era, posterior-
mente, aumentado após diversas negociações 
com os operadores.
De forma a ajudar a eliminar os veículos mais 
poluentes da cidade, as empresas particulares 
também ofertavam o número de veículos velhos 
que estavam dispostas a destruir. Os veículos 
mais velhos são para ser fisicamente sucateados 
de forma que esses veículos não se movessem 
simplesmente para outras municipalidades. Em 
alguns casos, os operadores privados serão capa-
zes de sucatear seus próprios veículos. Em outros 
casos, será mais econômico comprar veículos 
velhos de outros. A idéia é encontrar os veículos 
de menores custos para destruir. Uma vez que 
os veículos de menores custos também tendem a 
ser os mais velhos e mais poluentes, o incentivo 
funciona bem para alcançar esse objetivo de 
reduzir a sobreoferta de veículos ultrapassados. 
O processo de sucateamento de veículos é bas-
tante formal. Os veículos mais velhos devem 
ser levados para uma instalação específica de 
sucateamento onde, assim que o veículo é des-
truído, uma certificação legal é concedida. Esse 
processo foi desenhado para evitar qualquer 
corrupção ou qualquer “vazamento” de veículos 
para outras cidades.
As “cotas de participação” de uma empresa 
concorrente detida por pequenos operadores 
são um incentivo estratégico para encorajar a 
participação dos operadores existentes. Essa 
categoria de concorrência essencialmente dá 
valor a esses pequenos operadores e os seus exis-
tentes recursos. A firma concorrente recebe mais 
pontos pelo maior número de cotas possuídas 
por pequenos operadores de ônibus. Durante 
as negociações entre as firmas concorrentes e 
os pequenos operadores, os recursos de ônibus, 
motoristas e capital detido pelas pequenas com-
panhias, provavelmente, acabam por determinar 
o valor da participação societária.
A “performance ambiental” da proposta se 
refere aos níveis de poluição do ar e sonora 
das tecnologias veiculares apresentadas, bem 
como da forma de manuseio esperada para 
resíduos sólidos e líquidos. No caso de Bogotá, 
o padrão mínimo para as emissões é o Euro 2. 
Com o tempo, essa exigência será elevada para 
Euro 4. Entretanto, empresas oferecendo tec-
nologia Euro 3 ou mais alta podem ganhar 

Figura 15.28
Como parte do 
processo de licitação 
competitiva, 
companhias competem 
para destruir o maior 
número de veículos 
mais velhos.
Foto por cortesia de TransMilenio S.A.
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pontos adicionais na concorrência por fazê-lo. 
O processo de concorrência, assim, oferece um 
incentivo para não se atender apenas ao padrão 
mínimo, mas encoraja as empresas a irem 
muito além. Por sua vez, esse incentivo cria um 
ambiente dinâmico para pressionar os fabrican-
tes para oferecerem melhores produtos. Antes do 
TransMilenio, a tecnologia Euro 2 era difícil de 
se obter na América Latina, já que os fabricantes 
produziam esses veículos predominantemente 
para os mercados europeu, norte-americano e 
japonês. Agora, com os incentivos de TransMi-
lenio, alguns fabricantes da América Latina já 
estão até produzindo veículos Euro 3.
O processo de concorrência também encoraja os 
fabricantes de veículos a desenvolverem plantas 
de fabricação na Colômbia. A fabricação local 
de veículos é premiada com pontos adicionais. 
Esse item não é um requerimento, mas traz 
benefícios às firmas concorrentes que podem 
assegurar a fabricação local. Assim, o processo 
de concorrência não exige a manufatura local 
de uma forma draconiana. Em vez disso, um 
reforço positivo de pontos na proposta ajuda a 
instigar o resultado com base de mercado. Até 
hoje, com grande crédito à existência do Trans-
Milenio, duas fábricas internacionais de ônibus 
estabeleceram bases de produção na Colôm-
bia. A Marco Pólo, em conjunto com duas 
firmas locais, construiu uma fábrica em Bogotá 
(Figura 15.29), enquanto a Mercedes construiu 
uma fábrica na cidade colombiana de Pereira.
O processo de concorrência competitivo de 
Bogotá teve muito sucesso na seleção dos ope-
radores que são mais capazes de entregar um 
produto de alta qualidade. A Tabela 15.5 resume 
algumas das características das propostas de 
sucesso para a Fase II dos corredores troncais de 
TransMilenio.

As ofertas de sucesso na Tabela 15.5 indicam 
diferentes estratégias de cada empresa. É inte-
ressante que todas as firmas entraram com o 
mesmo nível de preço e com as mesmas con-
tribuições de receitas para a TransMilenio. A 
seleção desses valores não se deu por causa de 
conluios ou mera coincidência. Em vez disso, 
esses valores são a media do intervalo permi-
tido. A coluna “veículos para sucatear” indica 
o número de veículos que cada empresa estava 
disposta a destruir para cada novo veículo arti-
culado inserido. Assim, por exemplo, a compa-
nhia “Connexion Mobil” destruirá 8,9 veículos 
mais velhos para cada veículo articulado novo 
que a empresa adquirir. Com um total de 100 
novos veículos sendo introduzidos, Connexion 
Mobil destruirá assim 890 ônibus mais velhos. 
As colunas finais informam a quantidade de 
participação que cada empresa deu aos pequenos 
operadores existentes.

Figura 15.29
Graças à estrutura de 
incentivos no processo 

de concorrência 
de TransMilenio, 

fabricantes de ônibus 
foram encorajados 

a desenvolver 
fábricas locais.

Foto por Lloyd Wright

Figura 15.5: Propostas de sucesso para a Fase II dos corredores troncais de TransMilenio

Nome da 
Companhia

Tamanho 
da Frota

Emissões
Preço / km 

(pesos)

Receita* 
para 

Trans-
Milenio (%)

Veículos 
para 

sucatear

Participação 
de operadores 

existentes

Sócios
% of 
cotas

TransMasivo S.A. 130 Euro 3 3.774 3,53% 7,0 452 20,22

Sí – 02 S.A. 105 Euro 2 3.774 3,53% 7,5 658 21,62

Connexión Mobil 100 Euro 2 3.774 3,53% 8,9 740 29,39

Fonte: TransMilenio S.A.

* A coluna “Receitas para TransMilenio” representa o montante de receitas que as empresas concorrentes 
estão dispostas a ceder para a companhia pública (TransMilenio S.A.) de forma a que gerencie o sistema.
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A segunda fase incorporou muitas exigências 
adicionais para os operadores, mas esses incre-
mentos não desencorajaram ou reduziram o 
valor das ofertas. O processo de concorrência 
inicial tinha muitas certezas e riscos que não 
aconteciam com o segundo.

15.4.3.2  Concorrência de serviços 
alimentadores

Bogotá gerencia um processo similar de con-
corrência para os serviços alimentadores. A 
Tabela 15.6 é um resumo dos resultados das 
propostas da Fase II de TranMilenio para as 
linhas alimentadoras. Por razões práticas, uma 
única companhia alimentadora opera em uma 
dada zona da cidade. Oito zonas são demarca-
das para os serviços alimentadores em Bogotá 
(Figura 15.30) no total. Seis dessas zonas foram 
abertas à concorrência durante o processo de 
licitação apresentado na Tabela 15.6.

Os resultados da concorrência da Fase II pelos 
serviços alimentadores em Bogotá indicam que 
a maior capacidade da concorrência competitiva 

é atingir resultados particulares. Especifica-
mente, o número de operadores formando par-
cerias é bastante impressionante. Tanto quanto 
1.333 pequenos proprietários estão participando 
em uma única empresa dentro da Fase II da 
concorrência para serviços alimentadores. É 
improvável que qualquer tipo de agrupamento 
obrigatório pudesse proporcionar a derivação de 
tão grande consórcio. O poder do mercado em 
conjunto com um processo de concorrência bem 
desenhado pode oferecer significativa motivação 
para alcançar os resultados desejados.
A duração do contrato de concessão também 
teve um papel central na influência dos resulta-
dos dos processos de concorrência em Bogotá. 
Um longo período de concessão aumenta o valor 
do contrato e assim aumenta a qualidade e a 
quantidade de ofertas. Entretanto, se o período 
de concessão é muito longo, então a flexibili-
dade da municipalidade com mudanças futuras 
fica limitada. Além disso, um longo período de 
concessão pode ter um efeito negativo sobre a 
competição, uma vez que cria um oligopólio de 
longo prazo para as empresas de sucesso. No 
caso de Bogotá, a duração das concessões casou 
com a vida útil estimada dos novos veículos. 
Cada firma que obteve sucesso recebe assim 
uma concessão por dez anos.
O período de concessão de dez anos (com base 
nos quilômetros) também se aplica aos serviços 
alimentadores. Durante a Fase I do TransMi-
lenio, os operadores alimentadores receberam 
apenas uma concessão por um período de 
quatro anos. Os operadores troncais ainda 
tiveram uma concessão de dez anos durante a 
Fase I. A maior concessão na Fase II para as 
companhias alimentadoras reflete as expecta-
tivas crescentes dessas empresas em termos de 

Tabela 15.6: Propostas de sucesso para a Fase II dos serviços alimentadores de TransMilenio

Zona Companhia
Preço / km 

(pesos)
Preço / 

passageiro
Tecnologia de 

emissões

Veículos 
para 

sucatear

Número 
de sócios

Norte Alnorte Fase 2 0,0 263,0 Euro 3 3 240

Suba Alcapital Fase 2 0,0 260,0 Euro 3 3 457

Calle 80 TAO 0,0 295,3 Euro 3 3 1.141

Americas ETMA 279,6 292,0 Euro 3 3 807

Sur Si – 03 0,0 332,2 Euro 3 3 1.333

Usme Citimovil 0,0 347,1 Euro 3 (35%) 3 997

Fonte: TransMilenio S.A.

Figura 15.30
Distribuição de 
zonas alimentadoras 
em Bogotá.
Fonte: TransMilenio S.A.
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tecnologia de veículos e qualidade de serviço. Ao 
conceder um período mais longo, os operadores 
foram capazes adquirir novos veículos e amorti-
zar os veículos no decorrer do contrato.

15.4.3.3  Contratos de incentivo de qualidade
“Todo o dever do governo é prevenir crimes e 
preservar contratos.”

—Lord Melbourne, ex-primeiro ministro do 
Reino Unido, 1779–1848

O processo de concorrência competitivo asse-
gura que as companhias mais capazes e de custo 
mais eficiente participem do sistema de BRT. 
Da mesma forma, no entanto, é importante 
desenvolver os incentivos certos para assegurar 
um serviço continuado de alta qualidade na 
operação do sistema. Um “contrato de incen-
tivo de qualidade” é um mecanismo eficiente 
para encorajar os operadores a proporcionarem 
excelência em serviços. Em essência, um con-
trato de incentivo de qualidade estipula como 
o desempenho de um operador é amarrado à 
compensação financeira. Se um operador falhar 
em desempenhar adequadamente certos aspec-
tos de seu serviço, então a empresa incorrerá em 
penalidades ou deduções de seus pagamentos. 
Da mesma forma, uma empresa que supere as 
expectativas de serviço pode ser verdadeiramente 
recompensada com pagamentos adicionais.
Uma vez mais, Bogotá oferece um exemplo 
excelente de como os contratos de incentivo 
de qualidade podem ser usados para motivar o 
desempenho dos operadores. Entretanto, muitas 
outras cidades, como Londres e Hong Kong, 
também fazem uso de contratos de incentivo de 
qualidade em suas operações de ônibus. No caso 
do sistema TransMilenio de Bogotá, operadores 
com desempenhos ruins podem experimentar 
reduções de receita de até 10% da renda mensal 
do operador. Além disso, em casos extremos, 
um operador pode até perder a concessão por 
serviços inaceitáveis consistentemente.
Uma vez que os operadores do TransMilenio são 
pagos sobre o número de quilômetros viajados, 
penalidades por desempenho ruim são impostas 
com a redução do número de quilômetros desig-
nados ao operador. As bases para multas e pena-
lidades são explicitamente definidas no contrato 
inicial. Áreas cobertas no contrato de incentivo 
de qualidade incluem práticas de manutenção, 

atendimento ao usuário, segurança de trânsito, 
práticas administrativas e desempenho ambien-
tal. A Tabela 15.7 resume os tipos de infrações e 
as penalidades associadas.
Em alguns casos onde a segurança do público 
é comprometida, TransMilenio também impõe 
penalidades aos motoristas além de multas para 
a companhia operadora. Assim, violações como 
dirigir em velocidades excessivas ou desobedecer 
aos sinais de trânsito podem resultar em suspen-
são de motoristas ou encerramento do emprego 
(Tabela 15.8).
A companhia pública, TransMilenio, é respon-
sável pela monitoração e avaliação do atendi-
mento às normas contratuais. Inspeções podem 
ocorrer tanto aleatoriamente quanto dentro de 
programações periódicas. Algumas violações 
também podem ser detectadas através do sis-
tema de GPS. A equipe do centro de controle 
pode registrar as velocidades médias e os movi-
mentos dos veículos, e, assim, a equipe pode 
determinar quando ocorre excesso de velocidade 
ou outras violações.
Noventa por cento das multas e penalidades 
são recolhidas para o “Fundo de Multas e 
Benefícios” enquanto o remanescente é retido 
pela TransMilenio. O “Fundo de Benefícios e 
Multas” é, depois, distribuído periodicamente 
para o operador de melhor desempenho. Assim, 
o esquema oferece um incentivo duplo para 
evitar desempenho ruim ao penalizar qualidade 
de serviço ruim e, depois, recompensando a 
excelência. Além disso, uma vez que os opera-
dores penalizados também perdem um certo 
número de quilômetros atendidos, os operadores 
de bom desempenho também ganham ao rece-
ber maiores alocações de serviços.
Operadores penalizados têm alguns recursos 
para contestar multas indevidas. Se os operado-
res sentem que as penalidades foram impostas 
injustamente, um apelo pode ser apresentado 
durante as reuniões semanais que se passam 
entre os operadores e TransMilenio. Se os outros 
operadores e TransMilenio concordam que as 
multas foram indevidas, então o montante da 
multa é retornado.
Quando aplicado justamente, um sistema de 
contratos de incentivo de qualidade oferece 
é uma ferramenta poderosa na motivação de 
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Tabela 15.7: Sistema de penalidades dentro do contrato de incentivo de qualidade

Área Tipo de infração Penalidade

Manutenção/ 
deficiências de 
veículos

Alteração ou danos ao interior ou exterior dos veículos: 
anúncios sem autorização, luzes de sinalização não 
funcionais, ônibus sujo ou bancos danificados.

50 quilômetros

Falha no acompanhamento de programações pré-
determinadas de manutenção, reparos ou inspeções.

50 quilômetros

Portas não funcionais ou pneus gastos. 100 quilômetros

Alterações ou estragos ao sistema de GPS ou sistema de 
rádio-comunicação.

250 quilômetros

Atendimento ao 
cliente/operações

Parada em estação diferente da designada ou não parar em 
estação designada.

25 quilômetros

Parar por período mais longo que o requisitado. 25 quilômetros

Fechar um cruzamento. 25 quilômetros

Motorista fazendo uso de som, celular ou walkman. 50 quilômetros

Parar o ônibus em locais não autorizados. 60 quilômetros

Alterar a linha sem autorização. 60 quilômetros

Atrasar a operação do sistema sem razão válida. 60 quilômetros

Ultrapassar outro ônibus da mesma linha sem autorização. 60 quilômetros

Operar em horários não autorizados. 175 quilômetros

Permitir o embarque ou desembarque de passageiros fora 
das estações.

250 quilômetros

Operar ônibus em ruas diferentes das linhas troncais sem 
autorização.

250 quilômetros

Abandonar o ônibus sem uma razão válida. 250 quilômetros

Consistência do 
desempenho do 
motorista

Diferença de desempenho entre o melhor operador e os 
outros operadores < 20%.

0 quilômetros

20%< Diferença de desempenho entre o melhor operador e 
os outros operadores < 25%.

30 quilômetros

25%< Diferença de desempenho entre o melhor operador e 
os outros operadores < 30%.

75 quilômetros

30% < Diferença de desempenho entre o melhor operador e 
os outros operadores.

120 quilômetros

Administrativo / 
Institucional

Falha no envio de relatórios exigidos por TransMilenio. 50 quilômetros

Impedir o trabalho dos inspetores de TransMilenio. 50 quilômetros

Esconder informação ou fornecer informações erradas. 50 quilômetros

Procedimentos administrativos ou contábeis inadequados. 100 quilômetros

Abuso de poder no relacionamento com a equipe. 100 quilômetros

Ambiental Vazamentos e derramamento de combustível ou óleo. 25 quilômetros

Níveis de poluição sonora e do ar maiores do que os níveis 
estipulados em contrato.

50 quilômetros

Manuseio errado de materiais nocivos. 50 quilômetros

Segurança Qualquer violação de segurança em desacordo com as 
obrigações contratuais.

100 quilômetros 
para cada dia 

em se constata 
a violação

Fonte: TransMilenio S.A.
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serviços de qualidade. Ao selecionar as medidas 
apropriadas e acompanhar um regime rigoroso 
de inspeção, operadores receberão o nível cor-
reto de incentivos para permanecer focados na 
oferta de um produto de qualidade.

15.4.3.4  Duração dos contratos de concessão
A duração dos contratos de concessão afeta a 
lucratividade potencial do serviço para a com-
panhia operadora e também a exposição de 
risco financeiro do governo frente a frente com 
o operador. Normalmente, a vida do contrato 
precisa ser suficiente para permitir que os inves-
tidores privados retornem seus investimentos. 
Se os veículos sendo só podem ser utilizados em 
corredores de BRT e os operadores particulares 
devem pagar o custo total dos veículos, então é 
provável que a duração do contrato precise ser 
aproximadamente tão extensa quanto a vida útil 
produtiva do veículo. Se o governo estiver com-
prando os veículos ou subsidiando os veículos, 
ou se os veículos podem ser facilmente utilizados 
em outros corredores, o governo pode provavel-
mente atrair os investimentos necessários com 
contratos mais curtos.

Obviamente é do interesse do governo manter 
os contratos tão curtos quanto possível, e é do 
interesse dos investidores conseguir um con-
trato tão longo quanto o possível. Períodos mais 
longos de concessão tendem a aumentar os 
níveis de lucratividade e investimentos. Entre-
tanto, concessões de termos mais longos têm o 
efeito negativo de reduzir a flexibilidade do setor 
público e controle sobre a direção futura do sis-
tema. Concessões muito longas podem resultar 
em comportamentos monopolistas que, no final 
das contas, reduzem a qualidade do sistema. 
Assim, a duração ótima de um contrato de con-
cessão será tal que forneça tempo suficiente para 
uma operação lucrativa, mas não atravanque a 
flexibilidade futura e a competitividade.
Em Bogotá, na Fase I, o período de concessão 
foi de dez anos ou 850.000 quilômetros-veículo, 
o que acontecesse primeiro. Na Fase II não 
houve período fixo de concessão. Em vez disso, 
os termos foram declarados como 850.000 qui-
lômetros veículos dentro de um período máximo 
de 15 anos. Geralmente a vida do contrato é 
definida aproximadamente como a vida esperada 
dos novos veículos de transporte público. Ao 

Tabela 15.8: Penalidades para infrações de motoristas

Ação Penalidade ao motorista
Penalidade à 

empresa operadora

Falta da licença do motorista ou documento de registro do ônibus Suspensão (dia seguinte) 100 quilômetros

Falha em prover primeiros socorros Um dia de suspensão 100 quilômetros

Recusa do oferecer informação ao usuário Um dia de suspensão 100 quilômetros

Acidente entre veículos do TransMilenio
Penalidade depende de 
investigação

100 quilômetros

Passar em farol vermelho Suspensão imediata 100 quilômetros

Marcha ré em linha troncal Um dia de suspensão 50 quilômetros

Posse de arma de fogo Suspensão imediata 100 quilômetros

Desobedecer às instruções da polícia Um dia de suspensão 200 quilômetros

Dirigir sob a influência de álcool ou outras substâncias proibidas Suspensão imediata 200 quilômetros

Acidente resultante de ação irresponsável Um dia de suspensão 200 quilômetros

Aproximação da plataforma inadequada
Três vezes em um único dia 
resulta em um dia de suspensão

50 quilômetros

Excesso de velocidade Um dia de suspensão 100 quilômetros

Invasão de faixa de pedestres 100 quilômetros

Problemas mecânicos não resolvidos em menos de uma hora 50 quilômetros

Agressão verbal ou física a passageiros Suspensão imediata 100 quilômetros

Cobrança de tarifa a bordo do veículo Suspensão imediata 200 quilômetros

Desobedecer às instruções do Centro de Controle ou autoridades 
de trânsito

Suspensão imediata 100 quilômetros

Fonte: TransMilenio S.A.
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permitir que os operadores amortizem completa-
mente os veículos ao longo da vida do contrato, 
o menor custo de estrutura é alcançado. Um 
período mais curto colocaria riscos adicionais 
aos operadores que podem não ter uso para os 
seus veículos subutilizados se eles não obtiverem 
sucesso em uma concessão futura. Um período 
mais longo implicaria que novos veículos preci-
sariam ser adquiridos dentro da concessão, ou 
que pressão seria colocada na cidade para permi-
tir a operação de veículos mais velhos.
Uma vez que os operadores são pagos por veí-
culo-quilômetro, também existe uma questão de 
quem regulamenta o número total de quilôme-
tros que os operadores atendem em um dado dia.
Contratos de operação também geralmente 
oferecem algum tipo de número de quilômetros-
veículo garantidos. Se a autoridade de BRT 
(TransMilenio) pode reduzir os veículos-qui-
lômetros por dia para zero, então os operado-
res estão completamente expostos ao risco da 
demanda. É improvável que um investidor esteja 
disposto a investir se ele estiver completamente 
exposto ao risco de demanda. Se eles são garan-
tidos um alto número de veículos-quilômetros 
por dia, isso assegura que eles farão lucros, 
então eles não estão expostos a nenhum risco 

de demanda. Os contratos de TransMilenio 
garantem um número mínimo de veículos-
quilômetros ao longo da vida do contrato ou 
permite que o contrato seja estendido no tempo. 
Dessa maneira, os operadores de veículos estão 
expostos aos riscos de demanda de curto prazo, 
mas garante-se que eles, por fim, sejam capazes 
de recuperar o custo de seus investimentos.
Nas operações recentemente contratadas de 
Ahmedabad (Índia), em contraste, os operado-
res privados foram garantidos com um número 
diário mínimo de veículos-quilômetros. Esse 
número mínimo de veículos-quilômetros se 
mostrou maior que o que é realmente necessá-
rio, e a autoridade de transporte público, assim, 
está apoiando a maioria do risco de demanda e 
perdendo dinheiro. Em cada caso, é atribuição 
do poder público negociar o melhor possível 
para o público enquanto ainda atrai investimen-
tos privados.
A duração ideal de concessão varia em função 
das circunstâncias locais e da análise específica 
de custo do projeto. Idades de veículos e taxas 
de amortização variam de caso a caso. Entre-
tanto, o princípio que se sobressai é a seleção de 
uma duração de contrato que maximize a com-
petitividade e a eficiência de custo.
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16. Custos operacionais e tarifas

“Tudo devia ser feito tão simples quanto possí-
vel, mas não mais simples.”

—Robert Olson, escritor, 1920–

A estrutura de negócios do sistema de BRT deve 
fazer o que puder para assegurar serviços de alta 
qualidade por longo termo aos seus passageiros. 
Sistemas de BRT são vulneráveis a utilização 
para fins políticos outros que o oferecimento de 
serviços de qualidade para os seus passageiros. 
Um sistema lucrativo pode ver seus recursos 
alocados para outros fins. Decisões de aquisição 
podem ser feitas por razões políticas em vez 
de técnicas. Mesmo o uso exclusivo da via é 
vulnerável a ser revogado por novas administra-
ções políticas. Uma boa estrutura de negócios 
apoiada por contratos judicialmente exigíveis 
podem ter um papel crítico na proteção do ser-
viço de BRT de boa qualidade por longo prazo.
Porque o BRT usualmente visa criar um “mer-
cado”, o modelo de negócios para o sistema de 
BRT como um todo deve ser desenvolvido e 
esse estudo de negócios tem de ser construído 
sobre o estudo de negócios de cada um dos com-
ponentes do sistema: as operações troncais, as 
operações dos ônibus alimentadores, os sistemas 
de cobrança e, possivelmente, serviços de segu-
rança também. O desenvolvimento do modelo 
de negócios do sistema exige algumas análises 
iniciais dos custos de operação projetados e das 
receitas projetadas. Essa análise ajudará a iden-
tificar as condições nas quais as companhias 
operadoras podem alcançar níveis de receitas 
lucrativos (e assim sustentáveis). O cálculo dos 
custos de operação e do faturamento projetado 
permitirá a execução de estimativas iniciais dos 
níveis de tarifa que permitirão ao sistema cobrir 
seus custos operacionais.
Quanto mais lucrativo o novo sistema de BRT 
for, mais financeiramente independente ele 
será das influências políticas, e será mais fácil 
assegurar o serviço de qualidade de longo prazo 
para os passageiros. Quanto mais elementos do 
sistema puderem ser pagos com a receita das 
tarifas, menos peso financeiro o sistema gerará 
sobre aqueles que pagam impostos em geral e os 
usuários encontrarão o seu serviço de transporte 

público menos compromissado com outros 
objetivos políticos que um serviço público de 
qualidade.
Uma das propostas-chave do plano de negócios 
para o sistema como um todo será estimar a 
lucratividade global do sistema. O conheci-
mento, com antecedência, de quão lucrativo o 
sistema de BRT planejado pode vir a ser é um 
primeiro passo crítico na definição de quais 
elementos do sistema podem ser financiados de 
uma maneira sustentável com o caixa da venda 
de bilhetes e que elementos do sistema precisam 
ser pagos por investimentos do governo.
Essa análise deveria ser feita antes da determi-
nação final da estrutura de negócios e antes de 
finalizar a seleção de tecnologia dos ônibus. 
Para colocar de uma forma simples: um sistema 
lucrativo pode custear veículos melhores. A 
primeira seção deste capítulo oferece orientação 
para estimar os custos operacionais do sistema. 
Os custos operacionais incluem tanto os custos 
operacionais em si, quanto os investimentos 
relacionados à operação, como a aquisição de 
veículos. A segunda seção oferece orientação na 
estimativa das receitas projetadas do sistema.
Com essa informação, é uma boa idéia apreciar 
novamente o modelo operacional proposto e a 
aquisição de veículos, para verificar se o sistema 
não pode ser tornar mais lucrativo. Uma vez 
que isso é feito, será possível determinar quais 
elementos do sistema podem ser financiados 
por receitas tarifárias e quais precisarão ser 
pagos pelo governo para fazer o sistema mais 
sustentável.
Uma vez que essa estrutura básica está deline-
ada, o capítulo discute como a receita do caixa 
pode ser mais bem recolhida e distribuída.
Uma vez que a estrutura básica de negócios 
foi otimizada, a maneira que os contratos de 
operação com o setor privado serão negociados 
e escritos terá implicações de longo prazo na 
qualidade do serviço. A segunda parte desse 
capítulo, portanto, oferece orientação sobre a 
negociação de contratos de operação e os conte-
údos desses contratos.
O capítulo é, portanto, estruturado como se 
segue:
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16.1  Custos de operação
“O soberano tem o dever de erguer e manter 
certas obras públicas e certas instituições 
públicas que podem nunca ser do interesse de 
qualquer indivíduo ou pequeno número de 
indivíduos que se ergam e mantenham porque 
o lucro nunca poderá pagar de volta as despesas 
para qualquer indivíduo ou pequeno número 
de indivíduos ainda que ao fim possa frequen-
temente mais do que pagar-se de volta para 
uma grande sociedade.” 
(A Riqueza das Nações)

—Adam Smith, economista, 1723–1790

Este Manual de BRT recomenda que a infra-
estrutura permaneça uma responsabilidade 
financeira do governo, enquanto investidores 
privados assumam a responsabilidade pelo 
investimento do veículo e outros investimentos 
operacionais.
Entretanto, mesmo se essa ampla definição dos 
respectivos papéis públicos e privados para a 
estrutura de negócios do sistema de BRT são 
geralmente aceitas, há muitas tarefas envolvidas 
no gerenciamento de operação de um sistema 
de BRT que não são inerentemente claras a qual 
dos dois papéis devem ser atribuídos os seus 
pagamentos: fundos públicos ou caixa de fatu-
ramento da venda de bilhetes. Além disso, nem 
sempre fica claro quais elementos do sistema 
devem ser tratados como parte do investimento, 
pago pelos contribuintes, e quais elementos do 
sistema devem ser depreciados e tratados como 
despesas operacionais correntes, pagos pelo caixa 
de receitas. Finalmente, não é inerentemente 
claro qual parte dos custos administrativos cor-
rentes devem ser pagos por receitas do governo 
e qual parte dos custos administrativos deve ser 
paga pela receita do sistema.

16.1 Custos de operação

16.2 Níveis de tarifa

16.3 Distribuição da receita

16.4 Políticas tarifária

16.5 Opções de sistemas tarifários

16.6 Re-avaliação dos custos de operação

Essa determinação depende amplamente de 
quão lucrativo o sistema é. Já que alguns siste-
mas são mais lucrativos que outros, a respon-
sabilidade financeira por alguns elementos do 
sistema de BRT têm de ser estrategicamente 
deslocados entre os investidores privados e o 
governo até que o sistema seja financeiramente 
sustentável.
Operações de BRT envolvem dois tipos de 
custos: investimentos operacionais e custos ope-
racionais correntes (Figura 16.1).

Custos operacionais
de todo o sistema

Investimentos
operacionais

Custos
operacionais
permanentes

Figura 16.1
Esquema de tipos de custos operacionais.

16.1.1  Investimentos operacionais

Investimentos operacionais incluem o custo do 
investimento nos veículos troncais, os veículos 
alimentadores e o equipamento de cobrança e 
verificação de tarifas. O equipamento de tarifas 
pode incluir máquinas de venda de bilhetes, 
leitoras de bilhetes, catracas, software e a mídia 
de pagamento (i.e., cartões eletrônicos). Investi-
mentos operacionais também podem ser levados 
a incluir alguns ou todos os custos relacionados 
à garagem e, em alguns caos, aos custos do equi-
pamento do centro de controle. Podem existir 
outros custos de suprimentos de escritórios, 
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tarifa, então é altamente recomendado que os 
veículos sejam totalmente comprados pelos ope-
radores privados. Esses operadores podem, desse 
modo, incorporar os custos de amortização dos 
veículos em suas ofertas para a companhia de 
gerenciamento do sistema.
Em alguns casos, manter as tarifas baixas para o 
usuário pode ser um objetivo político para esti-
mular a igualdade social. Assim, uma contribui-
ção parcial do setor público pode ser necessária 
para alcançar um nível de tarifa visado. Nesse 
caso, os veículos devem ser completamente pos-
suídos pelo setor privado e, de forma alguma, 
mantidos em nome do setor público. Se o veículo 
é propriedade do setor público e operado pelo 
setor privado, então a manutenção do veículo é 
bastante ruim. Os operadores particulares não 
teriam nenhum incentivo para cuidar de um 
veículo que eles não possuem. Adicionalmente, a 
aquisição pública de veículos também aumenta o 
potencial para corrupção através de pagamentos 
ilegais de fabricantes para autoridades públicas.

custos de treinamentos e custos de pessoal, como 
uniformes para a equipe (equipe de segurança, 
equipe de atendimento ao usuário, etc.). Quanto 
mais lucrativo o sistema, mais desses custos 
podem ser cobertos com a receita do caixa.
O objetivo principal, no entanto, deve sempre 
ser desenhar um sistema sem subsídios opera-
cionais. Se os custos precisam ser contabilizados 
no livro dos investimentos, isso é uma solução 
melhor do que incorrer em subsídios opera-
cionais. Uma injeção de subsídios única para a 
infra-estrutura e outros equipamentos é, tipica-
mente, muito preferida a subsídios correntes ao 
longo da vida do sistema. Subsídios operacionais 
exigem custos administrativos de longo prazo 
e supervisão próxima. Eles são mais difíceis de 
controlar e assim são mais inclinados a usos ina-
propriados ou corruptos. Subsídios operacionais 
também podem ser danosos para a imagem do 
sistema de transportes, uma vez que oferecem 
aos detratores um ponto focal para dizer que o 
sistema não se paga sozinho e que é um fardo 
para as finanças públicas.
Os custos dos veículos são tipicamente uma 
porção maior dos custos operacionais e podem 
assim ter um impacto relevante nos níveis de 
tarifas. A tentação pode ser simplesmente pagar 
os veículos dos fundos públicos. Entretanto, é 
crítico que, ao menos, uma parte dos veículos 
seja financiada com a arrecadação do caixa. Se 
a lucratividade do sistema permite que o custo 
completo dos veículos seja pago com a renda da 

Investimentos
operacionais

Veículos
troncais

Veículos
alimentadores

Equipamento
de cobrança

de tarifa

Garagens,
escritórios,

suprimentos

Figura 16.2
Tipos de investimentos 

operacionais.

Figura 16.3
Os custos relativos 
dos investimentos 
operacionais para o 
TransMilenio (em 
milhões de dólares).

US$ 85–95
milhões

US$ 15–20
milhões

US$ 9–11
milhões

US$ 109–126
milhões

TotalCobrança de tarifas
(61 estações)

Operadores
alimentadores

(7 setores)

Operadores troncais
(470 veículos)
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O sistema de cobrança e verificação de tarifas 
inclui tanto hardware quanto software. O sistema 
de tarifas é bem menos dispendioso que os veí-
culos e tem uma vida mais longa (Figura 16.3). 
Em muitas circunstâncias, é menos custoso 
para o governo simplesmente adquirir o sis-
tema. Além disso, equipamentos de propriedade 
pública dão maior flexibilidade com relação 
a concessão das operações de cobrança. Se a 
companhia de bilhetagem concessionada fosse 
dona do equipamento, então surgiria a questão 
sobre o que acontece ao término do período de 
concessão. A remoção de todo o equipamento 
por causa de uma transição de concessionários 
causaria graves interrupções. Alternativamente, 
uma concessão de longo prazo poderia ser arran-
jada, mas essa abordagem limitaria o controle do 
governo sobre o sistema e diminuiria os incenti-
vos para o desempenho do operador.
As garagens são outra área onde existe alguma 
flexibilidade. Por exemplo, os operadores de veí-
culos podem pagar pelos edifícios que abrigam 
seus escritórios administrativos. Eles também 
podem adquirir os equipamentos usados para 
limpar, reabastecer e manter os veículos. Entre-
tanto, outra vez, qualquer propriedade privada 
desses recursos limita a flexibilidade do sistema 
mais tarde, quando causam bastante interrup-
ção, se toda, ou parte, das áreas das garagens 
pertence a outras pessoas. Essa situação poderia 
até forçar a re-locação inteira da garagem. Cer-
tamente, com alguns equipamentos deslocáveis, 
não seria problema permitir a propriedade pri-
vada. Em geral, no entanto, os equipamentos 
fixos das garagens devem, provavelmente, per-
manecer nas mãos do governo.
Se o sistema for extremamente lucrativo, a tec-
nologia do centro de controle e os custos de 
manutenção das estações podem ser os próximos 
itens a serem cobertos pelo faturamento. Depois 
disso, manutenção viária também pode ser 
coberta pela venda dos bilhetes.

16.1.2  Custos de operação correntes

Do ponto de vista do sistema como um todo, 
o custo das operações dos veículos sobre as 
linhas troncais é função das taxas que a agência 
de BRT definiu em contrato que concordava 
em pagar ao operador por quilômetro rodado, 
vezes os quilômetros anuais da programação da 
operação projetada. Essa relação é delineada na 
equação 16.1
Equação 16.1: Cálculo do pagamento às ope-
rações troncais

(N do T.:) Cot = KmBusTronc * NBusTronc x 
(Ckmbustronc + Rinv)

Pagamentos totais aos operadores troncais = 
quilômetros de ônibus diários necessários pro-
jetados * total de ônibus projetados * (custos 
por quilômetro de operação estimado + retorno 
sobre o investimento)
Os custos operacionais do sistema de BRT, 
como um todo, são potencialmente compostos 
dos seguintes componentes:

Pagamentos para operadores troncais;��
Pagamentos para operadores alimentadores;��
Pagamento para a administração da autori-��
dade pública de BRT;
Pagamentos para o operador da cobrança de ��
tarifas;
Pagamentos para o gerente do fundo ��
fiduciário.

Os compontentes são ilustrados na Figura 16.4
Similarmente, do ponto de vista dos opera-
dores alimentadores, o custo operacional será 
simplesmente o montante que a autoridade de 
BRT concordou em contrato a pagar aos ope-
radores alimentadores por quilômetro (ou por 
passageiro, o que quer que seja que o contrato 
estipule) multiplicado pelo total de passageiros 
projetados ou quilômetros providos pelos con-
sultores de planejamento.
As despesas administrativas da autoridade de 
BRT são, principalmente, o custo dos salários 
da equipe. Se os custos da autoridade de BRT 
são pagos das receitas tarifárias, isso depende 
de como o plano de negócios foi originalmente 
organizado. Em alguns casos, a administração 
do sistema pode ser simplesmente parte do orça-
mento geral da secretaria de transportes. Já para 
os veículos e outros componentes, a viabilidade 
de inclusão de custos administrativos como 

Custos de operação
do sistema

Operadores
troncais

Operadores
alimentadores

Autoridade
do BRT,

administrador

Empresa
de cobrança

de tarifas
Gerente do

fundo �duciário

Figura 16.4
Distribuição dos 
custos operacionais 
entre os principais 
centros de custo.
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parte da distribuição da receita depende da 
lucratividade esperada e do nível de tarifa visada 
ao usuário.

O pagamento da empresa de cobrança de tarifas 
será similarmente determinado por qualquer 
pagamento que for negociado no começo.

A administração do fundo fiduciário é uma enti-
dade independente que recebe o faturamento 
da empresa de cobrança. O administrador do 
fundo é, portanto, o responsável pela distribui-
ção das receitas para cada parte com base nos 
arranjos contratuais prévios. Em muitos casos, 
o administrador do fundo é um banco ou outra 
instituição financeira respeitável. O administra-
dor do fundo recebe honorários para a provisão 
desses serviços.

Todas as partes envolvidas no sistema quererão 
conduzir uma extensa análise dos custos antes 
de entrar em quaisquer negociações. A análise de 
custos operacionais é o pivô para ter segurança 

com os termos da concessão que serão a prová-
vel base para os pagamentos por um período de 
dez anos. A autoridade de BRT responsável pela 
negociação dos contratos de operação com os 
operadores privados quererá ter com antecedência 
uma estimativa dos custos de operação de forma 
a fortalecer sua mão durante as negociações. Da 
mesma forma, do ponto de vista do operador 
privado, deve-se assegurar que o pagamento por 
quilômetro rodado proposto é suficiente para 
cobrir seus custos totais de operação, mais uma 
taxa razoável de retorno de seu investimento.

Custos operacionais
(operações troncais)

Depreciação Encargos
�nanceiros

Custos
operacionais

�xos

Custos
operacionais

variáveis

Figura 16.5
Categorias de custos 

operacionais.

Tabela 16.1: Custos Operacionais Componentes do BRT

Item Unidades de medida Valor por veículo

Depreciação

Depreciação do veículo % do valor do veículo por ano 10%

Taxas financeiras

Custo do capital Taxa de juros anuais efetivo sobre o capital 
investido

14%

Custos fixos de operação

Salários de motoristas Empregados/veículo 1,62

Salários de mecânicos Empregados/veículo 0,38

Salários de pessoal 
administrativo e supervisores

Empregados/veículo 0,32

Outras despesas 
administrativas

% de custos variáveis + manutenção + pessoal 4,0%

Seguro da frota % do valor do veículo por ano 1,8%

Custos variáveis de operação

Combustível Litros de diesel / 100 km
m3 de gás natural / 100 km

70,4
74,0

Pneus
– Pneus novos
– Recapeamento

Unidades / 100.000 km
Unidades / 100.000 km

10,0
27,6

Lubrificantes
– Motor
– Transmissão
– Diferencial
– Graxa

litros / 10.000 km
litros / 10.000 km
litros / 10.000 km
Quilogramas / 10.000 km

74,6
4,3
5,5
3,0

Manutenção % do valor do veículo por ano 6,0%

Fonte: TransMilenio S.A., Bogotá, Colômbia, junho 2002.
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As principais categorias de custos operacionais 
são: 1. depreciação de recursos; 2. encargos 
financeiros; 3. custos fixos de operação; e 4. 
custos variáveis de operação. A Figura 16.5 deli-
neia esses custos.
A Tabela 16.1 oferece um resumo das catego-
rias de custos operacionais ao longo dos valores 
amostrados do sistema TransMilenio de Bogotá. 
Os valores mostrados na Tabela 16.1 variarão 
bastante, dependendo das circunstâncias locais. 
Por exemplo, custos de mão-de-obra em cidades 
em desenvolvimento estão em geral no inter-
valo entre 10% e 25% dos custos totais. Em 
comparação, custos de mão-de-obra em cidades 
desenvolvidas podem variar de 35% a 75% dos 
custos totais.
Os valores apresentados na Tabela 16.1 são uti-
lizados para calcular o custo operacional global 
por quilômetro para os operadores do sistema. 
Esse valor é a base para negociar a remuneração 
dada às empresas recebendo contratos de operação 
para os serviços de transporte público.

Os números de custo de operação mostrados 
assumem companhias com um tamanho de 
frota no intervalo de 90 a 160 veículos. Quando 
o tamanho da frota cai abaixo de certo nível, os 
custos administrativos fixos por veículo tendem 
a aumentar.
Se a decisão for que os investimentos opera-
cionais devam ser pagos a partir da venda de 
tarifas. Então o modelo de custo operacional 
precisará levar em conta a depreciação dos recur-
sos capitais, as taxas financeiras relacionadas 
à aquisição dos bens de capital, os custos fixos 

relacionados à operação e os custos variáveis 
relacionados à operação.
A Tabela 16.2 compara a relação dos custos fixos 
com os custos variáveis para o sistema Trans-
Milenio. Essa tabela compara esses custos tanto 
para os serviços alimentadores quanto para os 
serviços troncais.

16.2  Níveis de tarifa
“O preço é o que você paga; o valor é o que 
você recebe.”

—Anônimo

As receitas totais distribuídas para as várias 
partes contratadas são baseadas nos montantes 
da “tarifa técnica” cobrada pelo sistema. A tarifa 
técnica é equivalente a uma tarifa fixa que o 
sistema precisaria cobrar para empatar finan-
ceiramente. Em contraste a “tarifa ao cliente” 
se refere à tarifa paga pelos usuários do sistema. 
Como será discutido nessa seção, a tarifa técnica 
e a tarifa ao cliente são prováveis de ser ligeira-
mente diferentes.

16.2.1  Cálculo da tarifa técnica

A tarifa técnica representa o custo real por 
cliente para o oferecimento do serviço. É a base 
para a subsequente distribuição de receitas para 
os operadores. É calculada por simplesmente se 
somar todos os custos operacionais estimados 
para os operadores troncais, os operadores de 
ônibus alimentadores, a companhia de cobrança 
de tarifas, o administrador do fundo e os custos 
de administração da autoridade de BRT (se os 
custos da autoridade de BRT são para ser inclu-
ídos). Esses custos operacionais incluem tanto 
os custos operacionais correntes e quaisquer 
investimentos operacionais que serão respon-
sabilidade financeira dos investidores privados, 
incluindo a depreciação dos veículos e os encar-
gos financeiros. A Equação 16.2 resume essa 
relação básica
Equação 16.2: Forma básica do cálculo da 
tarifa técnica

Tarifa técnica = Custos operacionais 
diários do sistema de BRT total / total 

de passageiros diários projetados

A equação 16.3 oferece um cálculo mais deta-
lhado e expandido da tarifa técnica
Equação 16.3: Cálculo da tarifa técnica

Tabela 16.2: Comparações de custos 
operacionais para o TransMilenio

Item de custo
Serviços 
troncais

Serviços 
alimentadores

Combustível 24,6% 17,3%

Pneus 4,7% 5,2%

Lubrificantes 1,5% 1,7%

Manutenção 9,0% 10,8%

Salários 14,7% 29,2%

Serviços de 
estação

0,0% 2,6%

Outros custos fixos 45,5% 33,2%

Total 100,0% 100,0%

Fonte: TransMilenio S.A.
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Os contratos para as 
companhias opera-
doras privadas são 
prováveis de serem não-
uniformes. Algumas 

companhias investirão apenas em 90 veículos, 
enquanto outras investirão em mais. No caso 
de TransMilenio decidiu-se que haveria quatro 
companhias operadoras das linhas troncais na 
primeira fase. Os números de veículos adquiri-
dos pelas quatro empresas foram os seguintes: 
160, 120, 100 e 90. Os planejadores do sistema 
estimaram, com base na demanda projetada, que 
cada veículo rodaria aproximadamente 247 qui-
lômetros por dia, e usaram essa estimativa como 
a base para o cálculo da tarifa técnica. Contra-
tualmente, entretanto, os operadores não foram 
garantidos com nenhum número mínimo de 
quilômetros por dia, ou eles não estariam expos-
tos a nenhum risco de demanda. No lugar disso, 
eles receberam a garantia de 850.000 quilôme-
tros veículos dentro de um período de 15 anos.
Por conta de o operador ser pago por quilôme-
tro por veículo, isso significa que o custo das 
operações de TransMilenio é o número total de 
veículos vezes o número total de veículos qui-
lômetros. A fórmula real para calcular a tarifa 
técnica está representada na Figura 16.6.

Figura 16.6
Cálculo da tarifa 
técnica para a Fase 
I do TransMilenio.
Fonte: TransMilenio S.A.

Cálculos originais foram feitos em pesos colombianos. Assumida a taxa de cambio de US$ 1 = 2.000 pesos.

US$ 258.000 x
0,005US$ 258.000 x

0,03
US$ 0,039 / passageiro x
670.000 passageiros / dia

US$ 0,1165 / passageiro x
379.629 passageiros / dia

470 veículos x
247 km / dia x
US$ 1,50 / km

69,5%

17%

10%

3% 0,5%

US$ 174.425

US$ 44.227

US$ 26.130
US$ 7.740 US$ 1.290 US$ 253.812 ÷ 670.000 passageiros

US$ 0,38 / passageiro
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O exemplo dado na Figura 16.6 é particular 
para a primeira fase do sistema TransMilenio de 
Bogotá. Cada sistema terá sua própria estrutura 
de custos com base no montante de serviço que 
é oferecido pelos veículos troncais frente aos 
veículos alimentadores, os custos de cobrança, 
as taxas de serviços negociadas para cada com-
ponente e o custo de administração. No caso da 
Fase I do TransMilenio, 69% do custo de opera-
ção do sistema inteiro resultou dos pagamentos 
aos operadores dos corredores troncais, mas 
isso será diferente para cada sistema. Esse valor 
também mudou com o acréscimo dos corredores 
da Fase II em Bogotá.
A tarifa técnica, calculada sobre uma base 
somada de custos de todos os custos operacio-
nais do sistema, é a base para a distribuição das 
receitas da tarifa. Em outras palavras, para cada 
componente do sistema de TransMilenio foi 
prometida uma porcentagem do faturamento 
total da venda de bilhetes com base no cálculo 
da tarifa técnica. Desta forma, essas companhias 
se tornaram acionistas de um objetivo comum 
de manter o número de viagens.

16.2.2  Ajustes da tarifa técnica

Um acordo de concessão de operação, tipica-
mente, dura algo perto dos dez anos, a vida útil 
estimada do veículo, no entanto, pode ser mais 
curta, se os veículos puderem ser facilmente 
revendidos. Durante esse período, muitas dos 
componentes de custo podem mudar (e.g., 
custos de combustíveis, custos de mão de obra). 
Uma vez que os acordos de concessão estipulam 
que as receitas são pagas com base nos veículo-
quilômetros viajados, tanto a autoridade de 
BRT quanto os operadores devem ser protegidos 
contra mudanças drásticas nos níveis de custos 
dos componentes.
A tarifa técnica passa por um processo de modi-
ficação dependendo das oscilações de custo 
tanto nos componentes do sistema quanto nos 
fatores operacionais (Tabela 16.3). A volatilidade 
dos preços dos combustíveis é um dos riscos mais 
relevantes. Peças de reposição que precisam ser 
importadas estarão sujeitas a riscos de câmbio, 
um fator principal em alguns países. Custos 
básicos de mão-de-obra variam de acordo com 
a economia local. Prever apuradamente esses 
níveis de custo por um longo período é quase 

impossível em razão ao grande número de influ-
ências externas. Assim, conforme as condições 
básicas de custo mudam para os operadores, a 
tarifa técnica sofre ajustes.

Tabela 16.3: 
Fatores afetando mudanças na tarifa técnica

Categoria Item de custo

Componentes 
do sistema

Preço do diesel��
Índice de preços ao ��
consumidor
Salário mínimo��
Índices de preços ao pro-��
dutor (lubrificantes, pneus, 
manutenção)

Fatores 
operacionais

Índice de passageiros por ��
quilômetro (PKI)
Porcentagem de passageiros ��
usando os serviços 
alimentadores

Em uma base periódica, como a cada duas 
semanas, a tarifa técnica é atualizada com base 
nas mudanças nos fatores da Tabela 16.3. O cál-
culo das mudanças na tarifa técnica é dado na 
equação 16.4.
Equação 16.4: Cálculo de mudanças na tarifa 
técnica

ΔTtécnica = %Ckmcor PKI
C corr km

Δ

Δ
 + 

%Cpaxalim (ΔCpaxaliment + Δ%Alim) + 

%CcobrançaΔCcobrança-1

ΔTtécnica = mudança na tarifa técnica
%CKm = Proporção do custo por km no 

corredor troncal (%)
ΔCKm = variação do custo por km no 

corredor
ΔPKI = variação no índice de passageiro 

por quilômetro
%Calim = Proporção do custo alimentador
%Cpaxaliment = mudança de custo pago por pas-

sageiro no sistema alimentador
Δ Alim = Mudança na proporção do de 

passageiros coletados pelo sis-
tema alimentador

%Ccobrança = Proporção do custo de cobrança 
e verificação de tarifas

ΔCcobrança = Alteração de custo pelo sistema 
de cobrança e verificação de 
tarifas
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16.2.3  Tarifa ao usuário e fundo de 
contingência

Como observado anteriormente, a “tarifa ao 
usuário” é o pagamento exigido ao cliente por 
uma única viagem no sistema. Infelizmente, 
os custos tendem a subir ao longo do tempo, 
implicando que as tarifas também devem subir. 
Por razões de clareza ao cliente, bem como 
por considerações políticas, a tarifa paga pelo 
usuário não deve ser alterada frequentemente, 
talvez não mais que uma ou duas vezes por ano. 
Usuários ficariam bastante confusos e zangados 
se a tarifa mudasse cada vez que os preços dos 
combustíveis mudassem. Além disso, o aumento 
da tarifa ao usuário pode ter uma variedade de 
impactos sobre a igualdade social, e esses impac-
tos devem deve ser sempre considerados. Se uma 
companhia de transporte público precisa obter 
aprovação política para cada aumento de tarifa, 
então os ajustes podem nunca acontecer. Por sua 
vez, o sistema inteiro, por fim, torna-se financei-
ramente impraticável.
Para superar esse empate, o sistema para o ajuste 
de tarifas deve ser de natureza relativamente 
automática em relação às obrigações contratuais 
ligadas a pontos de gatilhos estratégicos. Trans-
Milenio concebeu um mecanismo para ajustar 
a tarifa automaticamente a essas mudanças. No 
caso de Bogotá, todos os custos de operações 
são calculados em uma base bisemanal. Se um 
gatilho específico é alcançado (como quando a 
tarifa técnica excede a tarifa ao usuário), então 
um ajuste de tarifa é autorizado pela municipa-
lidade. O prefeito e outras autoridades políticas 
ainda estão envolvidos na autorização através do 
conselho de diretores da companhia pública, mas 
a estipulação do novo ajuste de tarifa é alcançada 
através do cálculo do custo operacional.
Entretanto, ao mesmo tempo, alguma discrição 
política é necessária. Como observado, os níveis 
de mudança de tarifas não podem ser eventos 
frequentes. Também, eles são provavelmente 
sensíveis ao estabelecimento de níveis de tarifa 
que sejam números redondos de forma a coin-
cidir com as nominações da moeda local. Por 
exemplo, uma tarifa de $ 0,375 dólar não é 
uma possibilidade. Além disso, uma tarifa que 
exige o manuseio de muitas moedas implica que 
tanto o sistema de cobrança quanto o manuseio 
fiduciário das receitas serão mais lentos. Essa 
ineficiência subirá os custos ainda mais. Assim, 

as tarifas só devem subir em pontos de gatilhos 
prescritos, e esses aumentos devem ser relevan-
tes o bastante para que outros aumentos não 
sejam necessários no curto prazo. Um sistema 
de ajuste de tarifas deve ser projetado para que, 
idealmente, os aumentos não ocorram mais do 
que uma ou duas vezes por ano.
Se eventos inusitados ocorrem (e.g., hiperinfla-
ção) que exigem ajustes frequentes, um fundo 
de contingência deve ser colocado em ação para 
abrigar as quedas de receita. O fundo de contin-
gência, assim, oferece uma reserva que permite 
que a companhia de gerenciamento do sistema 
estabilize os níveis de tarifa mesmo em períodos 
turbulentos. Foi a necessidade de algumas reser-
vas contra contingências inesperadas que levou 
ao desenvolvimento de um fundo de contingên-
cia no caso do TransMilenio. A diferença entre 
a tarifa técnica e a tarifa ao usuário em Bogotá 
é simplesmente que uma cobrança adicional foi 
criada para ser paga para um fundo de contin-
gência (Equação 16.5).
Equação 16.5: 
Relacionamento entre a tarifa ao usuário, a 
tarifa técnica e o fundo de contingência

Tarifa ao usuário = Tarifa técnica + 
pagamento ao fundo de contingência

A Figura 16.7 mostra graficamente a relação 
entre a tarifa ao usuário e 
a tarifa técnica. Em geral, 
a tarifa ao usuário deve 
ser ligeiramente maior que a 

Distribuição para
empresas concessionárias
companhias públicas

e fiduciárias com
base em contratos

Evento não usual
exigindo o uso do

fundo de contingência

Receitas baseadas
na tarifa técnica

Receitas com base
na tarifa ao usuário
menos receitas com

base na tarifa técnica

Número de passageiros
x

tarifa ao usuário

Receita de tarifa técnica Fundo de contingência

Distribuição da receita Uso do fundo de contingência

Faturamento de passageiros

Figura 16.7
Compreensão da 

tarifa ao usuário e 
da tarifa técnica.
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discretas, uma vez que esses representam os 
pontos onde houve realmente aumentos de tarifa 
ao usuário. Em contraste, a tarifa técnica é pro-
vável de variar um pouco a cada mês, à medida 
que as categorias dos componentes de custo 
mudarão com as condições econômicas e os 
preços de insumos.

16.3  Distribuição da receita
“Ao fim é uma torrente de receitas. E todas as 
torrentes de receita, por fim, chegam ao mar.”

—Paul Schrader, roteirista e diretor de cinema, 
1946–

 A distribuição de receitas é outro processo que 
influenciará bastante o comportamento dos 
operadores do sistema. A distribuição de recei-
tas com base no número de passageiros ou com 
base no número de quilômetros viajados afetará 
o comportamento de maneiras diferentes.
Tradicionalmente, o manuseio das receitas de 
tarifas em um sistema de transporte público de 
uma cidade em desenvolvimento é um processo 
assaz opaco. Partes da receita podem ser manti-
das por cobradores ou motoristas com montan-
tes definidos para serem repassados aos proprie-
tários. Também pode haver pagamentos para a 
polícia ou outras entidades oficiais. Assim, esse 
processo não se presta a um modelo de negó-
cios transparente em que o interesse público é 
cuidadosamente pesado. Esse processo também 
recompensa inerentemente os motoristas que 
maximizam o número de passageiros que con-
seguem coletar durante o dia. Com o incentivo 
de maximizar passageiros, motoristas trabalham 
de uma maneira que pode conflitar com a segu-
rança pública e o conforto do passageiro.
A distribuição justa e transparente das receitas 
é fundamental para operar uma rede de trans-
portadores integrados. Se os operadores não têm 
confiança na distribuição das receitas, então seu 
comportamento será revertido para ações no 
interesse próprio que acabam por minar a satis-
fação do cliente. Os elementos mais importantes 

Figura 16.8
Mudanças nas tarifas técnicas e ao usuário 
para o sistema TransMilenio. Quando a tarifa 
técnica excede a tarifa ao usuário por um 
período de tempo substancial, um aumento na 
tarifa ao usuário é provável de ser necessário.
Gráfico por cortesia de TransMilenio S.A.
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tarifa técnica, e essa diferença é depositada no 
fundo de contingência.

O fundo de contingência é designado para 
manejar eventos inesperados, como níveis de 
demanda de serviço inusitadamente baixos, 
horários de operação alongados, terrorismo 
e vandalismo, e problemas associados com a 
hiperinflação. Em geral, a tarifa ao usuário será 
maior que a tarifa técnica e, assim, o fundo de 
contingência terá um balanço positivo. Quando 
circunstâncias imprevistas ocorrem e a tarifa 
técnica excede a tarifa ao usuário, então os valo-
res do fundo de contingência serão drenados 
por um período. O fundo de contingência atua 
efetivamente como uma rede de segurança em 
tempos de flutuações de custo inusitadas. À 
medida que o fundo de contingência se exaure, 
o conselho de diretores do sistema terá de agir 
de forma a evitar uma crise financeira.

O remédio padrão seria aumentar a tarifa ao 
usuário a um ponto além da tarifa técnica. A 
operação do fundo de contingência oferece um 
nível de segurança e confiança para os operado-
res, bem como a quaisquer entidades externas 
custeando o sistema.

A Figura 16.8 rastreia a tarifa técnica e a tarifa 
ao usuário no sistema TransMilenio. Como 
esperado, a tarifa ao usuário é, em geral, maior 
que a tarifa técnica. Conforme a tarifa técnica 
sobe com o tempo, a tarifa ao usuário também 
cresceu de forma a deixar uma margem con-
fortável. O gráfico também mostra as diferen-
ças nas flutuações entre cada tipo de tarifa. A 
tarifa ao usuário só aumenta por quantidades 
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em um sistema transparente para a distribuição 
de receitas são:

1. Uma estrutura institucional e de negócios 
que propicia um sistema de cobrança de 
tarifas independente;

2. Verificações e balanços disponíveis para a 
verificação das receitas em diferentes está-
gios do processo;

3. Distribuição de receitas com base em um 
conjunto claro de regras e procedimentos;

4. Um sistema de auditoria independente.

16.3.1  Fluxos de receitas

A determinação de como a receita das tarifas 
é manuseada e os acordos sobre quais critérios 
de divisão serão adotados podem determinar o 
sucesso ou o fracasso do sistema de BRT. Há 
muitas opções, mas, geralmente, é melhor ter 
uma entidade independente das companhias 
operadoras de ônibus gerindo o processo de 
cobrança e distribuição do faturamento.

A entidade independente que recolhe as tarifas 
pode ser a própria autoridade de BRT, ou pode 
ser uma empresa particular contratada pela 
agência regulamentadora. Uma entidade inde-
pendente como agente de custódia da receita é 
preferível a ter as empresas de ônibus recolhendo 
as tarifas diretamente.

A razão para tirar a cobrança das companhias de 
ônibus é a facilidade de integração gratuita entre 

as linhas de ônibus e linhas entre os diversos 
corredores de BRT, sem levar a conflitos entre 
as empresas de ônibus e de forma que o setor 
público retenha o controle sobre as informações 
a cerca da lucratividade do sistema. Aliviar os 
operadores de ônibus da responsabilidade de 
cobrar as tarifas também reduz as demoras do 
sistema por causa da cobrança a bordo, como 
também reduz a chance de apropriações indébi-
tas das receitas. A distribuição das receitas deve-
ria seguir um conjunto claro de regras com base 
em contratos.

A Figura 16.9 delineia o processo geral dos 
fluxos das receitas em Bogotá. O sistema de 
cobrança e verificação de tarifas é gerenciado 
por uma companhia privada separada que con-
correu com sucesso pela concessão da cobrança 
de tarifas. A companhia de cobrança de tarifa 
não tem nenhum envolvimento com qualquer 
companhia de ônibus operando no sistema de 
BRT. No caso de Bogotá, essa empresa concor-
dou em comprar o equipamento de cobrança 
de tarifa e operá-lo por uma porcentagem fixa 
do valor da venda das tarifas, aproximadamente 
9%. Esse montante foi baseado no cálculo do 
custo dessa operação mais uma razoável taxa de 
retorno. A maioria dos peritos acredita que esse 
cálculo estava errado e que a fatia do sistema de 
cobrança de tarifas deveria ter sido menor, cerca 
de 5%. Além disso, muitos sistemas podem 

X

• Paga as partes
com base no
sistema de
controle e nas
fórmulas de
contratos

• Distribui a
receita entre
os fundos
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atendimento das
normas para a
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receitas
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dos indivíduos
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Figura 16.9
Fluxo da receita de 
tarifas pelo processo 
de distribuição.
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achar vantajoso capitalizar o equipamento de 
tarifas do que recuperar esses custos através da 
venda de bilhetes. Ao capitalizar o equipamento 
de tarifas, há menos pressão sobre o preço da 
tarifa necessário.
Em Bogotá, o operador do sistema de tarifas 
não distribui de fato as receitas para as compa-
nhias operadoras. Uma vez que a companhia 
de cobrança tem direito a uma parte da receita, 
seria uma fonte de suspeitas potenciais se a pró-
pria companhia preenchesse essa função. Em vez 
disso, uma companhia fiduciária independente 
(normalmente um banco) que gerencia o fundo 
é o real depositário da receita. Assim, o operador 
de tarifas do sistema recolhe a receita e deposita 
na conta do gerenciador do fundo. O geren-
ciador do fundo primeiro retira a porcentagem 
contratual de 0,4% pela prestação do serviço 
das receitas totais. Nesse ponto, a autoridade 
de BRT (TransMilenio) informa o gerente do 
fundo para pagar os diversos operadores com 
base em seus arranjos contratuais.

16.3.2  Verificação da receita

Em sistemas como o de Bogotá, onde sistemas 
de cobrança com cartões eletrônicos são utiliza-
dos, os dados do sistema eletrônico podem atuar 
como uma verificação das receitas coletadas. 
As vendas de uma particular estação ou termi-
nal devem bater com os registros eletrônicos 
dos passageiros entrando no sistema. No caso 
de TransMilenio, os registros eletrônicos são 
realmente verificados independentemente nos 

Mainframe da empresa
de cobrança de tarifas

Mainframe da
TransMilenio S.A.

Estação nEstação 2Estação 1

dois lugares. Os dados eletrônicos são baixados 
para computadores centrais tanto na empresa 
de cobrança quanto na empresa pública de 
gerenciamento (Figura 16.10). Esse tipo de veri-
ficação eletrônica é um mecanismo eficiente na 
construção do nível de confiança no sistema de 
cobrança por todas as partes envolvidas.
O processo de verificação eletrônico exige um 
projeto de arquitetura tecnológica robusto e 
níveis de segurança que ofereçam a confiança 
exigida pelos operadores. A Figura 16.11 des-
creve a Arquitetura de Projeto Tecnológico do 
TransMilenio. Sob essa arquitetura, a entrada de 
um cliente e o pagamento para o sistema é regis-
trado pelo leitor de tarifa na estação. A infor-
mação é enviada tanto para o computador prin-
cipal da agência fiscalizadora quanto para o da 
empresa de cobrança de tarifas. Essa informação 
também está, de forma bem transparente, dis-
ponível para a verificação pelas empresas opera-
doras de ônibus. Linhas de transmissão seguras 
ajudam a assegurar a integridade do sistema. 
Adicionalmente, um computador de apoio de 
manutenção supervisiona e retém os fluxos 
como garantia contra quaisquer problemas.
Esse tipo de registro de informação sobre as 
transações das tarifas é mais facilmente captu-
rado quando sistemas estão utilizando tipos de 
mídias de pagamento como cartões eletrônicos 
ou cartões de tarja magnética. Entretanto, a 
verificação de receitas também pode ser conse-
guida quando mídias de pagamento não eletrô-
nicas são utilizadas (e.g., papel, moedas, fichas).

16.3.3  Processo de distribuição da receita

Conforme o faturamento é recolhido no sis-
tema, um conjunto definido de procedimentos 
distribui as receitas com base nos contratos 
pré-arranjados. A distribuição de receitas é 
baseada na tarifa técnica, e não na tarifa ao 
usuário. Como já observado, todo o incremento 
da tarifa ao usuário é alocado para o fundo de 
contingência.
Atualmente para o TransMilenio, a maioria 
da receita é distribuída para os operadores de 
ônibus que prestam serviços nas linhas troncais 
(71,9% das receitas) e nas linhas alimentadoras 
(13,9% das receitas). A porcentagem indo para 
TransMilenio, para a empresa de cobrança e 
para o gerente do fundo fiduciário são todas 

Figura 16.10
Verificação eletrônica 
da informação da 
venda de tarifas.
Fonte: TransMilenio S.A.
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porcentagens fixas da receita total. A companhia 
com a concessão da cobrança de tarifas recebe 
9,1% da receita das tarifas técnicas. TransMi-
lenio, a companhia pública com a responsa-
bilidade gerencial global do sistema recebia 
inicialmente 3%, mas com a alta lucratividade, 
isso foi aumentado para 5%. Finalmente, a 
empresa fiduciária, chamada de Gerente do 
Fundo, retém 0,04% da receita da tarifa técnica. 
A Figura 16.12 ilustra essa distribuição.
Os operadores de ônibus troncais e alimentado-
res só recebem uma porcentagem fixa da receita 
coletivamente. Como firmas individuais, sua 
porcentagem da retirada é ajustada com base em 
quantos quilômetros de serviço eles cumpriram 
na verdade, e isso é ajustado de forma a recom-
pensar e penalizar por serviço bom ou ruim, 
como já foi discutido previamente.
As categorias de “operadores troncais” e “opera-
dores alimentadores”, na verdade, consistem de 
muitas firmas particulares diferentes. Assim, há 
um processo de distribuição mais aprofundado 
para dividir essas cotas para cada uma das com-
panhias operadoras participantes.

Como já observado, os operadores das linhas 
troncais são compensados estritamente sobre 
o número de quilômetros rodados e quaisquer 
ajustes baseados sobre o desempenho. O número 
de quilômetros que cada companhia operadora 
é designada a atender é negociado de antemão 
entre todas as partes interessadas. O processo de 
distribuição do faturamento para os operado-
res de linhas troncais se parece com o processo 
mostrado na Figura 16.13.

Figura 16.11
Arquitetura tecnológica.
Fonte: TransMilenio S.A.

Figura 16.12
Distribuição das 
receitas do sistema 
TransMilenio.

71,9%
13,9%

9,1%
5,0% 0,04%

Operadores de
linhas troncais

Operadores
alimentadores

Empresa de
cobrança de tarifas

Empresa pública

Gerente do
fundo �duciário



634

Manual de BRT

Parte V – Plano de Negócios

A base para a distribuição do faturamento para 
os serviços alimentadores é um pouco diferente 
do que dos operadores troncais. Nos corredores 
troncais, as atividades dos operadores são rela-
tivamente controladas, devido a natureza fixa 
das vias de ônibus e da supervisão do centro de 
controle. Infrações dos motoristas, como não 
parar em uma estação, são prontamente obser-
váveis, uma vez que estejam na linha troncal. 
Entretanto, serviços alimentadores são menos 
facilmente monitorados e controlados. Assim, 
o sistema de distribuição de receitas deve levar 
em conta quaisquer possíveis incentivos mal 
colocados.
Por exemplo, se os serviços alimentadores foram 
compensados exclusivamente com base nos 
quilômetros rodados, então os operadores ali-
mentadores teriam um incentivo para dirigir tão 
rápido quanto possível sem apanhar qualquer 
passageiro. De acordo com isso, se os operadores 
alimentadores forem compensados exclusiva-
mente com base no número de passageiros, 
então os operadores não trabalham fora do horá-
rio de pico. Também, quando a compensação é 
baseada exclusivamente no número de passagei-
ros, os operadores alimentadores são expostos 
a consideráveis riscos de demanda. Assim, em 
alguns casos, o pacote correto de incentivos para 
os operadores alimentadores pode ser a compen-
sação com base tanto no número de quilômetros 
rodados quanto no número de passageiros trans-
portados. Nesse cenário, os operadores têm um 
incentivo tanto para prover serviços ao longo 
da programação diária quanto para atender as 
necessidades dos passageiros. Tanto em Bogotá 
quanto em Quito, os serviços alimentadores 
eram originalmente compensados pelo número 
de passageiros atendidos. Entretanto, ambas 

as cidades mudaram agora para um esquema 
de incentivo combinado (distância percorrida 
e passageiros coletados) de forma a melhorar o 
desempenho dos operadores.
Na realidade, não há nenhuma razão porque os 
movimentos de alimentadores não possam ser 
controlados com no mesmo nível que as opera-
ções das linhas troncais, usando tecnologia de 
rastreamento de localização automática de veí-
culos (AVL). A inspeção regular das operações 
alimentadoras poderia ser utilizada para assegu-
rar que as paradas nas estações são respeitadas. 
O monitoramento por GPS de veículos alimen-
tadores também é útil em termos de assegurar 
espaçamentos eficientes entre os veículos. No 
final das contas, o objetivo deveria ser a criação 
dos níveis de serviço nas linhas alimentadoras 
iguais aos níveis de serviço das linhas troncais. 
Aplicar todos os esforços nas linhas troncais 
e deixar as operações alimentadoras com seus 
recursos isolados acaba por diminuir a imagem 
do sistema.

16.3.4  Auditoria do processo

Todo o processo de coleta e distribuição da 
receita deve ser auditado independentemente 
por uma empresa profissional de auditoria. 
A empresa selecionada não deve ter relações 
de nenhuma natureza com qualquer uma das 
outras companhias do sistema (e.g., operadores 
troncais, operadores alimentadores, operador 
de cobrança, gerente do fundo). Esse processo 
de auditoria verificará especialmente o manu-
seio das receitas pela empresa de cobrança e o 
gerente do fundo fiduciário.
O processo de auditoria em conjunto com a 
verificação eletrônica das tarifas coletadas, bem 
como a presença do gerente do fundo, tudo isso 
contribui para um ambiente de confiança no sis-
tema. Sem esse processo rigoroso e transparente, 
operadores poderiam ter menos confiança no 
sistema e menos disposição para atuar de uma 
maneira apoiando o bem comum.

Empresa de fiscalização pública
5,0%

Empresa fiduciária
0,04%

Empresas de linhas troncais 
71,9%

Empresa de cobrança de tarifas
9,1%

Empresas alimentadoras
13,9%

Operador 1

Operador 2

Operador 3

Operador 4

Figura 16.13
Distribuição de 
faturamento para 
os operadores das 
linhas troncais.
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16.4  Política tarifária
“A mera formulação de um problema é muitas 
vezes bem mais essencial que a sua solução, que 
pode ser meramente uma questão de habili-
dade matemática ou experimental. Levantar 
novas questões, novas possibilidades, para 
tratar velhos problemas de um novo ângulo 
exige imaginação criativa e marca avanços 
reais.”

—Albert Einstein, físico, 1879–1955

A política tarifária será tão importante para 
a sustentabilidade de longo prazo do sistema 
quanto os contratos operacionais e a estrutura 
de negócios. Se o sistema de BRT for montado 
com uma excelente estrutura de negócios, mas 
o governo fixar as tarifas a preços muito baixos 
a ponto de o sistema não gerar receita suficiente 
para manter seus custos operacionais, é provável 
que o sistema entre em colapso com o tempo. 
Se a tarifa não tem permissão de ser aumentada 
quando houver um aumento repentino dos 
preços dos combustíveis, então a lucratividade 
de todo o sistema pode ser posta em risco.
Por outro lado, a tarifa é altamente política e 
se o preço da tarifa subir de repente e, agu-
damente, poderia haver sérias consequências 
para usuários de baixa renda e seus níveis de 
emprego. Por conta dessas ramificações poten-
ciais, as tarifas são politicamente muito sensí-
veis. Uma política ruim pode ou minar a viabili-
dade de longo prazo do sistema, de um lado, ou 
levar a turbulências sociais, do outro lado. Feliz-
mente, a eficiência de um bom sistema de BRT 
geralmente torna possível manter tarifas baixas 
enquanto se mantém o sistema lucrativo.
Agora que os custos do sistema já foram esti-
mados, planejadores de sistema têm uma idéia 
geral da tarifa técnica. A tarifa técnica, como 
explicado anteriormente, dirá aos planejadores 
de sistema quanto eles precisam cobrar para o 
sistema empatar. Essa medida inicial da tarifa 
técnica, entretanto, foi baseada no pressuposto 
de uma tarifa fixa por passageiros.
Ainda que a tarifa técnica seja o ponto de 
partida para decidir sobre a estrutura tarifária 
final, agora o nível ótimo da tarifa ao usuário e 
a estrutura precisam ser avaliadas. Uma tarifa 
técnica baseada inteiramente nos custos pode-
ria ser mais alta do que os passageiros estão 
dispostos a pagar. Os lucros reais do sistema 

podem aumentar, em vez de abaixar, se a tarifa 
ao usuário é diminuída abaixo da tarifa téc-
nica, se os passageiros são muito sensíveis a 
mudanças de preço.
A estrutura tarifária ótima, portanto, dependerá 
de quão sensíveis os passageiros de transporte 
público são às mudanças de preço, ou da elas-
ticidade da demanda. Fazer um sistema de 
BRT autofinanciável exige não apenas que a 
tarifa ao usuário seja alta o bastante para cobrir 
os custos operacionais, mas também exige que a 
tarifa ao usuário seja baixa o bastante para atrair 
um grande número de passageiros e, portanto, 
maximize as receitas.
O próximo passo, portanto, é determinar o nível 
ótimo da tarifa ao usuário e a estrutura de tarifa 
ótima do ponto de vista do lucro, conveniência 
ao usuário e número de viagens.
Uma vez que a estrutura e o nível ótimo de 
tarifa sejam determinados, eles devem ser 
comparados com a tarifa técnica. Se a tarifa ao 
consumidor ótima é muito menor que a tarifa 
técnica, então o desenho do sistema terá de ser 
modificado para o ponto em que a tarifa téc-
nica e a tarifa ótima ao usuário são as mesmas. 
Somente depois disso o sistema de tecnologia 
tarifário pode ser selecionado e o plano de negó-
cios finalizado.
Como foi sugerido, a determinação da tarifa 
exige a análise de dois valores diferentes:

A tarifa técnica, ou a tarifa necessária para a ��
completa cobertura dos custos;
A tarifa ótima para o usuário, ou a tarifa que ��
maximiza a lucratividade do sistema.

Idealmente, o modelo operacional e de negó-
cios para o sistema de BRT deve trazer a tarifa 
técnica tão próxima da tarifa ao usuário quanto 
possível.

16.4.1  Cobertura de custos

A primeira decisão que precisa ser feita com 
relação ao nível básico da tarifa é como as tarifas 
devem se relacionar com os custos operacio-
nais do sistema. Enquanto sistemas normais de 
ônibus operam no congestionamento do tráfego 
misto e, portanto, encaram custos operacionais 
crescentes, que estão fora de seu controle, siste-
mas de BRT foram projetados especificamente 
para evitar que congestionamentos diminuam 
a lucratividade do sistema. De fato, um novo 
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sistema de BRT pode aumentar a eficiência de 
custo através de diversos fatores (Tabela 16.4).
Por essa razão, sistemas de BRT podem geral-
mente evitar a necessidade de serviços subsi-
diados pelo governo, e todos os problemas de 
gerenciamento que resultam de sistema subsidia-
dos. É geralmente recomendado que em países 
em desenvolvimento, a tarifa do BRT seja colo-
cada em um nível alto o bastante para cobrir 
os custos operacionais do sistema, incluindo, se 
possível, o custo da depreciação dos veículos.
Assim, o ponto de partida para a consideração 
dos níveis de tarifa para o usuário é uma análise 
dos custos operacionais (veja a seção anterior). 
Em outras palavras, a tarifa ao usuário deve ser 
fixada acima da tarifa técnica.
Com tantas necessidades competindo pelo 
financiamento público nas cidades de nações 
em desenvolvimento, da educação à água limpa, 
à saúde pública e aos esgotos, raramente há 
uma boa justificativa para subsidiar um sistema 
de transporte que já recebe acesso privilegiado 
à infra-estrutura viária. Ao evitar subsídios, a 
cidade também evita a complexidade e custos 
adicionais de gerenciar um esquema de subsí-
dios. O surgimento de subsídios também tende 
a minar o apoio político ao sistema e criar 
desconforto entre os não usuários, tornando 
a sustentabilidade do sistema extremamente 
vulnerável.
É claro que a acessibilidade de preço também 
é uma consideração primária. Nem todos os 

sistemas de BRT são bem projetados como o 
TransMilenio, e nem todos eles podem alcançar 
a cobertura dos custos, não importa quão alta 
a tarifa ao usuário é fixada. Se uma tarifa ao 
usuário baseada na tarifa técnica é muito alta, 
ela acaba por alienar passageiros, e essa situação 
não ajuda a aumentar o lucro do sistema. A elas-
ticidade da demanda para usuários de transporte 
público de baixa renda pode ser bastante alta.
Mais do que isso, uma tarifa ao usuário muito 
elevada consumiria uma porcentagem muito 
grande da renda diária de cidadãos de baixa 
renda, prejudicando os objetivos de desenvol-
vimento social do sistema de BRT, seu ímpeto 
original. Se uma tarifa está muito alta, o desem-
prego pode resultar desse fator.
É, portanto, imperativo que o sistema seja re-
projetado para o ponto em que será inerente-
mente lucrativo desde o começo.
Deve ser observado que, na maioria das socieda-
des, os governos reservam o direito de oferecer 
descontos para certas categorias de usuários, 
como estudantes, idosos e os muito pobres. 
Essas necessidades de descontos não constituem 
uma ameaça para a sustentabilidade do sistema 
de BRT enquanto a autoridade de BRT estiver 
protegida dessas decisões políticas por obriga-
ções contratuais. Se o governo decide obrigar 
uma tarifa mais baixa ou descontos de catego-
rias, então ele deve compensar a autoridade do 
BRT pelas perdas sofridas.
Mesmo no caso de TransMilenio, um dos sis-
temas mais lucrativos do mundo, a municipa-
lidade reservou a opção de subsidiar a tarifa. O 
governo tem o direito de exigir uma tarifa mais 
baixa do que a tarifa técnica, conquanto com-
pense TransMilenio pelas perdas incorridas. Até 
hoje, essa opção nunca foi exercida.
Assim, a base inicial da tarifa deve ser o custo 
de oferecer o serviço, ou a tarifa técnica. Mesmo 
se um subsídio governamental não possa ser 
evitado, ele deve ser tratado como uma taxa por 
contratos de serviço com outras agências gover-
namentais que não tenham impacto na tarifa 
geral nem impactos adversos na estabilidade 
financeira do sistema de BRT como um todo.
Antes da determinação sobre se o sistema exige 
subsídios operacionais, entretanto, opções adi-
cionais devem ser consideradas.

Tabela 16.4: Ganhos de eficiência com o BRT

Categoria Componente de economia de custo

Operações

Via de operação exclusiva, em vezem vez de nas 
faixas de tráfego misto.

Controle central para otimizar o desempenho.

Medidas de prioridades nas interseções.

Locais de estações definidos são muitas vezes mais 
distantes do que paradas informais.

Sistema coordenado e integrado permitindo transfe-
rências gratuitas entre linhas e corredores (efeito de 
rede).

Economias 
de escala em 
aquisições

Compra de veículos.

Compra de combustível.

Manutenção.

Compra de equipamento de cobrança.

Número de viagens
Serviço de maior qualidade atraindo usuários de 
carros.
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16.4.2  Tarifa ao usuário ótima

O primeiro passo para determinar uma estru-
tura tarifária ótima, o impacto projetado de 
diferentes tarifas fixas sobre a lucratividade do 
sistema total deve ser analisada. Mesmo se o 
sistema puder, por fim, utilizar uma tarifa com 
base em distâncias, uma análise de tarifa única 
deve ser a base inicial para os cálculos. Essa 
escolha simplifica bastante a análise.
Se um modelo de demanda de tráfego foi usado 
para gerar a estimativa original de demanda, 
deve ser possível derivar a elasticidade da 
demanda do modelo. Se não, o impacto da 
tarifa técnica na demanda pode ser estimado 
por assumir-se simplesmente que a elasticidade 
relativa da demanda é 1, ou que um aumento de 
10% no preço da tarifa levará a uma redução de 
10% no número de viagens. A experiência local 
com o impacto que os aumentos de tarifa tive-
ram no número de viagens no passado seria uma 
orientação melhor para basear a elasticidade da 
demanda. No caso da modelagem feita para o 
TransMilenio, assumiu-se de início que a elasti-
cidade relativa era 1.
Como forma de exemplo, quando aconselhando 
o governo de DKI Jacarta sobre uma tarifa apro-
priada para TransJakarta, foi determinado que 
a tarifa ótima para o usuário do ponto de vista 
de maximização do lucro operacional era 2.100 
rúpias (0,25 dólar), o número com destaque ama-
relo na Tabela 16.5. A tarifa ao usuário ótima do 
ponto de vista da maximização da receita de ope-
ração era próxima de 1.500 rúpias (0,20 dólar), a 
área da Tabela 16.5 destacada em verde.
Entretanto, quando os outros custos opera-
cionais (depreciação de veículos e operação e 

equipamento do sistema de cobrança) eram 
somados (i.e., calculando a tarifa técnica), o 
sistema funcionaria com uma tarifa de 2.700 
rúpias para empatar os custos. Com essa tarifa, 
o sistema não poderia lucrar porque perderia 
muitas viagens. Em outras palavras, não havia 
maneira de tornar o sistema auto-suficiente na 
Fase I sem alterar o plano operacional. Nesse 
caso, a falta de serviços alimentadores e o fra-
casso no corte das linhas paralelas estavam 
diminuindo a demanda desnecessariamente, e 
contratos mal negociados com os operadores 
privados estavam artificialmente inflacionando 
os custos de operação de ônibus. No final das 
contas, o sistema abriu com uma tarifa de 2500 
rúpias e as operações da Fase I tiveram de ser 
subsidiadas. Em vez de decidir imediatamente 
que o sistema precisava ser subsidiado, os proje-
tistas do sistema deveriam primeiro tentar corri-
gir os problemas operacionais.
No caso de Bogotá, a tarifa técnica para o sis-
tema de BRT era aproximadamente 0,40 dóla-
res, e a tarifa dos serviços anteriores de ônibus 
estavam no intervalo de 0,30 a 0,35 dólares. A 
análise de demanda mostrou, no entanto, que 
a tarifa técnica estava próxima da tarifa ótima 
para o usuário de uma perspectiva de lucro. Isto 
foi, em grande parte, porque o governo tinha 
previamente regulado a tarifa em um nível 
muito baixo. Esse nível baixo era tanto causa 
quanto efeito de um serviço de qualidade de 
serviço mais baixa e margens muito baixas de 
lucros para os operadores de ônibus, o que não 
lhes permitia investir em novos veículos.
Portanto, um ano antes da abertura do Trans-
Milenio, a cidade permitiu que os operadores 

Tabela 16.5: Demanda por tarifa única e análise de lucro em TransJakarta

Tarifa base 
(Rp)

Demanda 
(passageiros 

pagantes)

Receita 
coletada 

(US$)

Veículo-km 
viajados

Custo 
operacional 

(US$)

Lucros 
(US$)

Pico de 
frequência 
(buses/hr)

Rp 2.000 11.523 $3.201 2.732 km $1.973 $1.228 40

Rp 2.200 14.634 $3.577 3.248 km $2.346 $1.231 52

Rp 2.100 16.511 $3.853 3.618 km $2.613 $1.239 56

Rp 2.000 18.191 $4.042 3.955 km $2.857 $1.186 63

Rp 1.800 21.640 $4.328 4.516 km $3.262 $1.066 69

Rp 1.600 25.172 $4.475 5.153 km $3.722 $753 77

Rp 1.400 28.759 $4.474 5.671 km $4.096 $378 86

Rp 1.300 30.445 $4.398 5.842 km $4.219 $178 89

Fonte: ITDP
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Figura 16.14
O sistema Lymmo de 

Orlando não cobra 
tarifas, e assim os 

projetistas da estação 
tiveram considerável 

maior liberdade 
para criar um design 

intrigante e aberto.
Foto por Lloyd Wright

subissem suas tarifas acima do nível da tarifa 
técnica do sistema de BRT. Ainda que a popu-
lação não estivesse inteiramente satisfeita com 
os aumentos, em geral, qualquer insatisfação 
era dirigida aos operadores particulares, e não 
à municipalidade. Assim, quando o TransMi-
lenio entrou finalmente em operação, o custo 
era aproximadamente o mesmo dos serviços 
existentes.
Em outros casos, como Quito, o serviço de 
BRT foi introduzido com um ligeiro acréscimo 
sobre os serviços existentes. Entretanto, a vasta 
diferença de qualidade entre o novo sistema e os 
antigos ônibus mais velhos acabou por levar o 
público a apoiar o novo sistema.

16.5  Opções de sistemas tarifários
“A tecnologia presume que há apenas uma 
maneira certa de fazer coisas, e isso nunca é 
verdade.”

—Robert M. Pirsig, filósofo, 1928

No desenvolvimento de um sistema de tarifas 
eficiente, há muitas opções estruturais que 
devem ser consideradas. Essas diferentes opções 
afetarão a lucratividade global do sistema, bem 
como a igualdade social das tarifas. Os tópicos 
cobertos nessa seção incluem:

Estruturas tarifárias (tarifas gratuitas, tarifas ��
únicas, tarifas por zona, tarifas por distância, 
tarifas por horário e tempo);
Descontos de tarifas (viagens múltiplas, ��
transferências entre sistemas, descontos por 
categorias);
Opções de tarifas para serviços alimentadores.��

Uma vez que essas decisões estruturais básicas 
estão feitas, então um re-cálculo da lucrativi-
dade do sistema deve ser feito. Um processo 
iterativo pode existir sempre que várias opções 
estruturais são testadas com seus impactos na 
lucratividade geral do sistema. Como em muitos 
outros aspectos do planejamento do BRT, há 
trocas inerentes que devem ser consideradas, 
quando se pondera a lucratividade do sistema 
contra o seu projeto. Essas trocas provavelmente 
afetam assuntos como a conveniência ao usuário 
e a equidade social.
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Figura 16.15
O Miami People 

Mover é um circular 
gratuito no centro 

da cidade (“Grátis, 
não requer tarifa.”).

Foto por Lloyd Wright

16.5.1  Estrutura tarifária

Como observado no Capítulo 12 (Tecnologia), 
planejadores de sistemas tem uma variedade de 
opções de estruturas tarifárias. Há pelo menos 
cinco opções diferentes para estruturar o sistema 
tarifário:

1. Tarifas gratuitas,
2. Tarifas únicas,
3. Tarifas por zona,
4. Tarifas por distância, e
5. Tarifas por tempo e horário.

Essas estruturas de tarifa não são sempre mutu-
amente exclusivas. Por exemplo, uma tarifa com 
base no tempo é, geralmente, combinada com 
uma das outras estruturas tarifárias. Também, 
uma estrutura de tarifas pode ser usada para os 
serviços troncais, e outra para os serviços ali-
mentadores. Por exemplo, alguns sistemas utili-
zam uma tarifa gratuita para os veículos alimen-
tadores enquanto uma tarifa única ou com base 
na distância é usado para os serviços troncais.

16.5.1.1  Tarifas gratuitas
Uma abordagem relativamente nova para as tari-
fas de transporte público é eliminar de todo as 
tarifas. Como o nome implica, sistemas de tari-
fas gratuitas envolvem não cobrar nada pelo uso 
do transporte público. Alguns sistemas de trans-
porte público na Bélgica perceberam que seu 
processo de cobrança de tarifa era na realidade 
tão custoso que fazia sentido apenas oferecer um 
serviço gratuito. Ao eliminar as cobranças de 
tarifa para o transporte público, não há necessi-
dade de equipamentos de cobrança e verificação 
de tarifa, nenhuma exigência de equipes para a 
operação, cartões eletrônicos ou outras mídias 
de pagamento, nem tempos de espera para a 
compra de bilhetes.
Além disso, o desenho do interior dos veículos 
e das estações dispensa as exigências do sistema 
de cobrança. Para o interior dos veículos, há 
muito mais espaço para assentos. As implicações 
para o desenho da estação são que um projeto 
aberto pode ser utilizado. Um projeto aberto 
significa que há menor separação da estação 
(Figura 16.14). Esses tipos de estações também 
são menos custosos para a construção.
É claro que o principal benefício de sistemas 
de tarifas gratuitas é o impacto no número de 
passageiros. Em Hasselt (Bélgica), a utilização 

pulou de 23.000 passageiros por mês para 
300.000 passageiros por mês com a introdu-
ção do serviço sem tarifas. Cerca de 25% dos 
usuários de veículos particulares mudou para o 
transporte público desde a implementação desse 
esquema. Da mesma forma, tarifas de trens 
urbanos também foram eliminadas em certas 
áreas da Bélgica.
A base para a decisão na Bélgica foi o fato de 
que aproximadamente 60% da receita do sis-
tema estava sendo usada para imprimir, distri-
buir e inspecionar tarifas. Se outros custos exter-
nos, como os impactos no projeto da estação e 
tempos de espera de usuários são considerados, 
então o argumento pela viagem com tarifa gra-
tuita se torna ainda mais forte.
Sistemas de tarifas gratuitas são cada vez mais 
comuns tanto na Europa quanto na América do 
Norte. Nos EUA, cidades como Denver, Miami 
e Orlando têm alguns serviços que operam livres 
de tarifas (Figura 16.15).
O desenvolvimento de um sistema de tarifa 
gratuita não quer dizer que a estrutura geral de 
negócios deve mudar radicalmente. Operadores 
particulares ainda podem fazer ofertas compe-
titivas pela provisão do serviço. Os pagamentos 
para os operadores ainda podem ser baseados 
nos números de quilômetros rodados. A única 
mudança é a origem do fluxo de receita, que, 
em vez de partir dos usuários, será de outras 
origens como cobranças de uso da via, taxas 
na gasolina e tarifas de estacionamento. Por 
exemplo, Orlando paga inteiramente pelo 
seu serviço Lymmo através de uma tarifa de 
estacionamento.
No caso de cidades de nações em desenvolvi-
mento, há menos chance de existir o caso de 
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estruturas de tarifas gratuitas, principalmente 
por que o custo do sistema de cobrança é, prova-
velmente, menor. Com menores custos laborais, 
há menos casos em cidades de nações em desen-
volvimento em que os custos da cobrança come-
cem a se aproximar das receitas conseguidas, e 
assim justificar-se a eliminação de tarifas.
Entretanto, há exemplos de cidades como 
Bogotá utilizando estruturas de tarifa gratuita 
para os serviços alimentadores. Uma vez que 
os serviços alimentadores operam tipicamente 
com ambientes abertos, em vez de ambientes 
fechados de estação, qualquer cobrança teria 
que ocorrer a bordo dos veículos. Esse arranjo 
implica que os leitores de tarifas são necessários 
nas portas. Um leitor de saída também pode ser 
necessário, se a transição do sistema alimenta-
dor para o sistema troncal passar por uma área 
aberta. Todo esse equipamento de cobrança 
embarcado significa que os custos dos veículos 
são consideravelmente maiores. Adicionalmente, 
a cobrança e a verificação a bordo também 
implicam em uma intervenção necessária do 
motorista (como oferecer troco), o que aumenta 
os tempos parados e os tempos gerais das via-
gens. Por todas essas razões, sistemas de tarifas 
gratuitas têm uma aplicabilidade bastante ampla 
para serviços alimentadores tanto em nações em 
desenvolvimento quanto desenvolvidas.
Os principais argumentos contra os sistemas de 
tarifa gratuita se relacionam com viabilidade 
financeira, segurança e princípio econômico. 
Primeiro, para muitas cidades de nações em 

desenvolvimento, o espectro de possibilidades 
de assegurar o financiamento do sistema a partir 
de outras fontes que não as tarifas do serviço 
é bastante limitado. Na maioria dos casos, no 
entanto, o crescimento dos veículos motorizados 
particulares oferece um escopo significativo para 
usar alguma forma de tarifa de veículos como 
uma fonte de renda.
Segundo, algumas cidades temem que os seus 
sistemas de transporte público ficarão lotados 
com pessoas sem teto e outras buscando come-
ter crimes. É verdade que, em geral, projetos 
de estação abertos podem tender a encorajar a 
vadiagem (Figura 16.16). Entretanto, essa situ-
ação pode ser verdadeira em qualquer espaço 
público, como calçadas e parques públicos, 
e ninguém sugere eliminar esses aspectos do 
ambiente da cidade. Além disso, há uma quan-
tidade de técnicas de fiscalização que podem ser 
utilizadas para desencorajar dormir ou vadiar 
dentro do sistema.
Terceiro, alguns argumentam contra as tarifas 
gratuitas com o principio econômico de que bens 
gratuitos sempre levam a ineficiências de mer-
cado. Se um produto não tem preço, ele simples-
mente não será valorizado pelo público e, assim, 
o sistema de transporte público será visto como 
um bem inferior. Outra vez, no entanto, seria 
possível estender esse argumento para muitos 
aspectos do espaço público, como calçadas, par-
ques e até mesmo as ruas das cidades. Poucas 
pessoas sugeririam cobrar pedestres por andar 
na calçada ou famílias por usar um parque. Da 
mesma forma, o transporte público também 
poderia ser visto como um bem público essencial 
que não deve ser enfadado com uma tarifa.
Em alguns países como a África do Sul, no 
entanto, o governo tem trabalhado muito para 
superar uma cultura de não pagamento por 
serviços. Durante os anos do Apartheid, o não-
pagamento de serviços públicos, como água e 
eletricidade, foi equacionado como uma forma 
de protesto contra os corpos governantes. Desde 
o fim do Apartheid, no entanto, a cultura, 
infelizmente, continua a criar dificuldades para 
municípios que tentam alcançar a sustenta-
bilidade financeira. Nesses casos, pode haver 
resistência à introdução de outro bem público 
que possa apenas aprofundar a cultura de não 
pagamento.

Figura 16.16
Um homem usa a 
plataforma do terminal 
do centro da cidade 
do sistema de Porto 
Alegre como um 
lugar para dormir.
Foto por Toni Lindau
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16.5.1.2  Tarifas únicas versus tarifas por 
distâncias

Muitas cidades geralmente debatem sobre a 
escolha entre a aplicação de uma tarifa única ou 
uma tarifa com base na distância. Uma tarifa 
única significa que um único preço se aplica a 
qualquer viagem dentro do sistema. Em con-
traste, uma tarifa por distância significa que o 
preço da tarifa varia com o número de quilôme-
tros viajados.
Cada uma dessas opções envolve um conjunto 
diferente de trocas. Tarifas únicas podem ser 
equivalentes sociais se grupos de baixa renda 
tendem a pegar longas viagens e residem na 
periferia urbana. Essas áreas periferias ofere-
cem propriedades a custos substancialmente 
mais baixos que áreas centrais. As longas dis-
tâncias entre as comunidades periféricas e as 
oportunidades de emprego na cidade podem 
inibir o acesso a empregos, saúde pública e 
educação. Se uma tarifa com base na distância 
fosse implementada nessa situação, os pobres na 
periferia acabariam pagando os maiores custos 
de transporte. De forma a conseguir maior 
igualdade social, uma tarifa única ajuda a dar a 
esses grupos de baixa renda acesso aos serviços 
e oportunidades do centro da cidade. Nesses 
casos, a tarifa única funciona como um subsídio 
cruzado entre os residentes de maiores rendas 
nas partes centrais da cidade para os residentes 
de rendas mais baixas localizados na periferia. 
Uma das principais razões para Bogotá instituir 
a tarifa única foi a promoção de um maior senso 
de igualdade social dentro do seu sistema de 
transporte público (Figura 16.17).
Conforme o sistema TransMilenio se expandiu, 
no entanto, a distância de viagem média dentro 
do sistema está crescendo, assim como está o 
custo para prover cada viagem. Essa tendência 
faz com que haja uma pressão maior para que se 
adote a tarifa por distância.
Uma tarifa única também permite o uso de 
tecnologias de cobrança mais simples. Opções 
sem bilhetes, como máquinas de moedas são 
possíveis com uma tarifa única. Além disso, 
uma tarifa única implica que nenhum passo de 
verificação de distância é necessário na saída 
do sistema. A ausência desse passo de verifi-
cação reduz filas e, assim, melhora a eficiência 
global do sistema. Em geral, um esquema de 

tarifa única reduz o nível de complexidade na 
cobrança em uma ordem de grandeza.
Sistemas de tarifa com base na distância são 
utilizados com bastante frequência em nações 
desenvolvidas, bem como em alguns sistemas 
ferroviários em cidades em desenvolvimento, 
como o SkyTrain em Bangcoc (Tailândia) e no 
metrô de Délhi (Índia). Estruturas de tarifas por 
distância espelham melhor os custos operacio-
nais reais e, assim, oferecem uma medida mais 
verdadeira das despesas para os operadores do 
sistema. Uma jornada mais longa implica que 
mais combustível e mais mão-de-obra é necessá-
rio. Assim, sistemas com base na distância não 
envolvem os subsídios cruzados implícitos em 
sistemas de tarifa única.
Ainda que a tarifa deva ser alta o bastante para 
cobrir o custo de oferecer o serviço, pode ser 
o caso de que uma tarifa por distância leve o 
sistema planejado mais próximo da cobertura 
completa dos custos do que uma tarifa única. 
Contanto que a receita tarifária seja mais alta 
do que o custo de operação do sistema, a tarifa 
também pode variar com base na distância 
da viagem. Estruturas de cobrança mais com-
plexas oferecem a possibilidade de otimizar a 
lucratividade e a igualdade do sistema e, assim, 
deve ser investigada antes da finalização do 
plano de negócios.

Figura 16.17
Bogotá optou por 
uma estrutura de 

tarifa única em parte 
para alcançar maior 

igualdade social 
para as comunidades 

de baixa renda 
localizadas na 

periferia da cidade.
Foto por cortesia de Oscar Diaz e 
Por el País que Queremos (PPQ)
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A principal desvantagem de sistemas de tarifa 
complexos, como tarifas por distância, é o custo 
adicional de cobrar e verificar as tarifas. Ao 
menos que um sistema de honra seja utilizado, 
leitores e mídias de pagamento mais sofisticados 
são necessários, o que será mais caro. Ainda, 
esses sistemas de tarifas envolvem mais forma-
ção de filas para os usuários, especialmente uma 
vez que o meio de pagamento também deve ser 
passado pelo leitor na saída do sistema. A confu-
são do cliente sobre o real custo de uma viagem 
pode ocorrer. De forma a indicar a estrutura de 
tarifas, tipicamente uma matriz complexa de 
viagens deve ser colocada nas estações. Usuários 
devem entrar no sistema sem saber exatamente 
quanto a sua viagem custará. Por sua vez, o 
resultado pode ser que um usuário chegue a um 
destino sem fundos o bastante em seu cartão 
de tarifa. Essa situação, no mínimo implica 
na necessidade de uma máquina de ajuste de 
tarifa na área de saída (Figura 16.18). Isso pode 
também implicar que os usuários são sujeitos a 

Figura 16.18
Uma máquina de 
ajuste de tarifa na 
saída do sistema 
ferroviário urbano 
de Tóquio.
Foto por Lloyd Wright

Tabela 16.6: Comparação de estruturas tarifárias em TransJakarta

Opção
Tarifa

Base (Rp)
Parte variável da 

tarifa (Rp/km)

Demanda 
(passageiros 

pagantes)

Receita 
(US$)

Distância 
média (km)

Custo de 
operação 

(US$)

Lucro 
(US$)

Frequência 
máxima 

(ônibus/hora)

Tarifa única Rp 2.500 0 Rp/km 11.523 $3.201 13,47 km $1.973 $1.228 40

Tarifa variável 1 Rp 1.500 70 Rp/km 13.653 $3.283 9,87 km $1.927 $1.356 46

Tarifa variável 2 Rp 1.000 110 Rp/km 16.374 $3.719 7,94 km $2.054 $1.666 53

Tarifa variável 3 Rp 1.500 50 Rp/km 18.270 $4.129 10,68 km $2.521 $1.607 62

penalidades e multas, o que levará o usuária a 
sentir raiva ou ficar embaraço. Esses incidentes 
podem ser bastante efetivos em desencorajar 
usos futuros do sistema.
A complexidade também significa que mais 
coisas podem dar errado com o sistema, acres-
centando custos de manutenção e potenciais 
desligamentos do sistema. No caos de cidades 
como Jacarta, a complexidade do sistema de 
tarifas significou que ele não funcionou adequa-
damente durante o primeiro ano de operação.
Também é possível existir uma combinação 
de tarifas únicas com tarifas por distância. A 
tarifa básica pode ser fixada bem elevada e a 
taxa adicional por quilômetro pode ser rela-
tivamente baixa para o preço total da tarifa. 
Alternativamente, uma tarifa única pode ser 
utilizada dentro de uma área urbana bem defi-
nida, enquanto viagens até locais regionais, como 
outros municípios, podem exigir uma cobrança 
adicional. Um sistema de tarifas combinadas 
pode ser adequado quando uma área metropoli-
tana inclui cidades satélites. Se essas cidades são 
predominantemente de rendas de natureza média 
ou mais alta, então as justificativas para subsídios 
cruzados são menores. Por exemplo, as vias de 
ônibus em São Paulo (Brasil) cobram um preço 
único nas áreas centrais, mas revertem a um 
esquema baseado em distância para prosseguir 
para destinos satélites. O sistema de cobrança 
nesses casos pode exigir maior sofisticação, como 
cartões eletrônicos. Alternativamente, o ponto 
entre tarifas únicas e tarifas por distância podem 
ser concretizados em lugares terminais, onde é 
necessário fazer a transferência de um veículo 
para o outro. Nesse ponto, a transferência entre 
veículos pode exigir pagamento adicional.
Antes de se decidir por uma tarifa única, vale a 
pena testar o impacto de diferentes estruturas 
tarifárias sobre os lucros do sistema total. Estru-
turas distintas de tarifa podem ter impactos 
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muito diferentes sobre o número de viagens em 
diferentes condições.
Por exemplo, no primeiro corredor do sistema 
TransJakarta há muitos passageiros percor-
rendo distâncias muito curtas, visto que essa é 
uma grande área de compras, e as pessoas vão 
de loja em loja. TransJakarta, que adotou um 
sistema de tarifa única, perde muitos passagei-
ros porque há microônibus que oferecem um 
serviço concorrente a um preço inferior ao de 
TransJakarta. Para viagens de distâncias curtas, 
usuários tendem a usar os microônibus, mas 
para viagens mais longas, onde as economias de 
tempo se tornam uma questão maior, os passa-
geiros tendem a usar o TransJakarta. Essas via-
gens curtas no corredor, entretanto, são geral-
mente de um tipo bastante lucrativo de viagem 
para atender.
Por outro lado, nos corredores 2 e 3, a maior 
parte dos passageiros estava fazendo uma viagem 
bastante longa da periferia ao centro da cidade. 
Nesses corredores, a estrutura de tarifa única dá 
a TransJakarta uma vantagem competitiva sobre 
os outros operadores comerciais que cobram 
uma tarifa com base em zonas. Essa tarifa única 
também atraiu um monte de viagens de resi-
dentes de baixa renda que vivem na periferia da 
cidade e que são muito sensíveis a preços.
Portanto, TransJakarta desejou testar o impacto 
de uma tarifa por distância sobre o lucro. A 
Tabela 16.6 mostra os resultados dessa análise. 
Esses resultados mostram claramente como a 
mudança de uma estrutura tarifária com uma 
tarifa mínima relativamente alta, combinada 
com uma tarifa por distância arrecadaria subs-
tancialmente mais lucro que um sistema de 
tarifa única. A Figura 16.19 destaca a quanti-
dade de viagens que cada uma das diferentes 
estratégias tarifárias geraria.
Fazer essa análise exige um modelo de trans-
porte público com uma matriz OD das viagens 
por transporte público. Se as distâncias médias 
de viagens de transporte público ao longo do 
corredor de BRT planejado podem ser proxi-
mamente estimadas, então a tarifa técnica pode 
ser recalculada usando uma tarifa com base na 
distância. Essa análise também deveria levar em 
conta os maiores custos de cobrança associados 
com estruturas com base na distância, incluindo 
o valor do tempo dos usuários em filas.

Figura 16.19
Análise do impacto 

de diversas estruturas 
tarifárias no número 
de viagens da Fase II 

de TransJakarta.
Gráfico por cortesia do ITDP
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16.5.1.3  Tarifas por zona
As tarifas por zona são algumas vezes tomadas 
por uma versão simplificada da tarifa com base 
na distância. No caso da tarifa por zona, os 
clientes são cobrados pelo número de zonas que 
são atravessadas. Assim, se um usuário viaja de 
uma cidade para outra, ele é cobrado mais do 
que uma pessoa que viaja dentro dos limites de 
um único distrito.
A principal vantagem do sistema de zonas é sua 
simplicidade, tanto em termos de redução da 
confusão do usuário sobre tarifas, quanto em 
termos da tecnologia de tarifas necessária. É mais 
fácil entender as implicações de custo de viajar 
em uma cidade com algumas zonas em oposição 
a um relevante número de permutações relacio-
nadas com combinações por base nas distâncias.
A principal desvantagem de um sistema de 
zonas se relaciona com peculiaridades na estru-
tura de tarifas, quando viagens bem curtas entre 
zonas podem custar o dobro de uma viagem 
longa dentro de uma zona. Esse tipo de situa-
ção conduz a uma aplicação bem desigual de 
política tarifária e pode levar a desgostos entre 
os usuários. Esse mesmo cenário ocorreu em 
Santiago e resultou em alguma insatisfação com 
o sistema (Figura 16.20).
Para funcionar adequadamente, um sistema de 
zonas exige uma cidade com separações claras e 
lógicas entre os distritos. Cidades com rios, coli-
nas e outras barreiras físicas podem ser inclina-
das a um sistema de zonas. Entretanto, sistemas 
de zona também podem, no final das contas, 
criar barreiras artificiais dentro da cidade. Essas 
barreiras são claramente contrárias ao objetivo 
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da maioria dos sistemas de transporte público, 
que é atuar como um catalisador para o desen-
volvimento integrado do corredor. Em muitos 
aspectos, o sistema de zonas confia em padrões 
de desenvolvimento e demográficos de uma 
cidade que está em disputa com a natureza e a 
expectativa de um bom transporte público.
Até certo ponto, o advento do cartão eletrônico 
tornou o sistema zonal desnecessário. Anterior-
mente, limitações de tecnologia implicavam que 
os sistemas zonais eram necessários em muitas 
situações. Para os cartões eletrônicos, é tão fácil 
tratar uma tarifa puramente baseada em um 
sistema de distância como é em um sistema de 
zonas. A evolução do sistema de metrô de Lon-
dres dos cartões de tarja magnética para o Oys-
tercard (cartão eletrônico) pode permitir que ele 
passe de um sistema de zonas para um sistema 
puramente baseado na distância (Figura 16.21).

16.5.1.4  Tarifas por tempo e horário
Enquanto tarifas podem variar por distância, 
elas também podem variar por tempo. A forma 
mais típica de preços com base no tempo é ter 
uma tarifa no período de pico e uma fora do 
horário de pico. Cobrar mais nos horários de 
pico tende a ser mais lucrativo, em parte porque 
as vias estão mais congestionadas durante os 
horários de pico criando incentivos mais fortes 
para usar o sistema de BRT. Passageiros do 
horário de pico são, em sua maioria, viajantes 
que têm menos flexibilidade em sua programa-
ção de viagens. Ter menos flexibilidade significa 
que eles também têm menos sensibilidade ao 
preço e pagarão mais para fazer a viagem.
Serviços de transporte público com picos muito 
elevados também têm maiores custos de opera-
ção do que aqueles em que a demanda é mais 
bem distribuída ao longo do dia. Os custos 
maiores acontecem principalmente porque mais 
veículos são necessários para atender o período 
de pico, e também por conta desse impacto na 
mão-de-obra. Motoristas de ônibus e outros 
operadores do sistema tendem a querer trabalhar 
um dia de 8 horas, quando os picos da manhã 
e da tarde exigiram trabalhos extra. Quanto 
menos acentuada a demanda de pico, menor o 
número adicional de trabalhadores necessários 
para cobrir os horários de pico. Um sistema 

Figura 16.20
Nesse exemplo de 

Santiago, a viagem 
curta (Trip A) custará 

o dobro da viagem 
longa (Trip B). Os 

sistemas de zona 
podem assim oferecer 

simplicidade em 
troca da desigualdade 

de tarifas.

Figura 16.21
O cartão eletrônico 
Oyster de Londres 

melhorou a eficiência 
de custo do sistema de 

tarifas, bem como criou 
novas oportunidades 

para mais opções 
para os usuários.
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de tarifa que encoraje as pessoas a viajar fora 
do horário de pico ajuda a distribuir melhor a 
demanda, de uma forma que seja operacional-
mente mais eficiente.
Santiago (Chile) definiu um desconto de 20% 
durante o horário fora do pico para que os usu-
ários de transporte preferissem andar durante 
os horários fora do pico, reduzindo o congestio-
namento do sistema e melhorando a eficiência 
da frota. TransJakarta também ofereceu um 
desconto para passageiros de manhã bem cedo; 
antes das 7:30 da manhã a tarifa foi reduzida 
de 2.500 rúpias para 1.500 rúpias. Esse tipo de 
marcação de preços atua para ajudar a atenuar 
o pico. Adicionalmente, o menor preço atendeu 
objetivos de equalização social, já que os primei-
ros passageiros da manhã tendem a pertencer 
aos grupos de menores rendas.
Outros sistemas usam uma tarifa com base no 
horário em que o cartão de tarifa compra o 
direito de utilizar o sistema por uma certa quan-
tidade de tempo. Esse tipo de tarifa tem muita 
aplicação quando é interessante oferecer trans-
ferências gratuitas em sistemas sem integrações 
físicas entre as estações. Assim, transferências 
entre serviços ferroviários, serviços troncais de 
BRT e serviços de BRT alimentadores podem se 

passar sem a necessidade de ambientes de trans-
ferência fisicamente isolados.
A Cidade de Seul opera um sistema de tarifa 
combinado com base no tempo e com base 
na distância. Os usuários podem se transferir 
livremente entre os serviços de transporte públi-
cos rodoviários e ferroviários dentro de certo 
período de tempo. Cada transferência deve se 
passar dentro de uma janela de 30 minutos. A 
Figura 16.22 oferece um exemplo da estrutura 
tarifária integrada para uma viagem multimodal 
(metrô e ônibus) em Seul. Se o usuário tivesse 
de pagar por cada segmento da viagem indivi-
dualmente, a tarifa total seria 3.100 wons (3,25 
dólares). Com a estrutura de tarifas integrada, o 
total é apenas 2.200 wons (2,30 dólares), uma 
economia de quase 30%.
Para que o sistema de Seul funcione, no entanto, 
o cliente deve se lembrar de passar o seu cartão 
na saída da estação. De outra forma, o passa-
geiro encara uma penalidade da próxima vez 
que entrar no sistema. Esse requerimento de 
verificação de saída pode levar a tempos mais 
longos parado nas estações, bem como a zanga 
do cliente se o cartão passado não registra ade-
quadamente a saída ou se a pessoa simplesmente 
esquece de passar o cartão (Figura 16.23).

Figura 16.22
Exemplo de uma 
estrutura de tarifa 
integrada para uma 
viagem multimodal 
em Seul.
Fotos por Lloyd Wright

44 km de metrô 19 km de ônibus 14 km no metrô

Embarque Desembarque Embarque Desembarque Embarque Desembarque

W 800 W 600 0 W 500 0 W 300
Tarifa base: W 800 por 12 km

Tarifa com base na distância: W 100 
para cada 6 km adicionais até 42 km e 
W 100 para cada 12 km além de 42 km

Tarifa de ligação: W 500 Tarifa de ligação: W 300

Tarifa individual 
para a mesma viagem: W 1.400

Tarifa individual 
para a mesma viagem: W 800

Tarifa individual 
para a mesma viagem: W 900

Metrô Ônibus Metrô

Distância total de viagem: 77 km

Soma de tarifas individuais: W 3.100 Soma da tarifa integrada: W 2.200



646

Manual de BRT

Parte V – Plano de Negócios

Adicionalmente, a complexidade de combinar 
elementos baseados tanto no tempo quanto na 
distância implica que deve existir um controle e 
centro de gerenciamento bem sofisticado, com 
equipamentos e software de comunicações de 
alta qualidade (Figura 16.24).
A SPTrans, que atende a cidade de São Paulo, 
introduziu um sistema de linhas chamado Inter-
ligado, englobando 1.200 km de corredores de 

alta capacidade e 3.300 km de serviços locais 
(similares aos serviços alimentadores), como 
apresentado na Figura 16.25. As linhas podem 
ser usadas com um único pagamento de apro-
ximadamente 0,70 dólares por duas horas (a 
partir do registro do embarque), permitindo que 
os usuários façam tantas transferências quantas 
necessárias para atingir o seu destino almejado. A 
maioria (95%) das viagens pode ser completada 
dentro dessa estrutura de tempo, e quase 100% 
das viagens pode ser completa com o embarque 
no último segmento dentro das duas horas.
O sistema Interligado de São Paulo é possível 
com o uso de cartões eletrônicos sem contato, 
conhecidos como Bilhete Único (Figura 16.26). 
Há problemas de distribuição e controle de 
evasão com essa implementação, mas é um bom 
exemplo de práticas inovadoras no mundo em 
desenvolvimento.
As vantagens de um sistema com base no tempo 
são as economias oferecidas a certos usuários, 
especialmente aqueles viajando em horários 
fora de pico ou aqueles fazendo viagens ligadas 
usando diversos modos. Uma restrição com base 
no tempo também é, algumas vezes, útil para 
prevenir alguns clientes de vadiar no sistema.
Entretanto, também há algumas desvantagens 
nos sistemas de tarifas por tempo. Esses sistemas 
exigem equipamentos de cobrança, mídias de 
pagamento, sistemas de controle e softwares mais 
caros e sofisticados. O sistema também exigirá, 
provavelmente, equipamentos de ajuste da tarifa 
nas saídas, para que usuários que permaneceram 

Figura 16.23
Esquecer de passar 

o cartão no leitor 
na saída do sistema 

de ônibus de Seul 
pode resultar no 

pagamento de uma 
penalidade ao entrar 

novamente no sistema.
Foto por cortesia da Cidade de Seul

Figura 16.24
A complexidade de um sistema de tarifa 
multimodal que seja baseado no tempo 
e na distância exige um investimento 
significativo em tecnologias de controle.
Foto por Lloyd Wright

Figura 16.25
O sistema abrangente 
de linhas de São 
Paulo, o Interligado.
Fonte: SPTrans, 2004
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muito tempo no sistema possam pagar a pena-
lidade. A tecnologia também tem que ser ajus-
tada para incidentes quando não é por culpa do 
cliente que o tempo foi excedido. Por exemplo, 
se um atraso sério ocorre no sistema por causa de 
uma falha mecânica, os clientes ficaram irados se 
eles também tiverem de pagar mais.
Sistemas com base no tempo também levar a 
desigualdades tarifárias. Por exemplo, se uma 
pessoa é capaz de fazer três atividades dentro 
de 30 minutos cada paga apenas uma única 
tarifa para as três viagens. Um cliente que leve 
32 minutos para cada uma das três atividades 
pagará o triplo da tarifa que a pessoa que foi 
marginalmente mais rápida pagou. Em um sis-
tema não subsidiado, a renda total deve igualar 
as despesas. Assim, a pessoa que sai a fazer breves 
atividades recebe um subsídio cruzado da pessoa 
que faz atividades ligeiramente mais demoradas.
Além disso, a natureza da tarifa com base no 
tempo pode acrescentar considerável desgaste 
ao usuário que deve correr de um lugar ao outro 
para alcançar a restrição do tempo. Esse tipo de 
atividade corrida e desgastante pode levar a sérias 
consequências. Indivíduos que se apressem para 
cruzar travessias para chegar a tempo podem 
aumentar o risco de acidentes (Figura 16.27).
Também pode haver situações em que os usuá-
rios queiram fazer uma viagem exigindo muito 
tempo. Por exemplo, turistas, algumas vezes, 
usam o sistema de transporte público como uma 
forma de conhecer a cidade. Uma família pode 
passar muito tempo no sistema apenas apre-
ciando a cidade. Embaraçar turistas com multas 
e penalidades por viajar por muito tempo é uma 
maneira muito efetiva de desencorajar o turismo.

16.5.2  Descontos de tarifas

16.5.2.1  Descontos de viagens múltiplas
Uma das principais vantagens que o uso de 
veículos motorizados tem sobre o transporte 
público é que, uma vez que o passageiro já se 
comprometeu com o investimento na compra 

de um veículo, o custo marginal de usar o carro 
diminui cada vez mais, e quanto mais o veí-
culo é utilizado mais barato fica. Essa situação 
cria um incentivo para dirigir mais. As tarifas 
de transporte público que forçam as pessoas a 
pagar por viagem criam o efeito oposto, para 
usar o sistema o mínimo possível.
Passes diários, semanais e mensais, bem como 
descontos em bilhetes múltiplos, são uma boa 
maneira de criar incentivos entre os passagei-
ros de transportes públicos para usar mais o 
sistema. Estudos mostram que esses incentivos 
terão um impacto particularmente grande sobre 
viagens discricionárias durante períodos fora 
do pico. Bilhetes múltiplos também podem ter 
benefícios significativos em termos de redução 
de filas nas cabines de venda e reduzir a quanti-
dade de mão-de-obra necessária nas equipes de 
venda de bilhetes.

16.5.2.2  Descontos em transferências de 
outros sistemas de transporte

Em muitas cidades hoje em dia, estruturas 
tarifárias entre modos diferentes, como entre 
serviços de ônibus e de trem, não são bem inte-
gradas. Entretanto, a crescente sofisticação de 
cartões de débito e dos modernos sistemas de 
tarifas está criando muitas possibilidades para 
que se dêem descontos especiais para passageiros 
se transferindo de outros sistemas de transporte. 
Essas formas de integração podem mesmo se 
passar sem a necessidade de integrar esses siste-
mas de transporte público de uma perspectiva 
administrativa. Esse tema é particularmente 

Figura 16.26
O cartão eletrônico 

sem contato utilizado 
em São Paulo torna 

possível operar um 
sistema de tarifa com 

base no tempo.

Figura 16.27
Em cidades como Seul, com tarifas por 

tempo, usuários podem cruzar a rua com 
pressa para atender as exigências de tempo. 

Essa situação pode levar a um aumento 
do número de acidentes com pedestres.

Foto por Lloyd Wright
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com um único cartão de tarifa, mas incorre em 
outro custo de tarifa completo sempre que trans-
fere de um sistema para o outro.
Em Tóquio, há diversos sistemas de transporte 
público, cada um com sua estrutura tarifária. 
Por exemplo, há tanto o Metrô de Tóquio 
quanto o Toei Subway. Há diversos sistemas de 
cartões eletrônicos que permitem que o usuário 
utilize o mesmo cartão para os vários modos. O 
cartão mais recente a ser introduzido é chamado 
“PASMO” (Figura 16.28). Entretanto, esses car-
tões de tarifa simplesmente deduzem uma nova 
quantia para cada modo utilizado, e assim não 
reconhece jornadas ligadas da perspectiva de 
oferecer um desconto para uma jornada de uma 
única viagem.
Talvez o maior desafio para a integração de 
tarifa entre diferentes modos de transporte 
público não seja a tecnologia de pagamento, 
mas as significativas diferenças nos custos de 
operação. A tentativa de combinar sistemas 
com diferenças drásticas nos custos opera-
cionais por quilômetro levanta muitas ques-
tões de igualdade. Essa incompatibilidade é 
especialmente verdadeira quando um sistema 
exige um subsídio de operação significativo e 
outro não. Por exemplo, em Seul, o sistema de 
metrô ferroviário enterrado exige um subsídio 
expressivo enquanto o sistema de ônibus opera 
sem nenhum subsídio (Figuras 16.29 e 16.30). 
De forma a equilibrar uma tarifa integrada e 
a estrutura de negócios, o operador do metrô 
enterrado recebe um pagamento muito mais alto 
por passageiro-quilômetro atendido que os ope-
radores de ônibus. Essas inquietudes podem ser 
aceitáveis em alguns casos, mas levanta questões 
sobre a justeza, especialmente se os dois serviços 
são de qualidade comparável, mas de estruturas 
de custo radicalmente diferentes.

importante no número crescente de cidades que 
está construindo sistemas de metrô em alguns 
corredores de alta demanda, mas estão conside-
rando BRT para outros corredores.
No passado, oferecer um desconto para usuários 
de metrô ou trens metropolitanos no sistema 
de BRT exigia um alto nível de coordenação 
entre as agências, e discussões frequentemente 
quebravam essas bases. Por exemplo, em São 
Paulo, existiam serviços de ônibus operados pelo 
Estado de São Paulo, o serviço de trens metro-

politanos operado pelo Estado 
de São Paulo e o sistema de 
metrô operado pelo Estado de 
São Paulo, mas outro sistema 
de ônibus maior era operado 
pelo Município de São Paulo. 
A integração tarifária entre 
esses sistemas permanece elu-
siva mesmo hoje, apesar do 
fato de que esses sistemas são 
todos atualmente governados 

pelo mesmo partido político.
A verdadeira “integração tarifária” entre modos 
diferentes é, algumas vezes, confundida com a 
“compatibilidade tarifária”. A integração tari-
fária implica que um usuário paga por uma 
tarifa multimodal que não incorre em nenhuma 
penalidade por mudar de um para outro modo. 
O sistema tarifário de Seul se aproxima bastante 
de conseguir esse nível de integração. A compa-
tibilidade tarifária, em vez disso, apenas significa 
que os vários modos compartilham a mesma 
mídia de pagamento. Com a compatibilidade 
de tarifas, o cliente pagará múltiplas tarifas, de 
acordo com o número de sistemas que utilizar 
em uma jornada. Assim, com a compatibilidade 
de tarifa, o usuário ganha alguma conveniência 

Figura 16.28
Cartões unificados 
em Tóquio oferecem 
compatibilidade 
de tarifa, mas não 
necessariamente 
integração de tarifas.
Foto por cortesia de PASMO

Figuras 16.29 e 16.30
A integração de 
tarifas pode ser 

desafiante quando um 
serviço, como o metrô 

subterrâneo, exige 
subsídios operacionais 
e o outro serviço, como 

os serviços de ônibus, 
não exigem subsídios.

Foto por Lloyd Wright
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16.5.2.3  Descontos por categorias e cupons
Oferecer descontos na tarifa para grupos espe-
ciais é uma prática relativamente comum em 
sistemas de transporte em massa por todo o 
mundo. Em alguns países, regulamentações 
legais obrigam os sistemas de transporte a ofere-
cer descontos nas tarifas para uma variedade de 
grupos especiais (Figura 16.31), incluindo:

Crianças;��
Estudantes;��
Idosos;��
Deficientes físicos;��
Residências de baixa renda;��
Pessoal da polícia e das forças armadas;��
Membros da equipe da autoridade de ��
transporte público;
Outros funcionários do governo.��

Essas obrigações legais têm que ser levadas em 
conta quando se desenha o sistema de tarifas.
Ainda que algumas vezes seja socialmente inte-
ressante, a exigência que a autoridade de BRT 
aceite os descontos de tarifa especiais cria um 
desafio complicado para qualquer agência de 
transporte público. O controle de fraudes no 
uso de passes com desconto apresenta um desa-
fio técnico complicado.
A determinação da elegibilidade a descontos 
para crianças e idosos é tipicamente baseada em 
limites de idade. Por exemplo, gerentes e ope-
radores de sistema podem decidir que crianças 
com menos de cinco anos e adultos acima dos 
60 anos de idade se qualificam para descontos 
especiais. A determinação da elegibilidade de 
estudantes é geralmente dependente de limi-
tes de idade e/ou a posse de uma identificação 
válida de estudante. Descontos a estudantes 
podem ser limitados apenas a certos segmentos 
de estudantes, como níveis de educação primá-
rio, intermediário e universitário.
Descontos para crianças, estudantes e idosos são 
tipicamente dados por razões de igualdade social 
(Figura 16.32). Economicamente, uma estra-
tégia de descontos pode fazer muito sentido, 
se for garantido que as tarifas com desconto 
cubram ao menos os custos marginais de cada 
passageiro. Se os preços das tarifas são reduzidos 
abaixo dos níveis de custos marginais, então 
algum tipo de sistema de subsídio precisará ser 
posto em prática. Subsídios podem assumir a 
forma de subsídios cruzados entre grupos de 

usuários ou subsídios diretos do governo para os 
operadores. Em todos os casos, a introdução de 
subsídios, aumenta significativamente a comple-
xidade financeira dentro da operação do sistema, 
e os subsídios também criam complicações com 
relação aos incentivos para os operadores. Assim, 
se uma estrutura de desconto de tarifas deve 
ser utilizada, é geralmente melhor que as tari-
fas com desconto cubram, ao menos, os custos 
marginais. De outra forma, os subsídios cruza-
dos resultantes podem efetivamente tornar os 
descontos inúteis ao aumentar simultaneamente 
os custos de gerenciamento do sistema. Por 

Figura 16.31
Oferecer descontos 
na tarifa para grupos 
especiais pode ser 
exigido pela lei.

Figura 16.32
Como observado nesta 
sinalização sobre 
o preço das tarifas 
em Quito, os idosos, 
estudantes e crianças 
devem pagar apenas 
0,12 dólares por 
viagem, enquanto os 
demais devem pagar a 
tarifa inteira de 0,25 
dólares por viagem.
Foto por Lloyd Wright
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exemplo, oferecer um subsídio abaixo do custo 
marginal para uma criança pode simplesmente 
significar que os pais tenham de pagar mais para 
cobrir o subsídio. Com efeito, nenhuma igual-
dade social está sendo atingida.
Chile e Brasil, por exemplo, os dois impõem 
obrigação legal sobre os operadores de transpor-
tes públicos para dar descontos especiais para 
estudantes e idosos. No Brasil, os operadores 
particulares de ônibus não são compensados 
pela provisão desse serviço, e o fardo do custo 
relacionado a esse serviço e o abuso fraudulento 
é uma causa permanente de queixas dos opera-
dores sobre a necessidade de aumento de preços. 
Em muitos casos, os operadores simplesmente 
não param se eles vêem muitos estudantes em 
uma parada.
Se um sistema de BRT não tiver um mecanismo 
confiável para rastrear o número de viagens 
feitas usando esses passes de desconto, não há 
maneira de apresentar uma queixa válida para 
o governo exigindo compensação. Essa situação 
criou uma justificativa atual para exigência de 
subsídios governamentais, mas nenhuma base 
clara sobre a qual determinar o nível apropriado. 
Os subsídios são, assim, uma fonte de perma-
nente tensão entre o governo e os operadores.
Por outro lado, o Brasil tem outra tarifa subsi-
diada que vai para os trabalhadores empregados, 
chamada “Valetransport”. Valetransport é um 
cupom de transporte público que é tão bom 
quanto dinheiro para o operador de ônibus. 
Recentemente, o sistema de cupons Valetrans-
port foi estendido e pode ser até usado em 
alguns serviços de minivans antigamente no 
setor informal. Como isso aumenta a demanda 
pelos serviços de transportes públicos e não afeta 
adversamente os lucros do sistema de ônibus, é 
geralmente apoiado pela comunidade do trans-
porte público. Críticos do programa estão insa-
tisfeitos com o fato que ele visa pessoas de renda 
média com empregos, em vez dos mais pobres, 
e ele custa ao governo um monte de dinheiro 
para administrar, mas esses não são problemas 
do ponto de vista das operações do transporte 
público. Os sistemas de cupom são, portanto, o 
caminho preferido para o subsídio de descontos 
para classes especiais.
Sistemas de tarifas com desconto são também 
altamente suscetíveis a fraudes. Como observado 

acima, as qualificações para descontos para 
crianças, adultos ou idosos são fundamentados 
em idade ou em uma identificação especial. 
Entretanto, uma vez que os passes de descontos 
são emitidos, é extremamente difícil de identi-
ficar exatamente quem está usando o passe. Os 
passes de descontos podem ser “emprestados” 
para familiares ou amigos que não se qualificam 
para o desconto. Mais preocupante é o desenvol-
vimento de um mercado cinza para passes com 
descontos, nos quais as pessoas obtêm passes 
para si mesmas e os vendem para outros. Da 
mesma forma, certos tipos de passes para usuá-
rios frequentes podem sofrer abusos. Se o passe 
mensal permite viagens ilimitadas no sistema, 
então o passe pode acabar sendo dividido entre 
várias pessoas.
Há mecanismos para combater fraudes de tarifas 
até certo ponto. Primeiro, a exclusão de passes 
de descontos que permitam viagens ilimitadas 
é uma opção. Em vez disso, passes de tarifas 
com desconto que deduzam créditos para cada 
viagem feita podem ajudar um pouco a evitar 
passes compartilhados. Ou um passe com des-
conto poderia limitar o seu uso para não mais 
que duas viagens por dia (i.e., o número típico 
de viagens).
Segundo, o registro formal e a identificação 
com foto no cartão de desconto podem ser a 
base para o processo de verificação. A verifi-
cação poderia ser conduzida aleatoriamente 
quando os usuários estão dentro do sistema. 
Também, quando um cartão com descontos for 
lido na área da plataforma, uma luz indicadora 
poderia alertar a equipe da plataforma. Uma 
verificação aleatória dessas pessoas pode ajudar 
a deter fraudes.
Terceiro, avanços na tecnologia biométrica 
podem ser bastante efetivos na eliminação de 
usos não autorizados. Sistemas biométricos 
utilizam informações inerentemente biológicas, 
como as impressões digitais ou padrões de íris, 
para assegurar que a pessoa utilizando o passe 
de transporte é a mesma pessoa para quem o 
passe foi emitido. No ponto de entrada, um 
leitor verifica a identidade do usuário. O custo 
atual de tecnologias biométricas, sua complexi-
dade e seu impacto na velocidade da verificação 
da tarifa significam que não se espera vê-lo 
em uso disseminado no curto e médio prazo. 
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Entretanto, a cidade de Goiânia (Brasil) já está 
testando esses sistemas. Assim, à medida que a 
tecnologia melhore e o custo caia, sistemas bio-
métricos podem ter um papel futuro nos proces-
sos de verificação de tarifas.
Uma exceção a essas recomendações é a viagem 
de crianças muito jovens conforme designadas 
por certa idade. Exigir um passe de viagem para 
uma criança muito jovem é problemático já que 
pode criar um fardo para os pais (Figura 16.33). 
Além disso, crianças pequenas que sentam no 
colo de um pai não estão necessariamente acres-
centando significativamente para o custo ope-
racional do sistema, apesar de que os carrinhos 
certamente compensam por isso. Também, 
visto que a aparência de crianças pequenas 
muda muito rapidamente nessa idade, passes 
com fotografias não são particularmente úteis. 
Sem dúvida, alguns pais insistirão que seus 
filhos de seis ou sete anos de idade tem apenas 
cinco, mas o escopo desse tipo de disfarce não é 
significativo o bastante para garantir uma abor-
dagem estrita.
Um sistema de desconto de tarifas eficiente 
também implica na necessidade de tecnologias 
de cobrança e verificação de tarifas mais caras, 
como as de cartões eletrônicos ou de tarja 
magnética. O software para incorporar um sis-
tema de desconto de tarifas nessas tecnologias 
aumenta os custos de cobrança e verificação até 
certo ponto. Além disso, a complexidade extra é 
outro fato que pode levar a falha do sistema.
Em resumo, descontos de tarifas são tentativas 
de boa intenção para aumentar a acessibilidade 
do preço e a igualdade social dentro do sis-
tema de transporte público. Em alguns casos, 
no entanto, o custo e a complexidade extras 
de implementação da estratégia de descontos 
podem anular esses benefícios intencionados. 
Antes de se comprometer com um sistema de 
desconto de tarifas, as cidades devem considerar 
cuidadosamente todas as ramificações.

16.5.3  Opções de tarifas para serviços 
alimentadores

O sistema de manuseio de tarifas para serviços 
alimentadores muitas vezes segue um processo 
operacional diferente do que o sistema de tarifa 
para as linhas troncais. Como já observado, 
cidades como Bogotá e Quito agora compensam 

as operações alimentadoras por uma combi-
nação de quilômetros rodados e o número de 
passageiros transportados. Esses pacotes de com-
pensação tentam equilibrar os incentivos para 
os operadores oferecerem um serviço de alta 
qualidade.
Dentro desse modelo, operações alimentadoras 
têm uma variedade de opções para a coleta e 
verificação de tarifas. Em Bogotá, operadores 
alimentadores não cobram tarifas de passagei-
ros embarcando nas paradas alimentadoras. 
Em vez disso, os passageiros só pagam quando 
eles chegam às estações terminais ou estações 
de transferência intermediária. Para a viagem 
de retorno para casa, os passageiros pagam ao 
entrar no corredor de linhas troncais e depois 
se transferem gratuitamente para os serviços 
alimentadores. Entretanto, para a viagem de 
retorno, a entrada no serviço alimentador é 
restrita àquelas pessoas recolhendo um passe 
na saída do serviço troncal (Figura 16.34). O 
sistema detém a vantagem de que os operadores 
alimentadores não manuseiam qualquer rece-
bimento dos passageiros. Ao evitar a cobrança 
de tarifas e a verificação de tarifas no nível ali-
mentador, há consideráveis economias de tempo 
bem como se evita qualquer corrupção.
Entretanto, o sistema tem a desvantagem de 
permitir passageiros viajarem de uma parada 
alimentadora para outra parada alimentadora 
sem pagar nada. Essa situação ocorre por 
que o pagamento é feito somente quando os 

Figura 16.33
Descontos para 

crianças pequenas 
podem beneficiar pais, 

uma vez assegurado 
que não há efeitos de 

subsídios cruzados.
Foto por Lloyd Wright
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passageiros chegam em um terminal. De algu-
mas formas, o passeio gratuito entre as paradas 
alimentadoras poderia ser vista como um ponto 
positivo do marketing para o TransMilenio, uma 
vez que as pessoas apreciarão ter um serviço de 
graça na vizinhança. Entretanto, o número de 
pessoas tirando proveito do serviço gratuito está 
agora chegando a 15% do número de viagens 
totais no sistema alimentador. TransMilenio 
mudou os contratos como os operadores, dei-
xando de ser com base apenas nos quilômetros 
rodados para ser uma combinação entre quilô-
metros rodados e passageiros transportados. É 
possível que essa adição de passageiros trans-
portados no contrato ofereça um incentivo para 
os operadores diminuírem o uso gratuito dos 
serviços alimentadores.
Há outras opções para o controle de tarifas de 
alimentadores que pode evitar alguns desses 
problemas encarados pelo TransMilenio. Outra 
opção é os serviços alimentadores cobrarem 
as tarifas quando os passageiros embarcam no 
veículo alimentador. Ainda que provavelmente 
não seja prático fazer o motorista lidar com a 
cobrança e/ou verificação da tarifa, o acréscimo 
de uma equipe de cobrança no veículo poderia 
ser uma solução. O embarque no veículo pode-
ria ser por uma única porta (e.g., a porta de trás). 
Da mesma forma, o desembarque do veículo, 

então, só seria permitido pela outra porta (e.g., a 
porta da frente).
A equipe de cobrança (i.e., o cobrador) poderia 
ser da companhia de cobrança e não da empresa 
de operação dos ônibus alimentadores. Essa 
separação de interesses ajudaria a evitar quais-
quer ingerências no manuseio das receitas. Os 
passageiros embarcando no veículo entrariam 
em uma área reservada fechada (eclusa) do 
ônibus e, depois, passariam pela catraca uma 
vez que o pagamento para o membro da equipe 
de cobrança estivesse feito. O conceito da eclusa 
permite que o ônibus prossiga para a próxima 
parada enquanto os passageiros estão proces-
sando o pagamento da tarifa. O conceito da 
eclusa já é utilizado com abrangência em países 
como o Brasil em serviços convencionais de 
ônibus. A desvantagem dessa opção é o custo de 
acrescentar mais uma pessoa na equipe do veí-
culo e o custo da estrutura de cobrança dentro 
do veículo. Entretanto, em muitas cidades em 
desenvolvimento, os custos de mão-de-obra 
em conjunção com as necessidades políticas de 
maximizar o emprego tornam essa opção um 
possibilidade viável. Além disso, se o problema 
das viagens de graça experimentado em Bogotá 
fosse de grande magnitude, então uma equipe 
adicional de cobrança poderia se completamente 
justificada pelo custo.
Se os volumes de passageiros alimentadores são 
suficientemente altos, então outras opções uti-
lizando tecnologias de tarifas mais sofisticadas 
podem ser possíveis. Essas opções incluem:

Máquinas de venda de bilhetes nas estações ��
alimentadoras (sejam paradas abertas ou 
fechadas);
Leitores de cartões eletrônicos na entrada de ��
uma estação alimentadora fechada;
Leitores de cartões eletrônicos na entrada de ��
um veículo alimentador.

Cidades como Londres estão utilizando máqui-
nas de cobrança com moedas em estações con-
vencionais de ônibus, abertas (Figura 16.35). 
Esse tipo de tecnologia poderia ser adotado para 
serviços alimentadores em algumas cidades em 
desenvolvimento. Se a parada fosse fechada (i.e., 
não se permite a entrada sem o pagamento da 
tarifa), então um sistema com base em moedas, 
ou mesmo cartão eletrônico, poderia permitir 
a entrada na cobertura. Alternativamente, um 

Figura 16.34
Em Bogotá, um 

usuário tira um passe 
de transferência ao sair 

da estação troncal.
Foto por Lloyd Wright
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cartão de tarifa adquirido em uma maquina 
em uma parada “aberta” poderia ser verificado 
dentro do veículo. A verificação poderia ser feita 
em um ambiente de eclusa fechado dentro do 
ônibus ou por meio de um sistema de honra em 
que os passageiros validam eles mesmos seus 
bilhetes. Se cartões eletrônicos são utilizados, 
então outra vez, a verificação da tarifa poderia 
se passar com uma máquina de autovalidação 
dentro do veículo.
Todas essas soluções tecnológicas, no entanto, 
têm limitações no contexto de cidades em 
desenvolvimento. Primeiro, o custo das tec-
nologias para os serviços alimentadores pode 
ser proibitivo de um ponto de vista tanto de 
investimento quanto de custo de operação. 
Segundo, a criação de estações “fechadas” nas 
paradas alimentadoras pode ser impraticável de 
uma perspectiva espacial ou de custo. Terceiro, 
a efetividade de um sistema de pagamento e 
verificação de “honra” em cidades em desenvol-
vimento ainda não foi demonstrada. Quarto, 
máquinas de cobrança custosas deixadas sem 
proteção em estações alimentadoras podem 
estar sujeitas a questões de manutenção e até 
mesmo roubo.

16.5.4  Estimativa de receitas do sistema

Uma vez que a análise conclui que uma estru-
tura particular de tarifas otimizará a lucrativi-
dade do sistema, as receitas básicas do sistema 
podem ser estimadas. As receitas do sistema 
podem ser calculadas com base na Equação 16.6

Equação 16.6: Cálculo das receitas totais do 
sistema

Receitas totais do sistema = 
(Passageiros diários por categoria de 
preço * Tarifa para aquela categoria) + 

Outras receitas

Nesse ponto, tudo que pode ser feito para 
melhorar a lucratividade do sistema mudando-
se o valor da tarifa já foi feito. Se o custo total 
de operação do sistema, conforme refletido pela 
tarifa técnica, ainda é mais alto do que a tarifa 
ótima, então os projetistas do sistema ainda 
devem considerar fazer algumas mudanças nos 
planos operacionais antes de buscar refúgio nos 
subsídios. As áreas a serem consideradas em 
primeiro lugar são discutidas na próxima seção.

16.6  Re-avaliação dos custos de 
operação

“Nós alcançamos todas as coisas por nossos 
esforços sozinhos. Nós decidimos o nosso próprio 
fado por nossas ações. Você tem que ganhar 
domínio sobre si próprio… Não é uma questão 
de conformação e aceitação.”
—Aung San Suu Kyi, ativista pró-democracia, 1945–

O cálculo da lucratividade do sistema exerce um 
papel crítico no processo de planejamento. Se o 
sistema não será lucrativo, dada a estrutura ope-
racional proposta inicialmente, antes de sugerir 
maiores subsídios governamentais ou mudanças 
na tecnologia veicular, é responsabilidade da 
equipe fazendo o plano de negócios requerer 
modificações no sistema operacional proposto 
para tentar e trazer o sistema mais próximo da 
lucratividade sem subsídios.
Há, ao menos quatro áreas de custos e operação 
para rever antes de quaisquer considerações de 
subsídios:

Restrições em serviços competidores de trans-��
porte público (inclusive alternativos);
Re-estruturação das operações;��
Níveis de compensação para operadores;��
Migração de custos das operações.��

16.6.1  Restrições em serviços 
competidores de transporte público 
(inclusive alternativos)

Quando o plano operacional foi desenvolvido, 
algumas decisões tiveram de ser feitas com 

Figura 16.35
Máquina de venda 
de bilhetes antes do 

embarque em Londres.
Foto por Lloyd Wright
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relação ao que fazer com os operadores de trans-
porte já atendendo o corredor de BRT, e como 
esses se relacionariam com o novo serviço. Se o 
modelo de negócios inicial não é lucrativo, uma 
das primeiras coisas a se investigar é a possibili-
dade de cortar mais serviços de transporte que 
competem com o corredor de BRT.
Normalmente, o plano original de operações 
corta algumas linhas que se relacionam de perto 
com a linha do novo sistema de BRT, enquanto 
permite que aquelas linhas que utilizam o cor-
redor apenas por curtos segmentos continuem a 
operar.
Se poucas das linhas antigas de ônibus são cor-
tadas, elas tiram passageiros do novo sistema de 
BRT, minando a lucratividade. A continuação 
de ônibus velhos nas faixas de tráfego misto 
também contribuirá para o congestionamento 
nessas faixas, prejudicando o apoio político.
Por outro lado, muitos desse ônibus velhos 
podem usar apenas uma porção do corredor 
onde estará a via de ônibus em seus itinerários. 
Em pontos diferentes ao longo do corredor, 
os operadores entram e saem de várias outras 
linhas e vizinhanças. Encurtar as suas operações 
implicará que algumas áreas podem ser corta-
das conjuntamente de serviços de transporte 
público. Adicionalmente, residentes que são 
acostumados a certo tipo de itinerário de ser-
viços podem ficar desgostosos com a remoção 
desses serviços.

Assim, para evitar dificuldades tanto para os 
operadores de transporte público quanto para as 
comunidades atendidas, a agência de transportes 
públicos, como parte de seu plano operacional, 
deve proceder a uma revisão completa das linhas 
de transporte público ao longo dos corredores 
de BRT. Depois da análise de lucratividade do 
sistema, essa decisão de re-estruturação deve ser 
reavaliada. Se o sistema não é lucrativo, então as 
seguintes ações devem ser consideradas:

Banir mais operadores existentes do atendi-��
mento das mesmas áreas que o sistema de 
BRT;
Redefinir o itinerário de mais operadores ��
existentes para servir áreas mais distantes do 
corredor de BRT;
Estreitar mais as restrições sobre os modos ��
informais de transporte público, como microô-
nibus, táxis compartilhados, combis, etc.

TransJakarta e TransMilenio assumiram aborda-
gens quase opostas a esse problema. TransJakarta 
permitiu que todas as linhas, exceto 10 linhas 
menores, continuassem no mesmo corredor do 
novo BRT, mas nas faixas de tráfego misto. Essa 
decisão levou a bons serviços para os passageiros 
de transporte público, congestionamentos muito 
ruins no tráfego misto e pequena demanda no 
sistema de BRT. TransMilenio, em contraste, 
removeu todas as linhas do corredor de BRT, 
forçando-os a usar ar vias paralelas. Como resul-
tado, TransMilenio é lucrativo, e TransJakarta 
não (Figuras 16.37 e 16.38).
Ainda que a eliminação de operadores de certas 
áreas da cidade possa parecer complicada de 
conseguir em termos políticos, incentivos 
podem ser utilizados para encorajar a aceitação. 
A retirada dos serviços existentes pode ser um 
pré-requisito para a participação no processo de 
concorrência no BRT. Operadores intransigentes 
podem perder a oportunidade de participar do 
novo sistema. Adicionalmente, a assistência téc-
nica e a identificação de mercados alternativos 
podem ajudar a facilitar o processo de consoli-
dação dos serviços existentes.
Outra estratégia empregada algumas vezes é 
simplesmente permitir que os operadores exis-
tentes continuem operando nos corredores de 
BRT. Se o serviço de BRT é de qualidade supe-
rior a um preço similar, então é provável que o 
serviço de BRT domine o mercado. Os tempos 

Figura 16.36
Em Quito, o grande 
número de ônibus 
convencionais, 
correndo ao longo 
do corredor de 
BRT Central 
Norte, inicialmente 
prejudicou a 
lucratividade inicial do 
novo sistema bem como 
causou significativo 
congestionamento 
de tráfego.
Foto por Lloyd Wright
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de viagem reduzidos nas vias de ônibus junto 
com um serviço mais seguro e confortável pro-
vavelmente atrairão a maior parte das viagens. 
Nesse cenário, os operadores existentes provavel-
mente se retirarão de forma voluntária em razão 
das condições não lucrativas do mercado. Essa 
estratégia potencialmente evita os conflitos que 
podem surgir da eliminação dos operadores por 
mandatos.
Entretanto, permitir a continuação dos operado-
res existentes também pode ser um risco para o 
sistema de BRT. Uma vez que muitos residentes 
de cidades em desenvolvimento são bastante 
sensitivos ao preço, mesmo pequenas diferenças 
de preço podem permitir que os operadores 
retenham significativa parcela do mercado. Em 
casos em que os operadores oferecem serviços 
diretos e o sistema de BRT exige transferências, 
os operadores existentes podem reter a vanta-
gem. Assim, uma estratégia de permitir que os 
operadores existentes continuem no corredor 
pode ser assumida apenas em situações em que 
o sistema de BRT, provavelmente, dominará o 
mercado por causa de suas vantagens inerentes. 
De outra forma, a viabilidade financeira do sis-
tema será prejudicada.
A disposição dos operadores existentes é um 
ponto sensível no desenvolvimento de qualquer 
serviço novo de transporte. Visto que moto-
ristas, cobradores e outros trabalhadores dos 
serviços existentes tendem a vir de grupos de 
baixa renda, preocupações sobre a igualdade de 
condições e a justiça social devem estar à frente 
do tratamento desse assunto. Se o processo é 
conduzido adequadamente, as oportunidades de 
mercado dentro do novo sistema de BRT podem 
ser uma vitória para todos, incluindo os opera-
dores existentes. Existem soluções disponíveis 
que podem tratar as necessidades dos opera-
dores. Entretanto, ao mesmo tempo, um forte 

senso de vontade política é necessário para asse-
gurar que a meta de um sistema de transporte 
público de qualidade seja o objetivo prioritário.

16.6.2  Re-estruturação das operações 
dentro do sistema de BRT

Há muitos elementos do plano operacional que 
terão impactos relevantes no custo do sistema. 
Projetistas de sistema podem desejar oferecer 
uma boa frequência de serviço e ônibus menos 
lotados. Entretanto, se é necessário para fazer o 
negócio funcionar, os planejadores do negócio 
devem desejar cortar um pouco da frequência 
de serviço e aumentar os fatores de ocupação de 
forma que cada veículo transporte mais usuários 
por viagem.

O fator de ocupação (passageiros por veículo) 
também pode ser levado ao se fazer com que 
alguns ônibus (uma nova linha) não façam a 
viagem inteira de um terminal ao outro, mas, 
em vez disso, retornem e cubram apenas as 
partes mais congestionadas do corredor. A 
introdução desses serviços, como discutido na 
seção de operações, aumenta a lucratividade do 
sistema.

Figuras 16.37 e 16.38
Jacarta (foto 
esquerda) não cortou 
inicialmente as linhas 
de ônibus concorrentes 
do corredor de BRT. 
Em contraste, Bogotá 
(foto direita) restringiu 
os serviços concorrentes. 
Parcialmente por 
essa razão, o sistema 
de Jacarta não foi 
lucrativo e o de 
Bogotá foi lucrativo.
Foto esquerda por cortesia do ITDP

Foto direita por cortesia de 
TransMilenio S.A.
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Qualquer mudança de serviços diretos para 
serviços tronco-alimentadores também deve 
ser reavaliada. Os planejadores iniciais do sis-
tema podem ter tentado manter tantos serviços 
diretos quanto possíveis, ou podem ter deci-
dido reter serviços diretos ao ter ônibus que 
operam tanto dentro quanto fora do corredor. 
Isso aumentaria a necessidade de aquisição de 
veículos e, portanto, o custo de operação. Nesse 
ponto, pode ser o momento de considerar se 
mais passageiros devem usar os ônibus alimen-
tadores mesmo que essa decisão implique que 
mais passageiros precisarão fazer a transferência 
de um veículo para o outro.
Quando projetavam o TransMilenio, a equipe 
de consultoria conduziu uma análise do impacto 
geral do corte de linhas paralelas da re-estru-
turação das linhas em tronco-alimentadoras, e 
descobriu-se que a tarifa técnica seria 15% mais 
elevado com a re-estruturação das linhas.

16.6.3  Compensação para operadores 
existentes e sucateamento de 
veículos

Outro assunto para ser reavaliado é o montante 
de compensação a ser pago aos proprietários 
dos ônibus existentes e/ou o número de veículos 
que os operadores de ônibus precisam sucatear 
de forma a vencer a concorrência para operar 
o sistema. Esses dois assuntos são relaciona-
dos em muitos casos, porque uma maneira de 
assegurar que os antigos donos de ônibus não 
percam completamente o valor de seus recursos 
(os veículos) é forçar os principais investidores 
com interesse nas operações de BRT a sucatear 
um número mínimo de ônibus velhos. Essa 
exigência de sucateamento de veículos força os 
novos investidores a comprar os ônibus velhos 
de seus antigos donos, ou a oferecer participação 
na nova companhia ou, ao menos, permitindo 
que eles saquem em dinheiro o seu antigo inves-
timento. Sem essa exigência, o principal recurso 
dos antigos donos de ônibus possivelmente 
sofrerá considerável redução, criando um grupo 
bem grande de pessoas bem zangadas.
Entretanto, esse requerimento de sucateamento de 
veículos aumenta os custos das operações de BRT, 
e esses custos podem ser bastante relevantes.
Se o sistema não é muito lucrativo, uma opção 
é retirar a exigência de sucateamento e sofrer 
as consequências políticas, ou colocar esse 

elemento do projeto sob o financiamento de um 
programa de governo diferente. Muitos projetos 
de BRT na América Latina desenvolvidos com o 
Banco Mundial consideraram usar empréstimos 
do Banco Mundial para financiar o componente 
de sucateamento do projeto de BRT, e deixar o 
governo assumir esses custos.

16.6.4  Migração de custos das operações

Uma vez que todas as modificações sugeridas 
acima foram feitas e o sistema se tornou tão 
lucrativo quanto possível do ponto de vista das 
operações, uma decisão final pode ser feita com 
relação a que partes do novo sistema de BRT 
serão financiadas a partir do caixa de receitas 
da tarifa e quais serão financiadas pelo governo. 
Alguns custos de operação podem ser migrados 
para custos de investimento/infra-estrutura e 
alguns podem possivelmente ser migrados para 
outros orçamentos (e.g., departamento de polícia 
para segurança).
Se a tarifa técnica é agora muito mais baixa 
que a tarifa ótima ao usuário, então o sistema 
é altamente lucrativo, e mais custos de opera-
ções, investimentos e infra-estrutura podem ser 
migrados da responsabilidade do governo para a 
responsabilidade dos operadores privados. Ideal-
mente, o sistema como projetado será altamente 
lucrativo, e muitos elementos do sistema podem 
ser pagos pela receita de tarifas. Se o sistema está 
sendo projetado em um corredor de demanda 
elevada em um país de renda alta, o sistema 
pode ser altamente lucrativo.

É concebível que para um sistema muito lucra-
tivo, as receitas de tarifa podem não apenas 
pagar pela operação, administração e aquisição 
dos veículos; mas pagar também por alguns ele-
mentos da infra-estrutura, como a manutenção 
da via e das estações. Transantiago (Santiago, 
Chile) está sendo projetado de forma que os 
operadores contribuam com partes da infra-
estrutura viária.

Em circunstâncias altamente lucrativas, colocar 
alguns elementos dos equipamentos na categoria 
de custos operacionais pode fazer sentido. Por 
exemplo, Bogotá exigiu que a empresa privada 
com a concessão da cobrança de tarifas incluísse 
as catracas eletrônicas e os cartões eletrônicos 
como parte da oferta da concorrência operacio-
nal. A empresa privada de cobrança de tarifas 
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amortiza assim o custo dessa infra-estrutura 
através de sua parte da receita tarifária. Com 
efeito, a empresa concessionária está atuando 
como um agente financeiro para essa parte par-
ticular da infra-estrutura.
Por outro lado, é bastante provável que a tarifa 
técnica ainda seja muito mais alta que a tarifa 
ótima. Nesse caso, o modelo de negócios pre-
cisa ser modificado até que a tarifa ótima seja 
ao menos tão alta quanto a tarifa técnica. No 
final das contas, isso pode apenas ser feito com 
a migração maior do fardo financeiro para o 
governo.
Nas localidades em que o sistema de BRT for 
desenhado em um corredor sem muita demanda 
e/ou os usuários são de baixa renda, projetistas 
de sistema serão duramente pressionados para 
achar investidores dispostos a pagar pelos veícu-
los, sem mencionar outros elementos do sistema. 
Tipicamente, essa situação ocorre quando o 
corredor de BRT é escolhido por razões políti-
cas, em vez de por razões de demanda. Também 
pode ocorrer em países de menores rendas. Por 
exemplo, muitas nações africanas têm ambientes 
urbanos com densidades relativamente médias e 
baixas, bem como rendas per capita baixas. Uma 
vez que os custos dos veículos e equipamentos 
de cobrança de tarifas serão provavelmente 

ainda mais altos em países de baixa renda, como 
há provavelmente fabricações domésticas limita-
das, pode ser desafiante projetar o sistema para 
ser financeiramente sustentável sem subsídios 
operacionais.
No caso quando o sistema não é muito lucra-
tivo, planejadores de sistema precisarão con-
siderar as seguintes modificações no plano de 
negócios:

Explorar a isenção de impostos nas tarifas e ��
na aquisição dos veículos;
Explorar financiamentos de baixos juros na ��
aquisição dos veículos;
Mudar a especificação técnica do veículo ��
e outros equipamentos para tornar os seus 
custos mais acessíveis;
Pagar os custos de administração pública do ��
sistema de receitas do governo, em vez das 
tarifas;
Tratar certos elementos das operações como ��
segurança e limpeza das estações como 
parte dos custos correntes da administração 
pública;
Mover alguns custos de operação (�� e.g., depre-
ciação dos veículos) para a categoria de custos 
de investimento (o governo paga uma parte 
da aquisição dos veículos ou aquisição do sis-
tema de tarifas).

Figura 16.40
O modelo de negócios 
para Transantiago está 
tentando conseguir 
que os operadores 
particulares cubram 
todos os custos 
operacionais bem 
como parte dos custos 
de infra-estrutura.
Foto por Lloyd Wright



658

Manual de BRT

Parte V – Plano de Negócios

16.6.4.1  Isenção de impostos nas tarifas e na 
aquisição dos veículos

As taxas e encargos de importação sobre os veí-
culos serão um dos custos mais relevantes incor-
ridos pelos operadores particulares. Uma vez 
que esses veículos estarão oferecendo um ser-
viço público, vale a pena tentar conseguir uma 
isenção de forma que os encargos e taxas não 
tenham de ser pagos na aquisição do veículo. 
Essas taxas são prováveis de ser particularmente 
onerosas no caso de veículos importados. No 
caso de Dar es Salaam, a taxa de valor agregado 
e encargos de importação estavam aumentando 
significativamente o custo do veículo, tornando 
a isenção crítica para o sucesso do projeto.

16.6.4.2  Financiamentos alternativos dos 
veículos

É provável que o financiamento seja um item de 
custo relevante na aquisição dos veículos. Por 
conta dos benefícios sociais do BRT, muitas ins-
tituições de empréstimo como o IFC (Interna-
tional Finance Corporation, o braço de emprés-
timos para o setor privado do Banco Mundial) 
e agências de empréstimos bilaterais de países 
desenvolvidos podem estar dispostas a financiar 
a aquisição dos veículos a uma taxa de juros 
condescendente.
O próprio governo local também pode ter um 
papel no financiamento dos veículos através de 
um arranjo de leasing como os operadores priva-
dos. Para o corredor Ecovía de Quito, o governo 
local adquiriu os veículos e, depois, tentou obter 
parte da receita das tarifas como forma de pagar 
de volta os veículos em uma base gradual. Em 
Quito, esse arranjo falhou amplamente graças 
à falta de transparência no sistema de tarifas. 
Entretanto, em outras circunstâncias, um leasing 
com opção de compra poderia ajudar a reduzir 
os custos gerais de veículos para as operações. 
Essas opções de financiamento são discutidas no 
Capítulo 17 (Financiamento).

16.6.4.3  Modificações nas especificações 
técnicas de equipamentos

A modificação das especificações técnicas dos 
veículos e de outros itens de tecnologia pode ser 
considerada. Por exemplo, reduzir o tamanho 
do motor pode ser uma opção a ser conside-
rada, ainda que essa redução limite a capacidade 
máxima de passageiros do veículo. O tamanho 

do veículo também é um fator a ser considerado. 
Por conta das peculiaridades do fornecimento 
de veículos do mercado local, diferentes opções 
de ônibus são mais caras ou baratas do que se 
imagina. Por exemplo, em Dar es Salaam, a dife-
rença de preço entre um veículo tamanho padrão 
(veículo de 12 metros) e um veículo articulado 
(veículo de 18 metros) é muito mais alta que 
na América Latina. Apenas com modificações 
mínimas de projeto, muitas vezes é possível usar 
ônibus normais sem compromissar a qualidade 
ou o conforto do serviço. Tipos diferentes de inte-
riores e de instalações de conforto para os usu-
ários também podem ser considerados. Se essas 
modificações ainda não são suficientes, mudanças 
nas especificações técnicas que comprometam o 
nível de emissões ou o conforto e a qualidade do 
serviço também devem ser consideradas.
Entretanto, se a especificação técnica é definida 
muito baixa, ela começará a compromissar a 
qualidade e o status do sistema e a perda da qua-
lidade de sistema prejudicará a razão do projeto 
inteiro. O público deve ver o novo sistema como 
um avanço significativo em termos de melhorias 
do serviço de transporte público, e o veículo em 
si desempenha um grande papel para causar essa 
impressão.

16.6.4.4  Deslocamento de custos de 
administração para fora do 
orçamento

Em Bogotá, a agência de supervisão para o novo 
sistema de transporte público exige 5% das 
receitas da operação de forma a cobrir os seus 
custos. Se essa agência fosse custeada pelo orça-
mento geral das agências, seria uma economia 
para o sistema.
A idéia de usuários de transporte público 
pagando pelos seus próprios custos de supervi-
são administrativa pode ser controversa. Usuá-
rios de outros modos de transporte podem não 
ter de cobrir os seus próprios custos administra-
tivos e forçar os passageiros de transportes públi-
cos a fazê-lo pode ser considerado uma política 
regressiva. É provável que uma cidade tenha 
um Departamento de Obras Públicas e um 
Departamento de Transportes. Essas agências 
podem supervisionar a regulamentação, o licen-
ciamento, planejamento, testes de emissões de 
veículos e o desenvolvimento de infra-estrutura. 
Na maioria dos casos, tarifas de licenciamento 
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de veículos particulares não cobrem os custos 
dessas atividades. Assim, nesse caso, donos de 
carros particulares estão recebendo sua adminis-
tração de uma base de taxas gerais, que incluem 
tanto usuários de automóveis quanto usuários 
de transportes públicos. Portanto, pode ser 
bastante desigual exigir que usuários de trans-
portes públicos paguem completamente pelos 
seus custos administrativos quando usuários de 
carros não o fazem. Essa desigualdade pode ser 
particularmente verdadeira quando usuários de 
transporte público são primariamente cidadãos 
de menores rendas.
Por todas essas razões, colocar os custos admi-
nistrativos da autoridade de transporte público 
sob o orçamento municipal geral pode ser bas-
tante apropriado. Entretanto, isso também pode 
submeter à autoridade do BRT a maiores níveis 
de interferência política e às incômodas regras 
do serviço público.

16.6.4.5  Mover a segurança e a limpeza para 
outros orçamentos

Da mesma forma, pode ser melhor mover outros 
custos do sistema para outros orçamentos, em 
vez de pesar sobre o orçamento operacional do 
novo sistema de transporte público. Segurança, 
limpeza e manutenção da infra-estrutura são 
exemplos dessas áreas de orçamento.
A segurança do sistema pode ser provida pelas 
forças de segurança pública como os departa-
mentos de polícia nacional ou municipal, ou por 
uma equipe de segurança particular. Há múlti-
plas razões pelas quais pode ser apropriado colo-
car essa responsabilidade com as forças policiais 
públicas. Primeiro, como no caso da adminis-
tração do sistema, a uma questão de igualdade 
de orçamentos. Na maioria das cidades, usuários 
de automóveis recebem muita proteção, apoio, 
regulamentação e fiscalização do departamento 
de polícia local. Tipicamente, o policiamento 
de veículos particulares é a maior linha dentre 
os itens do orçamento de uma polícia local 
(Figura 16.41). A renda de multas e tarifas nor-
malmente não cobre totalmente esses custos. 
Assim, o policiamento de veículos particulares, 
essencialmente, recebe um subsídio público da 
renda geral de impostos. Exigir que os passa-
geiros de transporte público paguem comple-
tamente pela sua segurança é, novamente, uma 
política muito regressiva, em especial se donos 

de automóveis, mais abonados, recebem sua 
segurança da base de impostos gerais.
Segundo, o policiamento público pode ser mais 
eficiente em termos do escopo de sua respon-
sabilidade. Em Bogotá, a polícia nacional é 
enviada para manter uma presença tanto nas 
estações quanto, às vezes, dentro dos veículos 
(Figura 16.42). Esses policiais podem responder 
por incidentes e emergências em qualquer lugar 
dentro e em volta do sistema. Se uma pessoa 
está sendo roubada na vizinhança da estação, 
esses policiais podem tomar ações imediatas. A 
polícia pública também faz a prisão direta de 
qualquer criminoso.
Em contraste, a linha Ecovía em Quito 
emprega uma força de segurança particular 
(Figura 16.43). Eles também patrulham as esta-
ções e os veículos. Entretanto, sua jurisdição ter-
mina na saída da estação. A equipe particular de 
segurança não intercederá se um crime se passa 
junto às calçadas levando à estação. Em vez 
disso, a equipe da estação deve (ou não) chamar 
por ajuda da polícia metropolitana ou nacional 
se eles veem um crime sendo cometido na área. 
É claro, se atividades criminais fora da estação 
não são sua responsabilidade, a equipe pode 
nem ao menos conscientemente fazer um esforço 
para estar atento a ela. Além disso, durante o 
tempo para chamar a polícia em um incidente, 
um roubo ou uma agressão pode ser consu-
mada. Ainda, a equipe particular de segurança 
não tem a autoridade para fazer uma prisão, 

Figura 16.41
Departamentos 

de polícia gastam 
recursos significativos 

no gerenciamento, 
proteção, assistência 

e fiscalização das 
leis de trânsito para 

carros e motocicletas, 
como mostrado nessa 

imagem de Port 
Louis (Mauritius).

Foto por Lloyd Wright
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mesmo que eles tenham a autoridade para deter 
suspeitos, na maioria das circunstâncias.

Em algumas cidades, equipes de segurança par-
ticulares são consideradas mais confiáveis que 
as forças públicas. Com segurança particular, a 
autoridade de transporte público terá controle 
direto sobre sua programação e desempenho. 
Se a polícia pública reporta ao departamento 
local ou nacional, algumas vezes pode haver 
problemas de coordenação com a autoridade de 
transportes. Muitas dessas questões podem ser 
superadas; no entanto, se a autoridade de trans-
porte recebe algum controle operacional sobre a 
programação, envio e definição de prioridade do 
pessoal da polícia.

Atividades de limpeza e manutenção de infra-
estrutura e/ou veículos são outras áreas em que 
temas filosóficos são levantados com relação ao 
ônus da responsabilidade pelo custeio. Outra 

Figura 16.42
Em Bogotá, oficiais 
da polícia pública 
proveem a segurança do 
sistema de transporte 
público bem como da 
área do entorno.
Foto por Lloyd Wright

Figura 16.43
Na linha Ecovía de 
Quito, uma empresa de 
segurança particular 
é usada para vigiar 
as estações.
Foto por Lloyd Wright

vez, infra-estrutura de carros privados é geral-
mente paga pela base geral de impostos. Poderia 
ser alegado que é desigual exigir que os passa-
geiros de transporte público pagassem comple-
tamente pela manutenção da infra-estrutura se 
usuários de carros não o fazem.

16.6.4.6  Transformar custos de operação em 
investimentos

Migrar uma porção dos custos de equipamentos 
para investimentos, em vez da categoria de custos 
operacionais, pode aliviar significativamente a 
pressão nos preços das tarifas. Entretanto, mover 
aquisições de equipamentos para a categoria 
de investimentos pode trazer consigo algumas 
consequências inesperadas. Em geral, é melhor 
fazer com que as companhias utilizando o equi-
pamento paguem por eles e por sua manutenção. 
Companhias que operam ônibus que não com-
praram, ou não possuem, tendem a não mantê-
los adequadamente. Essas companhias também 
podem não buscar os modelos com melhor efici-
ência de custo no momento da aquisição. Assim, 
a aquisição pública de equipamentos pode resul-
tar em muitos incentivos mal colocados.
Uma alternativa para essas circunstâncias é o 
setor público dividir os custos com o setor pri-
vado. Por exemplo, o setor público pode prover 
50% do custo do veículo enquanto a empresa 
privada deve pagar os outros 50% com as 
receitas tarifárias. O veículo seria inteiramente 
propriedade do operador particular, mas com 
um subsídio inicial do governo. Dessa maneira, 
a empresa privada ainda tem um incentivo 
para manter o veículo, mas o custo reduzido 
significa que a pressão na recuperação do custo 
é reduzida.
Como já observado, transformar um subsídio 
operacional em um subsídio de investimento 
pode ser benéfico por muitas razões. Subsídios 
operacionais são bastante complexos e custosos 
para gerenciar administrativamente, e esses 
subsídios podem ser propícios para usos inade-
quados. A circunstância preferida é, obviamente, 
não ter nenhum subsídio, de nenhuma forma. 
Entretanto, visto que o subsídio é necessário, 
uma única inserção de capital no início do pro-
jeto é muitas vezes preferível a compromissos 
governamentais de longo prazo com subsídios 
operacionais permanentes.
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17. Financiamento

“O dinheiro nunca empreende uma idéia; é a 
idéia que empreende o dinheiro.”

—W. J. Cameron, autor

O financiamento raramente é um obstáculo 
para a implementação de um projeto de BRT de 
sucesso. Em comparação com outras opções de 
transporte de massa, os custos de investimento e 
operação relativamente baixos colocam os siste-
mas ao alcance da maioria das cidades, mesmo 
cidades de nações em desenvolvimento com 
rendas relativamente baixas. Muitos municípios 
acharam, realmente, que empréstimos e finan-
ciamentos externos são desnecessários. Fundos 
municipais e nacionais podem ser suficientes 
para financiar completamente os custos de cons-
trução. Além disso, uma vez que os sistemas de 
BRT devem ser projetados para não exigir sub-
sídios operacionais, ao menos em médio prazo, 
financiamentos públicos mínimos serão necessá-
rios além da provisão da infra-estrutura.
O primeiro passo no arranjo de financiamento 
para um novo sistema de BRT é projetar o sis-
tema desde sua concepção para ser financeira-
mente auto-suficiente. Mesmo com um projeto 
de sistema financeiramente viável, contudo, 
o desenvolvimento de um pacote de financia-
mento completo exigirá esforço e persistência. 
Idealmente, a atenção ao financiamento deve 
começar nas primeiras fases do processo de 
planejamento. O plano financeiro deve ser 
desenvolvido em uma base iterativa com o pro-
cesso de projeto operacional e de infra-estru-
tura uma vez que o financiamento disponível 
será um fator determinante no projeto final. 
Por exemplo, em Dar es Salaam, os planejado-
res urbanos e os arquitetos inicialmente pro-
jetaram estações muito bonitas, exigindo um 
monte de materiais importados que levaram os 
custos totais do sistema acima da capacidade 

do governo financiar, e algumas reduções de 
custo foram exigidas. Outro exemplo típico: os 
custos dos veículos especificados inicialmente 
ultra-limpos e da mais alta qualidade podem 
exceder as receitas projetadas para os opera-
dores particulares. Nesse caso, pode se exigir 
modificações nas especificações técnicas de 
forma a assegurar sustentabilidade financeira 
em médio prazo.
A maneira com que diferentes elementos do 
sistema de BRT são financiados pode ter um 
profundo impacto sobre a qualidade o sistema 
de BRT em projeto, na qualidade das operações, 
no nível de tarifa e na sustentabilidade de longo 
prazo do sistema. O plano de financiamento 
precisa, portanto, definir os princípios básicos 
sobre os quais fará as decisões financeiras. Algu-
mas metas razoáveis são listadas abaixo:

Maximizar a qualidade do serviço em longo ��
prazo;
Minimizar o custo do serviço no longo prazo;��
Maximizar o nível de investimento do setor ��
privado no longo prazo;
Minimizar o custo público de financiamento.��

O investimento em um novo sistema de trans-
porte público deve ser comparado a outros pos-
síveis usos do capital limitado. O investimento 
em transportes pode significar menos capital 
disponível para outras áreas de alta prioridade, 
como educação, saúde, nutrição, água e esgoto. 
Alguns municípios de rendas muito baixas têm 
restrições financeiras legítimas, e muitas cidades 
podem estar próximas de limitações de emprés-
timos com bancos internacionais de desenvolvi-
mento. Entretanto, em alguns casos, a alegação 
de restrições financeiras é apenas uma máscara 
para a falta de vontade política de desenvolver 
um novo sistema.
Este capítulo examina os principais elementos 
do BRT exigindo um plano financeiro. Os tópi-
cos desse capítulo são:

17.1 Visão geral de financiamento

17.2 Financiamento do planejamento e das operações

17.3 Financiamento de infra-estrutura

17.4 Financiamento de equipamentos 
(veículos, sistema de cobrança, etc.)

17.5 Financiamento do sistema manutenção
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17.1  Visão geral de financiamento
“Geralmente em relação às coisas, você busca os 
lugares onde você pode achar o dinheiro para 
fazê-las.”

—Don Bluth, animador, 1937–

17.1.1  Lista de opções de financiamento

O financiamento para o BRT pode ser dividido 
em cinco grupos de atividades: planejamento, 
operações, infra-estrutura, equipamentos (como 

veículos e equipamento de tarifas), e manuten-
ção do sistema. Cada uma dessas atividades 
tipicamente envolve diferentes tipos de finan-
ciamento ou opções de custeio. A Tabela 17.1 
Resume as fontes potenciais de financiamento e 
custeio dessas áreas de atividade.

17.1.2  Estratégia Financeira

Na concepção, a equipe de planejamento deve 
desenvolver uma abordagem e estratégia global 

Tabela 17.1: Fontes potenciais de financiamento/custeio para o BRT

Área de atividade Fonte de Financiamento

Planejamento 
do Sistema

Governo local��
Governo estadual/provincial��
Governo nacional��
Agências de assistência bilateral (�� e.g., DfID, GTZ, JICA, Sida, USAID)
Agências das Nações Unidas (�� e.g., UNDP, UNEP, UNCRD)
Fundos Ambientais Internacionais (�� e.g., Global Environment Facility (GEF))
Empréstimos ou doações do Banco Mundial��
Empréstimos ou doações de bancos de desenvolvimento (�� e.g., IADB, ADB)
Empréstimos ou doações de Bancos de exportações bilaterais��
Setor Privado (Operadores de ônibus privados, desenvolvedores imobiliários, ��
fornecedores de combustíveis, fabricantes de veículos, etc.)
Fundações Privadas (Hewlett Foundation, Blue Moon Foundation, Shell ��
Foundation, etc.)

Operações Receitas tarifárias��
Aluguel de espaços comerciais perto das estações��
Anúncios��
Promoção de vendas��
Comércio de emissões��

Infra-estrutura Receitas de impostos em geral (locais, estaduais, nacionais)��
Impostos sobre combustíveis��
Cobrança do uso da via, taxas de congestionamento��
Tarifas de estacionamento��
Melhoria da fiscalização de regulamentos de trânsito��
Impostos sobre valorização territorial��
Venda ou aluguel de locais perto das estações��
Propaganda��
Merchandising��
Bancos comerciais��
Certificados municipais de empréstimo��
Empréstimos do Banco Mundial��
Empréstimos ou doações de bancos de desenvolvimento (�� e.g., IADB, ADB)
Bancos Nacionais ou subnacionais de desenvolvimento��
Comércio de emissões��
Opções de investimento privadas inovadoras (�� e.g., PPPs)

Equipamentos (e.g., 
veículos)

Operadores privados/ receita de tarifas��
Fabricantes de ônibus��
Bancos de exportações bilaterais��
International Finance Corporation (IFC)��
Bancos Comerciais��

Manutenção Receitas de impostos em geral (locais, estaduais, nacionais)��
Impostos sobre combustíveis��
Cobrança do uso da via, taxas de congestionamento��
Tarifas de estacionamento��
Operadores privados/ receita de tarifas��
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ao financiamento do sistema. Algumas carac-
terísticas comuns de estratégias financeiras de 
sucesso são:

Diversidade;��
Competição;��
Sustentabilidade;��
Clareza e transparência;��
Realismo;��
Eficiência de custo;��
Adequação de cronograma.��

Uma carteira diversa de opções de financia-
mento pode ser uma estratégia saudável para 
se blindar contra dificuldades com uma única 
organização financeira. Todas as fontes locais, 
regionais e internacionais de financiamento 
relevantes devem ser investigadas como opções. 
Idealmente, a equipe de planejamento cria um 
estudo financeiro sólido para o novo sistema, e 
assim pode haver um grau de competição entre 
os potenciais grupos financeiros. Quando múl-
tiplos credores em potencial competirem para 
participar do projeto, a cidade será capaz de 
negociar termos mais favoráveis.
Sustentabilidade se refere a se a quantidade de 
pressão que o pacote financeiro proposto coloca 
sobre as futuras administrações é devida. Se 
o fluxo financeiro é baseado em presunções 
delicadas sobre certas receitas futuras, então 
a viabilidade de longo prazo do sistema será 
posta em dúvida. Nesses casos, a qualidade de 
todos os serviços públicos pode ser comprome-
tida se as administrações futuras e as gerações 
futuras são carregadas com um nível de débito 
irrealista. Por essa razão, até onde for praticá-
vel, o processo de financiamento e as obriga-
ções financeiras devem ser discutidas de uma 
maneira transparente para permitir que todas 
as partes (incluindo a sociedade civil) ofereçam 
informações. O pacote financeiro completo 
também deve ter eficiência de custo. O pacote 
deve ser fazer força para conseguir uma taxa 
de juros ótima e um nível de débito razoável. 
Finalmente, as necessidades financeiras precisam 
ter prazos adequados. Geralmente, a liderança 
política de um projeto de BRT exigirá que a 
implementação seja dentro de um cronograma, 
e, algumas vezes, taxas de juros mais altas serão 
necessárias para trazer o projeto pronto a tempo 
de atender uma programação de tempo política 
específica. A visão de longo prazo da estratégia 
de financiamento, provavelmente, variará a 

partir do financiamento aplicado para os cor-
redores iniciais do sistema. Bogotá se apoiou 
sobre fontes de fundos locais em sua primeira 
fase, uma vez que o conceito era relativamente 
desconhecido na concepção. Entretanto, com o 
grande sucesso da primeira fase do TransMile-
nio, bancos comerciais e entidades internacio-
nais agora competem para participar do finan-
ciamento das fases subsequentes. Se uma fase 
inicial de projeto tem sucesso, então os custos 
subsequentes de financiamento provavelmente 
caem. Essa tendência se deve amplamente à con-
fiança que as organizações financeiras depositam 
em um projeto, uma vez que a cidade realiza as 
primeiras fases com sucesso.

17.1.3  Recomendações estratégicas

Ainda que existam exceções, a estratégia geral 
para o financiamento de um sistema de BRT 
muitas vezes deve focar os seguintes princípios:

O planejamento do BRT deve ser financiado ��
pelo governo e agências doadoras com uma 
combinação de fundos municipais e interna-
cionais quando possível;
A construção da infra-estrutura de BRT e sua ��
manutenção devem ser pagas pelo governo;
A receita das tarifas será, muitas vezes, sufi-��
ciente para cobrir os custos das operações do 
sistema, aquisição de veículos e manutenção 
permanente e reposição de veículos;
Nos casos em que o sistema só conseguirá ��
alcançar o limite mínimo da lucratividade, o 
setor público pode cobrir os custos de servi-
ços auxiliares como segurança e limpeza das 
estações; em alguns casos, as contribuições 
do setor público para a aquisição de veículos 
também podem ser necessárias.

A maioria dos sistemas de BRT nas cidades de 
nações em desenvolvimento foi projetada para 
ser auto-financiável de um ponto de vista opera-
cional (i.e., rendas de passagens cobrem todos os 
custos operacionais). A alta densidade de muitas 
cidades em desenvolvimento em conjunto com 
baixos custos de mão-de-obra torna a lucrativi-
dade um objetivo viável. A vantagem de projetar 
um sistema sem subsídios operacionais não pode 
ser subestimada. Subsídios operacionais podem 
causar complicações significativas em termos 
de exigir suporte governamental orçamentário 
permanente, propagando uma imagem negativa 
em relação ao transporte público ser incapaz de 
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se financiar e criando a oportunidade para apro-
priação indevida de recursos públicos.
Entretanto, reconhece-se que há trocas inerentes 
entre o projeto de um sistema que seja lucrativo 
e de custo acessível para todos. Em alguns casos, 
o objetivo social de oferecer uma tarifa bastante 
acessível pode ter precedência sobre os objetivos 
de lucratividade. Essa situação pode ser parti-
cularmente verdadeira em cidades menores, de 
baixa densidade no mundo em desenvolvimento.
Assim mesmo, uma análise financeira inicial 
deve ao menos explorar a oportunidade de 
desenvolver um sistema com operações lucrati-
vas. Ainda que esse ponto possa ser evidente por 
si próprio, na prática, alguns sistemas de BRT 
são construídos de tal modo que são inerente-
mente não-lucrativos. Por conta da maioria dos 
sistemas de BRT ser projetado por governos, em 
vez de investidores privados, a preocupação pri-
mária das autoridades públicas pode ser política, 
em vez de puramente econômica. Entretanto, 
sistemas inerentemente não lucrativos podem 
restringir de forma relevante as condições sob as 
quais o investimento privado pode participar.
Finalmente, desenvolvedores de projeto devem 
ser cuidadosos para não ser excessivamente 
pessimistas nas possibilidades de financeiras e 
subsequente subdimensionamento do sistema. 
O sucesso do BRT em cidades como Bogotá e 
Curitiba aumentou a visibilidade dessa opção de 
transporte de massa para muitas organizações 
de financiamento: públicas, privadas, interna-
cionais. A aceitação política do BRT não deve 
ser o resultado-padrão de autoridades se virando 
para um sistema utilitário de BRT, de baixa 
qualidade, contra a alternativa de um sistema de 
metrô de preço exorbitante. Financiamento não 
deve se tornar um obstáculo para realizar um 
sistema de alta qualidade que não apenas atende 
as necessidades de mobilidade da cidade, mas 
também restaura o sentimento de orgulho pela 
cidade aos seus cidadãos.

17.2  Financiamento do planejamento e 
das operações

“Pensamento, e não dinheiro, é o verdadeiro 
capital de negócios.”

—Harvey Firestone, indústrial, 1868–1938

O financiamento do planejamento do BRT 
e das operações do BRT já foi discutido nos 

capítulos anteriores desse manual. Em geral, 
nem o financiamento do planejamento nem o 
financiamento das operações representam obstá-
culos para o desenvolvimento do BRT.
Como observado antes, um plano de BRT para 
um projeto da Fase I do BRT custará tipica-
mente no intervalo de 1 a 3 milhões de dólares, 
ainda que municípios utilizando principalmente 
a equipe interna possam ser capazes de desen-
volver um plano a menor custo. Em comparação 
com outras formas de transporte em massa, 
as necessidades de planejamento do BRT são 
de custos relativamente baixos. Por essa razão, 
assistência financeira externa para o planeja-
mento de BRT pode ser desnecessárias para 
muitas cidades.
Entretanto, ao mesmo tempo, fontes internacio-
nais abundantes existem para oferecer assistência 
de custeio para atividades de planejamento. O 
BRT é visto favoravelmente por muitas enti-
dades internacionais de fomento, incluindo o 
Fundo Internacional do Meio Ambiente (GEF), 
o Programa de Desenvolvimento das Nações 
Unidas (UNDP) e agências bilaterais. Apoio 
com base em doações desse tipo de organização, 
frequentemente, foca as atividades de planeja-
mento. Doações são obviamente preferíveis a 
arranjos de empréstimos que exigem re-paga-
mento. O Capítulo 3 (Configuraçao do projeto) 
deste manual oferece mais detalhes sobre opções 
para custeio do planejamento.
A maioria dos sistemas de BRT de sucesso até 
hoje, funciona sem subsídios operacionais. Se o 
custo da depreciação dos veículos é excluído do 
custo operacional, nenhum sistema de BRT no 
mundo em desenvolvimento deve ser projetado 
sem que se cubra seus custos de operação com 
a receita de passagens, praticamente desde sua 
concepção. A ausência desses subsídios elimina 
a necessidade de financiamento das opera-
ções. Em vez disso, as receitas da cobrança de 
tarifa cobrem todos os aspectos das atividades 
operacionais, incluindo motoristas, equipe de 
cobrança, combustível e manutenção dos veícu-
los. Na maioria dos casos, as receitas tarifárias 
também são utilizadas para financiar os veícu-
los, como será discutido adiante neste capítulo. 
Os Capítulos 15 e 16 deste manual oferecem 
mais detalhes na criação de uma estrutura de 
negócios que evite a necessidade de subsídios 
operacionais.
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17.3  Financiamento de infra-estrutura
“Dinheiro em geral custa muito.”

—Ralph Waldo Emerson, autor, poeta e filósofo, 
1803–1882

A construção de um sistema de BRT é um grande 
investimento. Como observado no Capítulo 11 
(Infra-estrutura), sistemas de BRT gerarão custos 
entre 1 e 7 milhões de dólares por quilômetro. 
O custo real depende de uma série de fatores, 
incluindo a complexidade da Infra-estrutura, o 
nível de capacidade necessário, a qualidade dese-
jada nas estações e terminais, a necessidade de 
aquisição de terreno, a necessidade de viadutos 
ou túneis na travessia de rios, ferrovias ou inter-
seções problemáticas, a quantidade de melhoria 
de infra-estrutura incluída na reconstrução do 
corredor (esgotos, drenagem e melhorias elétricas) 
e do nível e a qualidade das melhorias do espaço 
público correspondente (paisagismo, benfeitorias 
para ciclistas e pedestres, mobiliário urbano, 
etc.). Uma vez que o projeto da Fase I geralmente 
envolve entre 20 e 80 quilômetros de infra-estru-
tura, algo entre 20 e 560 milhões de dólares serão 
necessários para uma fase inicial. Esse total é um 
grande investimento de infra-estrutura, e o finan-
ciamento desse investimento é similar aos meca-
nismos financeiros para outras obras públicas de 
tamanho similar em um dado país.
Até hoje, a maioria dos projetos internacionais 
de BRT teve a infra-estrutura financiada intei-
ramente de fontes públicas. Apenas Santiago se 
encontra no processo de levantar grandes somas 
de capital do setor privado para a infra-estrutura 
do sistema, ainda que existam discussões ini-
ciais sobre o tema em outras cidades. Em geral, 
o financiamento público de infra-estrutura de 
BRT é recomendado. Assim, a maior parte desse 
capítulo trata de opções de financiamento para 
o setor público. Teoricamente, é possível usar o 
financiamento privado para o desenvolvimento 
de infra-estrutura de BRT usando métodos de 
Construção-Operação-Trasnsferência e outras 
formas de Parceiras Público-Privadas, utilizadas 
cada vez mais para rodovias e metrôs em países 
em desenvolvimento. Ainda que essa abordagem 
seja geralmente não recomendada, sob condições 
específicas pode valer a pena explorá-la.

17.3.1  Fundos governamentais locais

No final das contas, geralmente serão os con-
tribuintes do município que pagam por grande 

parte da infra-estrutura do BRT. Uma vez que 
os residentes locais são os principais benefici-
ários do novo sistema de transporte público, é 
apropriado que esses cidadãos contribuam com 
a maior parte do custeio. As cidades também 
podem exercer maior controle sobre os seus 
próprios recursos e, assim, em muitos casos, 
podem definir a disponibilidade de longo prazo 
do fluxo de renda. Autoridades locais também 
podem ter maiores incentivos para fazer um 
projeto funcionar do que agências nacionais. 
Muitos prefeitos gostariam de ter total controle 
sobre o projeto, já que ele terá um impacto 
relevante em sua carreira política. Além disso, 
muitas fontes locais em potencial para o BRT 
também trazem o benefício de desencorajar o 
uso de veículos particulares, o que só reforçará o 
interesse no sistema de BRT.
Ainda que as receitas de impostos locais sejam, 
muitas vezes, o principal mecanismo de finan-
ciamento, governos locais podem, na realidade, 
ter acesso a uma série de opções de financia-
mento. Fluxos de caixa dedicados provenientes 
de impostos sobre combustíveis, tarifas de esta-
cionamento e cobranças de uso da via, todos 
detêm muito potencial para ajudar o financia-
mento do BRT. É claro que o financiamento 
de transporte público através de taxas sobre os 
veículos particulares pode consumir uma boa 
parcela de vontade política. Adicionalmente, 
novas fontes locais de custeio existem na forma 
de desenvolvimento imobiliário comercial no 
entorno das áreas da estação e Impostos sobre 
Benfeitorias Territoriais.

17.3.1.1  Orçamentos de transporte existentes
O ponto lógico de partida para qualquer plano 
de financiamento é examinar os orçamentos exis-
tentes para o desenvolvimento de vias e transpor-
tes públicos. Muitas vezes, o preço de um único 
projeto de viaduto é equivalente ao lançamento 
de bastante do sistema de BRT. Redirecionar 
projetos locais e nacionais para projetos de prio-
ridade de transporte público pode ser justificado 
por argumentos tanto de custo quanto de igual-
dade. Em muitos casos, os investimentos de BRT 
servem ao duplo propósito de melhorar a infra-
estrutura de transportes públicos e veículos par-
ticulares. A construção dos corredores do Trans-
Milenio em Bogotá também incluiu melhorias 
para as faixas de tráfego misto próximas.
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17.3.1.2  Cobrança de congestionamento / 
cordão de pedágio

Taxa de congestionamento

Como discutido no Capítulo 14 (Integração 
com gerenciamento de demanda e uso do solo), 
a cobrança de taxa de congestionamento e a 
cobrança eletrônica de uso da via serviram como 
mecanismos eficientes para reduzir o congestio-
namento de tráfego em cidades como Londres, 
Singapura e Estocolmo (Figura 17.1). Em médio 
e longo prazos, a taxa de congestionamento 
também pode oferecer receitas para a infra-
estrutura, manutenção e operação do sistema. 
Em muito curto prazo, os custos necessários 
para implementar esse esquema provavelmente 
reduzirão os retornos financeiros. A tecnologia 
de câmera utilizada em Londres e os pórticos 
eletrônicos usados agora em Singapura exigiram 
uma boa quantidade de investimentos iniciais 
e sofisticação técnica. Entretanto, a aborda-
gem inicial de Singapura, de zonas especiais de 
acesso, fiscalizadas pelos pórticos físicos moni-
torados pela polícia pode ser implementada mais 
rapidamente e a menor custo. Em adição aos 
custos de equipamentos, investimentos subs-
tanciais em serviços de consultoria também são 
prováveis de ser exigidos de forma a realizar um 
esquema de sucesso. Por essa razão, a cobrança 

sobre congestionamento é muitas vezes citada 
como um mecanismo altamente eficiente para 
reduzir congestionamentos, mas sua efetividade 
em gerar receitas variará de caso a caso:

“Londres mostrou que a cobrança sobre con-
gestionamentos é uma boa maneira de redu-
zir congestionamentos e oferecer todos os 
benefícios como poluição reduzida, serviços 
de ônibus mais regulares, menos acidentes 
viários e entregas mais eficientes; mas, por 
gastarmos metade da receita em cobrança 
(equipe, câmeras, sinalização, anúncios, com-
putadores, centro de atendimento, ligações 
com o DVLA, perseguição a não-pagadores, 
pagamentos aos postos de recebimento da 
taxa em postos de gasolina de lojas, etc.), 
isso não representou uma forma de gerar 
dinheiro.” (Wetzel, 2005a).”

A taxa de cobrança sobre congestionamentos, e 
a quantidade de receita que pode ser esperada é 
baseada na sensibilidade de preço da demanda 
por viagens de veículos motorizados. Em países 
em desenvolvimento, há menos motoristas, e 
a sensibilidade ao preço é muito mais elevada. 
Assim, o impacto desejado sobre o tráfego pode 
ser conseguido a taxas de cobrança menores do 
que em países desenvolvidos. Essas circunstân-
cias de nações em desenvolvimento também sig-
nificam, infelizmente, que a receita potencial de 
taxas de congestionamento será bem menor.
O custo do equipamento do sistema depende da 
área atingida, da densidade da malha viária e do 
tipo de sistema escolhido. Países em desenvolvi-
mento, muitas vezes, tem um número bastante 
limitado de vias arteriais dando acesso aos dis-
trito central de negócios (CBD), e assim o pro-
vável custo de equipamentos deve ser reduzido.
Antes de Singapura modernizar seu sistema de 
cobrança para o sistema eletrônico, ela possuía 
simplesmente uma área de cinco quilômetros 
quadrados em torno do CBD, cujo acesso exigia 
uma placa com código de cores que custava 
entre 1,25 a 25 dólares por mês. O acesso era 
controlado por pórticos policiais em todas as 
grandes vias que entravam na área. Infratores 
eram cobrados em 22 dólares, de forma que 
existiam poucos. O custo dos pórticos foi de 
aproximadamente 2,8 milhões de dólares e 
a fiscalização policial de aproximadamente 
400.000 dólares por ano. Em 1975, o primeiro 

Figura 17.1
A cobrança sobre 

congestionamento gera 
cerca de 122 milhões 

de libras de receita 
bruta a cada ano.

Foto por Lloyd Wright
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ano de operação do esquema, ele gerou um lucro 
operacional de aproximadamente 2,57 milhões 
de dólares, de forma que o custo total do inves-
timento foi recuperado em pouco mais de um 
ano. Essa receita seria, entretanto, apenas sufi-
ciente para aproximadamente 3 ou 4 quilôme-
tros de BRT por ano com base nos preços dos 
anos 70 (Hau, 1992).
Em Londres, o sistema custou 180 milhões de 
libras (324 milhões de dólares) para ser prepa-
rado e aproximadamente 88 milhões de libras 
(158 milhões de dólares) anuais para operar. 
Esses custos só se aplicam à relativamente 
pequena zona central de Londres, implemen-
tada na fase inicial do projeto. Uma cidade que 
inclua toda a área metropolitana pode ter custos 
consideravelmente maiores. Assim, o custo do 
sistema de cobrança sobre congestionamento 
de vias de Londres chegou a custar mais do que 
a Fase I de todo um projeto de BRT em uma 
cidade de nação em desenvolvimento.
Entretanto, o sistema de Londres retorna sau-
dáveis receitas brutas anuais de 210 milhões 
de libras (378 milhões de dólares) e líquidas de 
cerca de 122 milhões de libras (220 milhões de 
dólares) (TfL, 2006). Com base nesses resulta-
dos, o sistema de Londres retorna o seu investi-
mento original depois do terceiro ano de opera-
ção, e, nesse ponto, o esquema de cobrança sobre 
congestionamento está realmente gerando recei-
tas suficientes para financiar um sistema inicial 
de BRT. Além disso, conforme a cobrança sobre 
congestionamentos amadurece e economias de 
escala das tecnologias são conseguidas, os custos 
de implementação provavelmente cairão.
No caso de uma cidade de nação em desenvolvi-
mento, os retornos conseguidos em Londres não 
prováveis de ser igualados. A taxa diária de 8 
libras (14,40 dólares) utilizada em Londres não 
seria atingível em uma cidade em desenvolvi-
mento, tampouco essa taxa geraria algo perto da 
receita gerada em Londres. Se um sistema como 
o de Londres fosse adotado em uma cidade de 
nação em desenvolvimento, os custos de equi-
pamentos não seriam muito menores. Assim, 
tecnologias de menores custos, como zonas de 
acesso especial, devem ser exploradas antes.
Cordões de pedágio

Um cordão de pedágio é outra opção a ser 
considerada, especialmente em circunstâncias 

exigindo um menor investimento inicial. Em 
vez de exigir tecnologia eletrônica ou visual para 
registrar os movimentos de veículos dentro de 
uma zona confinada, os esquemas de cordões 
de pedágio apenas posicionam os pedágios nas 
entradas da zona, ou ao longo de um cordão, 
geralmente um rio. Uma cabine de pedágio 
de baixa tecnologia e baixo custo pode poten-
cialmente retornar maior renda líquida para a 
cidade. O principal problema com esses sistemas 
é o atraso do tráfego causado pelo pagamento 
do pedágio e o espaço ocupado pelas praças de 
pedágio. Também, estações de pedágio geral-
mente não comportam a flexibilidade de um 
sistema eletrônico, que pode facilmente distin-
guir diferentes grupos de usuários e permitir a 
cobrança com base no tempo na zona. A forma 
física da cidade e a estrutura viária terão de ser 
propícias para a cobrança viária para que ela seja 
viável. Cidades com pontos de entrada natural-
mente restritos (e.g., pontes) terão uma melhor 
chance de fazer a cobrança viária funcionar. 
Cidades com grandes dificuldades de controlar 
os pontos de entrada podem ser mais inclinadas 
para um sistema de vigilância eletrônico, como 
aqueles usados nos esquemas de taxas sobre 
congestionamento, para fiscalizar e monitorar 
adequadamente a cobrança.

Apoio político

A implementação de um esquema de cobrança 
por congestionamento ou uso da via é provável 
de exigir um alto nível de liderança política 
e de força de vontade. Objeções de grupos de 
bastidores poderosos, como motoristas, podem 
fazer autoridades políticas abandonarem essa 
abordagem. Por esta razão, não há projetos de 
cobrança sobre congestionamentos no mundo 
em desenvolvimento. Algumas cidades, como 
São Paulo e Jacarta, consideraram a opção, mas 
dificuldades políticas adiaram a implementação 
para o futuro indeterminado.
A dedicação de fluxos de receita da cobrança 
sobre congestionamentos e da cobrança sobre o 
uso da via para projetos como BRT pode ajudar 
a melhorar a aceitação pública. Se os fundos 
são vistos como beneficiando diretamente o 
transporte público, opções não motorizadas 
ou espaço público, então algumas das objeções 
levantadas por grupos de bastidores podem ser 
superadas. Londres foi particularmente bem 
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sucedida na divulgação sobre como o uso das 
receitas da cobrança sobre o congestionamento 
beneficiaria usuários de transporte público e de 
ciclovias. Na prática, no entanto, a ligação direta 
de receitas de uma fonte para uma despesa espe-
cífica não é sempre fácil de arranjar. Em muitas 
cidades, todas as receitas públicas são colocadas 
em uma única conta e desembolsadas de acordo 
com negociações de orçamento. Em outros 
casos, pode haver alguma folga para reservar 
fundos para uma proposta específica. Em outros 
casos ainda, governos criaram Fundos Rodoviá-
rios com um conselho de governo relativamente 
independente. Entretanto, se é aconselhável 
ceder aos Fundos Rodoviários, o controle sobre 
uma taxa de congestionamento reservada para 
melhorias de transporte público dependerá de 
muitos fatores locais.

17.3.1.3  Tarifas de estacionamento
Tarifas de estacionamento podem ser outro 
mecanismo eficiente para levantar fundos para 
um sistema de BRT, enquanto se desestimula 
o uso de veículos particulares, muitas vezes, 
com custos de implementação muito mais 
baixos. Como a cobrança sobre congestiona-
mento, no entanto, o custo de um esquema de 
estacionamento depende da tecnologia usada e 
pode variar muito. Similarmente, como com a 
cobrança sobre congestionamento, nas cidades 
de países de rendas mais baixas, motoristas são 
mais prováveis de serem altamente sensíveis ao 
preço das tarifas de estacionamento. Essa sen-
sitividade de preço aumentará a efetividade de 
medidas de uma perspectiva de trânsito, mas 
limitará um tanto a capacidade de gerar receitas.
Politicamente, aumentar taxas de estaciona-
mento e fiscalizá-las se mostrou tão exigente 
quanto a implementação de cobranças sobre 
congestionamento. Eleitores são prováveis de 

resistir a um aumento de tarifas de estaciona-
mento como a imposição da cobrança pelo uso 
da via. Receitas de estacionamento também 
são frequentemente controladas por governos 
de nível submunicipal que não tem responsa-
bilidades pelos sistemas de transporte público 
e que são contrários a abrir mão da receita. A 
fiscalização é frequentemente controlada pela 
polícia, que não está sob o controle do governo 
municipal, mas sob o controle de governo nacio-
nal ou provincial. Mais importante, em países 
em desenvolvimento, receitas de estacionamento 
não estão completamente sob o controle do 
governo, e são controladas por máfias do setor 
informal com conexões políticas poderosas 
dentro dos organismos tomadores de decisão.
Assim mesmo, reclamar o controle público sobre 
o estacionamento é parte do processo de recon-
quistar controle público sobre o espaço urbano. 
Uma vez que essa batalha política for vencida, 
tarifas de estacionamento são relativamente 
fáceis de coletar e podem gerar receitas significa-
tivas para o BRT, enquanto ainda reduzem con-
gestionamentos. Uma vez que as vagas de esta-
cionamento são partes altamente visíveis do uso 
do solo, é difícil evitar ou esconder esse tipo de 
taxa. Tarifas de estacionamento são discutidas 
como medidas de gerenciamento de demanda 
no Capítulo 14. Essa seção discute os aspectos 
de levantamento de receitas de estacionamento.
Tarifas de estacionamento podem assumir diver-
sas formas, incluindo taxas comerciais de esta-
cionamento (imposto pela prestação de serviço) 
e impostos sobre vagas. Áreas de estacionamento 
podem ser públicas ou particulares. O acesso a 
uma área particular de estacionamento pode ser 
aberto ao público em geral ou reservado para 
grupos ou indivíduos específicos. A Tabela 17.2 
observa o intervalo de tipologias para vagas de 
estacionamento. Para maximizar a eficiência de 
uma estratégia de estacionamentos, essa estraté-
gia deve tratar de todas as tipologias observadas 
na Tabela 17.2. Uma tarifa de estacionamento 
aplicada a todos as vagas não residenciais tem o 
potencial de tanto levantar consideráveis receitas 
quanto desencorajar o uso de veículos particula-
res. Além disso, relativamente pouca preparação 
de infra-estrutura é necessária e a estrutura 
administrativa pode já estar pronta através dos 
regulamentos de estacionamento existentes. 

Tabela 17.2: Tipologia de vagas de estacionamento

Propriedade da vaga
Usuários da vaga 
de estacionamento

Na via ou 
fora da via

Controlada pela autoridade 
pública local

Público geral Na via

Público geral Fora da via

Particular

Público geral Fora da via

Residencial Fora da via

Não-residencial Fora da via

Fonte: Enoch and Ison, 2006, p. 6
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Assim, um programa de taxas de estaciona-
mento pode começar a prover receitas para o 
BRT em relativamente pouco tempo, ainda que 
na prática, as quantias de dinheiro levantadas 
no contexto de um país em desenvolvimento 
possam não ser tão altas.
Estudos de caso de estacionamentos

Nas cidades em países em desenvolvimento, um 
importante primeiro passo é retomar o controle 
das vagas nas ruas das mãos máfias particulares 
sem regulamentação para legitimar as entida-
des incorporadas. Os casos de Bogotá, Dar es 
Salaam e Yogyakarta (Indonésia) são instrutivos.
Durante o período de desenvolvimento do 
TransMilenio, Bogotá eliminou o estaciona-
mento na via em muitas partes da cidade. Ao 
mesmo tempo, Bogotá encorajou o desenvolvi-
mento de instalações de estacionamentos fora da 
via, que podiam ser sujeitas a tarifas de usuários 
especiais (Figura 17.2). Em muitas cidades de 
nações em desenvolvimento, estacionar nas ruas 
da cidade é um grande subsídio oculto para 
motoristas relativamente ricos, e cobrar por essa 
valiosa propriedade imobiliária pode tanto gerar 
receitas quanto criar mais igualdade em como o 
espaço público é utilizado.
A cidade de Cuenca utilizou uma iniciativa de 
controle de estacionamentos tanto para retomar 
o controle do espaço público quanto para gerar 
receitas para medidas de prioridade de ônibus 
(Figura 17.3). Através da privatização de serviços 
de estacionamento, Cuenca formalizou um setor 
que era antes relativamente descontrolado. Além 
disso, ao amarrar contratualmente a parcela das 
receitas de estacionamento para as iniciativas de 
melhoria de ônibus, a cidade estabeleceu uma 
receita pronta e confiável como base para se 
encaminhar em direção de uma infra-estrutura 
como a do BRT para seus serviços de ônibus. 
Da mesma forma, Orlando utiliza taxas de 
estacionamento para suportar se sistema de 
BRT Lynx LYMMO. De fato, graças à renda 
das receitas de estacionamento, o sistema de 
Orlando é capaz de oferecer seu serviço sem 
qualquer tarifa ao usuário. O estacionamento 
de veículos particulares está, assim, habilitando 
a cidade a oferecer um serviço de transporte 
público gratuito.
Em Dar es Salaam, até o final dos anos 
90, todos os estacionamentos na via eram 

Figura 17.2
Ao mover o 

estacionamento para 
lugares fora da via, 

Bogotá retomou o 
controle do espaço 
público, bem como 
concentrou a coleta 

de receitas de 
estacionamento.

Foto por Lloyd Wright

Figura 17.3
Cidades como 
Cuenca (Equador) 
formalizaram o 
estacionamento no 
centro da cidade, de 
forma a gerar receitas 
para o desenvolvimento 
do transporte público.
Foto por cortesia da 
Municipalidade de Cuenca

controlados por aproveitadores das ruas 
(Figura 17.4). Em 1998, um contrato assinado 
com uma companhia privada que permitia a 
companhia a coletar tarifas de estacionamento 
foi definido pela câmara da cidade em nome da 
câmara. Uma porcentagem fixa de cada tarifa 
coletada era transferida de volta a cidade, e o 
restante era retido pela companhia para cobrir o 
custo das suas operações. Em 2002, um estudo 
foi completado, indicando que a companhia 
estava reportando apenas um terço dos veículos 
realmente estacionados. Como resultado do 
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Figura 17.4
Em Dar es Salaam, 
o estacionamento 
é lentamente 
controlado de uma 
maneira formal.
Foto por Adam Millard-Ball

Figura 17.5
Uma complexa rede de chefes de rua e 
atendentes informais de estacionamento tornou 
a reforma em Yogyakarta bastante complicada.
Foto por Michael King

estudo, a companhia foi substituída e uma nova 
companhia contratada.
Hoje, a nova companhia gera receitas aproxima-
das de 475.000 dólares por ano para a câmara 
da cidade. Esse número representa apenas 25% 
da receita total. Uma vez que essa renda é mais 
que três vezes maior que a receita total indo para 
a câmara, o projeto é visto universalmente como 
um sucesso. Entretanto, o contrato estipula que 
a câmara deveria recolher 75% da receita total 
(1,43 milhões), mas apenas depois dos custos 
das novas máquinas eletrônicas de bilhete serem 
completamente retornados. Essas máquinas 
eletrônicas de bilhetes, supostamente, são para 
tornar o processo de recolhimento transparente, 
mas, na verdade, atualmente elas não são usadas 
de uma forma que traga esse resultado; assim, 
são completamente inúteis no aspecto funcional.
Como uma alternativa, seria muito melhor que 
um expert em tráfego estimasse a receita total de 
estacionamento do centro da cidade e, portanto, 
o conselho negociasse um contrato de soma 
fixa com o operador. Então, as máquinas de 
bilhetes não seriam necessárias, e a companhia 
teria um incentivo mais forte para cobrar as 
tarifas. A câmara ainda precisaria regulamentar 
a quantidade total de vagas oficialmente desig-
nadas, porque, de outra forma, o operador teria 
um incentivo para permitir tantos motoristas 
estacionarem na via quanto fosse fisicamente 
possível. A fiscalização também é um problema 
grande, à medida que a polícia permanece sob 
o controle do governo nacional e faz pouco pela 
fiscalização de estacionamentos. A receita ganha 
pelo estacionamento é potencialmente grande o 

suficiente para pagar por elementos do sistema 
de BRT, mas, no momento, é dedicada par a 
construção de estacionamentos designados e 
pela manutenção de vias (Millard-Ball, 2005).
Em Yogyakarta (Indonésia), a cidade atualmente 
não coleta nenhuma receita legal de estaciona-
mentos no distrito central de negócios. Como 
parte de um esforço para pedestrianizar a área 
central do mercado de Malioboro Road, uma 
análise de estacionamento foi feita pela ONG 
da Indonésia, Instran, concluindo que apenas 
860.000 dólares por ano e, provavelmente, algo 
perto de 2 milhões de dólares é atualmente apro-
priado pelo setor informal na área de Malioboro.
Na base da hierarquia estão 118 atendentes 
ilegais de estacionamento na rua, ganhando 2 
dólares por dia. Eles, por sua vez, reportam-se 
a 14 chefes de rua que controlam 8 atendentes 
cada (Figura 17.5). O chefe da rua está usual-
mente em um partido político, e usa conexões 
políticas para manter o controle do mercado. 
Acima dos chefes de rua estão os donos do ter-
reno, ou os “gerentes de estacionamento de cola-
rinho branco”. Essas pessoas estão geralmente 
no controle de algum tipo de brutamontes que 
pode proteger os seus interesses no nível da rua, 
se necessário. Cada dono de terreno tem três ou 
quatro chefes de rua sob seu controle, e esses 
chefe de rua ganham cerca de 8 dólares por dia. 
Sobre eles estão os líderes de área, normalmente 
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membros ativos da polícia ou do serviço militar. 
Eles recebem até 2 dólares por dia por cada local 
que eles controlam.
Há cerca de 2.650 vagas de estacionamento na 
área de Malioboro. Quando tudo isso é somado, 
indica que aproximadamente 2 milhões por ano 
de receitas de estacionamento são apropriadas 
por máfias apenas na área de Malioboro. Esfor-
ços para transferir esse estacionamento para 
garagens fora da via existem por mais de uma 
década, com discussões essencialmente sobre o 
tema de quem pagará pelas garagens fora das 
vias (Aunurrohman, 2005).
Assim que a municipalidade consiga trazer 
os estacionamentos sob controle, receitas de 
estacionamento podem ser coletadas, de forma 
direta, pela municipalidade, ou de forma indi-
reta por meio de arranjo de receitas comparti-
lhadas, acordos de concessão ou impostos de 
estacionamentos comerciais.
Impostos sobre vagas de estacionamento

Conforme discutido no Capítulo 14, taxas de 
estacionamento podem ser efetivas tanto para 
desencorajar o uso de veículos quanto para 
alcançar outros objetivos municipais, como 
a melhoria do espaço público. Ainda que a 
maioria das aplicações comuns de cobrança 
de estacionamentos refira-se talvez ao imposto 
comercial sobre estacionamentos, um “imposto 
sobre vagas de estacionamento” é uma nova téc-
nica que detém muitas vantagens para a cidade. 
Um imposto sobre vagas de estacionamento 
determina uma tarifa sobre todas as vagas de 
estacionamento não-residenciais, sem importar 
se o espaço é ou não utilizado.
Em comparação com uma taxa comercial de 
estacionamento, um imposto sobre vagas oferece 
os seguintes benefícios:

Provê um fluxo de receita disponível e conhe-��
cido para o município;
Encoraja uma redução geral da provisão de ��
vagas de estacionamento;
Desencoraja o uso de veículos privados e ��
encoraja o uso de transporte público;
Reduz a incidência de problemas de registro, ��
fiscalização e não adequação.

Experiências até hoje com impostos sobre vagas 
indicam que o número geral de vagas é redu-
zido e, assim, torna o transporte público mais 
competitivo com o uso de veículos. De um 

Figura 17.6
Taxas de 

estacionamento 
sobre todas as vagas 

não residenciais 
representam uma 

sólida e potencialmente 
lucrativa renda que 

pode ajudar a infra-
estrutura do BRT.

Foto por Lloyd Wright

ponto de vista de receitas, impostos sobre vagas 
se mostraram ser mecanismos eficientes para o 
financiamento de infra-estrutura de transportes 
públicos. As receitas geradas de impostos sobre 
vagas de estacionamento podem ser diretamente 
amarradas ao financiamento do BRT.
Em 1992, Sydney (Austrália) iniciou o imposto 
sobre vagas não-residenciais na parte central e 
norte da cidade. Uma taxa anual de 200 dóla-
res australianos (150 dólares (americanos)) foi 
aplicada a cada vaga (Enoch e Ison). A taxa de 
Sydney agora subiu para 800 dólares australia-
nos (600 dólares) no distrito central de negó-
cios e para 400 dólares australianos (300 dóla-
res) e outros distritos de negócios. O imposto 
de estacionamento está atualmente retornando 
cerca de 40 milhões de dólares australianos 
(30 milhões de dólares) por ano para a cidade 
(Litman, 2006a).
Proprietários de terreno devem pagar uma taxa 
sobre todas as vagas, quer sejam elas realmente 
utilizadas quer não. Se um terreno sem demar-
cações é utilizado para estacionamento, a muni-
cipalidade de Sydney determina o número de 
vagas “dividindo a área total por 25,2 metros 
quadrados, o que leva em conta vagas e cami-
nho de acesso” (Litman, 2006a, p.6).
Algumas isenções são permitidas, especialmente 
em vagas para deficientes e áreas de carga e des-
carga de mercadorias. A receita do programa de 
Sydney é aplicada exclusivamente para a infra-
estrutura e manutenção do transporte público. 
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No caso de Sydney a receita não pode ser apli-
cada para subsidiar operações de transporte 
público; qualquer subsídio causaria a impressão 
que o imposto é simplesmente uma substituição 
da entrada de renda do sistema de transporte 
público. Esse arranjo, ainda, poderia forçar a 
cidade a realmente encorajar o estacionamento 
de forma a financiar adequadamente as opera-
ções de transporte público.
Perth (Austrália) adotou uma “taxa de licencia-
mento de estacionamento” em 1999, aplicada 
para todas as vagas de estacionamento, dentro 
e fora das vias. A modesta taxa levantou 3,35 
milhões de dólares australianos (2,5 milhões 
de dólares americanos) durante o seu primeiro 
ano e, mais recentemente, gerou 8,2 milhões 
de dólares australianos (6,3 milhões de dólares 
americanos) em receitas (Litman, 2006a). O 
não pagamento da taxa é inferior a 2% do total 
levantado. A taxa também ajudou a persuadir 
donos de terrenos a converter 6.000 vagas para 
outros usos. Todas as receitas do programa de 
Perth para apóiam o sistema de ônibus local 
(Enoch e Ison, 2006).
Começando em 1975, Singapura estabeleceu 
uma tarifa de 60 dólares de Singapura (35 dóla-
res americanos) mensais sobre vagas de estacio-
namento não residenciais. Essa tarifa rendeu 
aproximadamente 40 milhões de dólares de Sin-
gapura (25 milhões de dólares americanos) anu-
almente. O custo para administrar o programa 
era relativamente baixo, aproximadamente 
30.000 dólares (18.000 dólares americanos) 
de Singapura por mês (Enoch e Ison, 2006). 
Quando a cobrança eletrônica pelo uso da via 

(ERP) foi introduzida em 1998, as autoridades 
decidiram eliminar a taxa de estacionamento. 
Nesse sentido, uma taxa de estacionamento 
pode ser visto como um estágio de transição 
para a taxa de congestionamento. Essa abor-
dagem incremental pode ser particularmente 
apropriada para cidades de nações em desenvol-
vimento onde o estabelecimento de um sistema 
de taxa de congestionamento pode ser tecnica-
mente complicado, e o custo, proibitivo.

17.3.1.4  Fiscalização das leis de trânsito
A fiscalização das leis de velocidade, parada e a 
obediência às demarcações de faixas ajudarão 
a assegurar padrões de trânsito mais suaves à 
medida que novas conFigurações de ruas são 
introduzidas. A melhor fiscalização do trân-
sito também pode gerar receitas de multas e 
penalidades. Ainda que a fiscalização de leis 
de trânsito anteriormente ignoradas exija uma 
tremenda quantidade de mudança da cultura 
das ruas, a promessa de um novo sistema de 
transporte público pode ajudar a mitigar um 
pouco da crítica. Se as multas ou penalidades 
são dedicadas para o novo sistema de transporte 
público, então pode haver uma maior aceitação 
pública de uma fiscalização mais rígida das leis 

Figura 17.7
Simplesmente fiscalizar 
as leis de trânsito 
existentes pode ser 
uma oportunidade 
moderada de receitas. 
Entretanto, em 
casos como Quito, 
onde nem mesmo a 
polícia obedece às 
leis, a fiscalização 
é complicada.
Foto por Lloyd Wright

Figura 17.8
A não fiscalização da regulamentação de 

estacionamentos é particularmente prevalecente 
nas calçadas na frente de delegacias de 

polícia em Quito, o que proporciona um mau 
exemplo para a fiscalização de estacionamentos 

em qualquer outro lugar da cidade.
Foto por Lloyd Wright
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de trânsito. Claramente, no entanto, a coor-
denação com as agências de polícia nacional 
e local será necessária para implementar uma 
nova ética de fiscalização (Figuras 17.7 e 17.8), 
Além disso, amarrar as multas de trânsito ao 
desenvolvimento de transporte público pode 
exigir ações legislativas.

17.3.1.5  Certificados de dívida do município
Certificados de débito do município são um 
mecanismo popular para o financiamento de 
infra-estrutura pública na Europa e nos Estados 
Unidos, mas não são ainda amplamente utiliza-
dos na maioria dos países em desenvolvimento. 
A emissão de certificados de dívida do muni-
cípio exige que as finanças municipais sejam 
auditadas por uma empresa de contabilidade 
reconhecida internacionalmente. As condições 
financeiras devem ser bem transparentes e legal-
mente sadias para assegurar a aprovação das 
companhias de classificação de certificados de 
empréstimo. Assim mesmo, esse é um processo 
que as cidades deveriam se submeter à medida 
que se desenvolvem. Muitas cidades da Europa 
central e ocidental recentemente se submeteram 
a esse processo, e os seus certificados de dívida 
venderam bem, oferecendo financiamentos de 
preços relativamente bons para os projetos de 
infra-estrutura municipais.

17.3.1.6  Impostos territoriais e direitos sobre 
o desenvolvimento

“O problema com os terrenos, é que não se 
fabricam mais.”

—Will Rogers, humorista e comentarista social, 
1879–1935

Introdução a impostos territoriais e de 
propriedade

Ao contrário da maioria das coisas compradas e 
vendidas; o valor de um pedaço de propriedade 
imobiliária tem mais relação com os investimen-
tos próximos ao terreno que afetam a sua aces-
sibilidade e com a qualidade da vizinhança do 
que com as melhorias específicas do terreno. O 
terreno, em si, é um recurso finito. A terra como 
um bem negociável é criado por instrumentos 
legais que definem o significado de direito de 
propriedade em um contexto específico. Como 
qualquer grande investimento urbano que afete 
direta ou indiretamente o interesse pelo terreno 
tende a ter um impacto significativo no valor do 

local, a maioria dos economistas acredita que a 
taxação de terrenos é uma maneira boa e igua-
litária para as municipalidades recapturarem o 
valor de seus investimentos em infra-estrutura.
Um imposto sobre propriedade é geralmente 
baseado no valor total do terreno, inclusive 
sobre o valor do que está construído sobre ele. 
Um imposto territorial é geralmente baseado 
sobre o valor do terreno, exclusivo dos valores da 
propriedade sobre a terra. Seguidores do recém 
falecido Henry George acreditam que o terreno 
deva ser taxado exclusivamente, sem considerar 
o valor do que quer que esteja construído sobre 
ele. Essa forma de taxação, creem os Georgistas, 
é uma das mais igualitárias formas de taxação, à 
medida que taxa apenas rendas da que proveem 
das atividades da comunidade, e não da ativi-
dade de um proprietário de terra individual. A 
taxação de terras tende a encorajar proprietários 
a construir, em vez de se engajar em especula-
ções imobiliárias e deixar a terra vazia. Infeliz-
mente, taxas territoriais ainda são relativamente 
raras, enquanto taxas sobre a propriedade são 
amplamente utilizadas em países desenvolvi-
dos, e são cada vez mais usadas em países em 
desenvolvimento. Um dos problemas com um 
imposto sobre propriedade é que se um prédio 
é melhorado e, assim, torna-se mais valioso, as 
taxas de propriedades têm de ser pagas, mas se o 
prédio é deixado desmoronar sem manutenção, 
o proprietário é recompensado com uma conta 
de propriedade menor.
Algumas cidades desenvolveram com objeti-
vos cuidadosamente selecionados, as Taxas de 
Melhorias, que são impostas especificamente 
em lugares que se beneficiam de investimentos 
públicos. Em alguns países, particularmente na 
China, as autoridades municipais têm o poder 
de impor tributos sobre proprietários de terrenos 
específicos pela execução de projetos específicos. 
Esse tributo foi implementado como um meio 
de financiar diversos projetos metropolitanos. 
A natureza um pouco arbitrária dessa forma de 
taxação a torna um pouco sujeita a abusos.
Como os projetos de BRT podem aumentar 
significativamente valores de terrenos e proprie-
dades ao longo do corredor de BRT, usar taxas 
territoriais para financiar a infra-estrutura é 
uma decisão municipal sadia. As estações e ter-
minais, em especial, podem aumentar os valores 
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comerciais de terrenos próximos graças ao alto 
volume de pessoas passando pelo sistema. A pro-
ximidade da rede de transporte público de alta 
velocidade pode significar grande conveniência 
para os residentes e maiores fluxos de clientes 
para empreendimentos comerciais. Entretanto, 
muito depende do impacto do sistema na qua-
lidade do ar e dos ruídos, e isso varia de caso a 
caso. Vias de ônibus geram impactos negativos 
e também positivos em terrenos adjacentes ao 
sistema quando os sistemas são mal projetados, 
especialmente em áreas que estão a uma distân-
cia considerável de acessos ao sistema.
Também é importante se há ou não mudanças 
simultâneas no sistema de zoneamento. A maio-
ria dos experts creem que o zoneamento deve ser 
alterado ao longo de um corredor de BRT para 
permitir maiores densidades populacionais ao 
longo do corredor, ainda que isso seja raramente 
feito. Zonas mais densas ao longo do corredor 
tenderão a aumentar os valores de terrenos 
naquele corredor, sem relação com qualquer 
melhoria de transporte público.
Curitiba aumentou a densidade da zona das pro-
priedades ao longo de seus corredores de BRT 
ao mesmo tempo em que construiu seu sistema 
de BRT. Testemunharam-se drásticos aumentos 
nos valores de terrenos e propriedades ao longo 

do corredor. Curitiba tinha um imposto de 
propriedade padrão que taxava o valor total da 
propriedade, não apenas o terreno. Ainda que 
Curitiba tenha se beneficiado do aumento geral 
das taxas de propriedade que resultaram de um 
aumento de valores de propriedades ao longo do 
corredor, nenhuma taxa de melhoria específica 
foi imposta. O aumento dos valores das pro-
priedades levou à construção de muitos edifícios 
altos, mas também levou a proliferação de lotes 
vagos possuídos por especuladores imobiliários, 
o que seria evitado por um Tributo de Melhorias 
Locais (Location Benfit Levy), aplicado especifi-
camente sobre o corredor ou mais amplamente. 
Isso também levou a um deslocamento dos 
pobres para a periferia. Esse exemplo salienta a 
importância de planejar simultaneamente habi-
tações de baixo custo nos corredores atendidos 
pelo sistema de BRT para isolar os pobres do 
deslocamento.
Uma pesquisa recente em Bogotá mostra que 
o valor dos terrenos dentro de uma caminhada 
de 10 minutos do novo corredor troncal do 
TransMilenio aumentou em média por algo 
como 1,8% mais que outras propriedades, e em 
mais de 5% nas áreas atendidas pelos ônibus 
alimentadores (Muñoz-Raskin, 2006). Bogotá 
não mudou o zoneamento ao longo do corredor. 

Figura 17.9
Governos de nações 

em desenvolvimento 
muitas vezes não 

possuem um sistema 
de impostos formais 

sobre terrenos ou 
propriedades em 

funcionamento 
em assentamentos 

informais.
Foto por Lloyd Wright
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Ela situou o programa de habitação de baixa 
renda “Metrovivienda” em lugares atendidos 
pelos ônibus alimentadores do sistema TransMi-
lenio. Metrovivienda funcionou como um tipo 
de banco de terrenos, em que a municipalidade 
comprou o terreno e, depois, colocou desenvol-
vedores privados para desenvolver as habitações 
em uma base comercial, excluindo o preço do 
terreno. Dessa forma, Metrovivienda isolou seus 
beneficiários dos aumentos de preços de terrenos 
nos corredores de TransMilenio.
Em contraste, valores de propriedades e de ter-
renos ao longo da via de ônibus Nove de Julho/
Santa Amaro de São Paulo e da via de ônibus na 
Avenida Caracas, anterior ao TransMilenio, em 
Bogotá, sofreram impactos adversos, à medida 
que a via de ônibus concentrou ônibus baru-
lhentos e poluentes ao longo de um único cor-
redor. Assim, qualquer impacto positivo sobre 
o valor dos terrenos tem conexão direta com a 
qualidade do novo sistema.
A possibilidade de o governo reter qualquer 
impacto positivo no valor dos terrenos perto 
de um sistema de BRT exige primeiro que a 
municipalidade tenha meios de coletar impostos 
territoriais ou de propriedade. Em muitos países 
em desenvolvimento, os direitos de propriedade, 
especialmente em vizinhanças mais pobres 
não são tão claramente definidos (Figura 17.9). 
Direitos sobre terrenos, muitas vezes, existem 
ao longo de uma continuidade entre ocupação 
abertamente ilegal e completa propriedade. 
Títulos de propriedade são também frequen-
temente ambíguos, mesmo em vizinhanças 
de maiores rendas. Levantamentos cadastrais 
apurados são geralmente um pré-requisito para 
a utilização de taxação municipal sobre proprie-
dades em países em desenvolvimento, e esses 
levantamentos são muito difíceis de implemen-
tar, muitas vezes por razões políticas. Assim 
mesmo, a maioria dos governos municipais se 
move na direção da implementação de impostos 
sobre terrenos ou propriedades.
Tributo sobre Benefícios Locais (Land/Location 
Benefit Levy, LBL)

Um Tributo sobre Benefícios Locais é uma 
nova oportunidade de financiamento que traz a 
promessa de revolucionar a maneira com a qual 
projetos de transporte de massa são financiados. 
O conceito também é conhecido como Taxação 

de Valor Territorial (Land-Value Taxation, 
LVT). Esse imposto é simplesmente um imposto 
territorial aplicado anualmente com base no 
“uso ótimo permitido” do local (Wetzel, 2006). 
Uma taxa proporcional é aplicada ao valor esti-
mado do valor do terreno, produzindo renda 
pública. Se o valor do terreno aumenta por 
causa de um novo projeto de transporte público, 
então a quantia cobrada também aumenta. 
O Tributo sobre Benefícios Locais (LBL) é 
bastante diferente de um imposto padrão de 
propriedade, que tipicamente inclui o valor das 
infra-estruturas agregadas ao terreno, como edi-
ficações. O Tributo sobre Benefícios Locais se 
baseia apenas sobre o valor do próprio terreno, e 
assim uma propriedade vizinha de outra pagaria 
o mesmo imposto, quer abrigue um arranha-céu 
quer abrigue um lote baldio.
Na maioria dos casos até hoje, sistemas de trans-
porte público não se beneficiam amplamente 
das mudanças dos valores territoriais induzidas 
pelos novos sistemas. Em vez disso, indivíduos 
particulares e companhias colhem significati-
vos frutos com base no investimento público 
no novo sistema de transportes públicos. Os 
valor dos locais situados dentro de um quilô-
metro da extensão da Jubilee Line (do sistema 
London Underground) subiu aproximadamente 
13 bilhões de libras (23,4 bilhões de dólares) à 
medida que o projeto se desenvolveu (Rilley, 
2001). O extenso desenvolvimento em torno de 
estações como a Canary Wharf remodelou o 
paisagismo urbano de Londres (Figura 17.10). A 

Figura 17.10
A extensão da 

Jubilee Line por 
Canary Wharf em 

Londres levou a uma 
explosão de edifícios 

de grande altura.
Foto por Lloyd Wright
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agência de gerenciamento de transportes públi-
cos, Transport for London (TfL), estima que 
a valorização seja algo em torno de 2 bilhões 
de Libras (3,6 bilhões de dólares) em Canary 
Wharf e 800 milhões de libras (1.440 milhões 
de dólares) em Soutwark. A valorização do valor 
dos terrenos agregada a outros benefícios regis-
trados, incluindo a geração de empregos e eco-
nomia de tempo, produzirá um benefício bruto 
de 21,2 bilhões de libras ao longo de um período 
de avaliação de 60 anos (TfL, 2003). O custo 
da extensão inteira foi de apenas 3,5 bilhões de 
libras (6,3 bilhões de dólares).
Infelizmente, nenhum dos frutos do aumento 
do valor dos terrenos foi retido pelo o governo. 
Uma taxa sobre os aumentos de valor dos terre-
nos poderia pagar pela extensão da Jubilee Line. 
Assim, muitos grupos concebem mecanismos de 
valorização de terrenos para ajudar a reter recei-
tas para pagar pela infra-estrutura de transporte 
público. O Tributo sobre Benefícios Locais é 
cada vez mais reconhecido como o mecanismo 
apropriado para fazer isso.
O Tributo sobre Benefícios Locais já foi apli-
cado em alguns lugares com resultados posi-
tivos. Todos os anos, na Dinamarca, o valor 
de todos os terrenos é determinado, e uma 
taxa porcentual é cobrada (Wetzel, 2005b). 
Harrisburg, Pensilvânia nos EUA, utilizou 
com sucesso o Tributo sobre Benefícios Locais 
para ajudar a revitalizar a economia local e o 
ambiente urbano. Algumas formas do Tributo 

sobre Benefícios Locais também são praticadas 
na Estonia, Hong Kong, Singapura e Taiwan, 
bem como nas cidades de Sydney e Camberra 
(Austrália).
O Tributo sobre Benefícios Locais não foi apenas 
citado como o mecanismo mais eficiente para 
recuperar investimentos de melhorias de trans-
porte público, mas também é reconhecido por 
oferecer os outros benefícios destacados a seguir:

1. Encoraja a revitalização urbana de 
áreas abandonadas

 Uma vez que lugares subutilizados são 
taxados da mesma maneira que outros 
terrenos na mesma área, há um incentivo 
significativo para o proprietário fazer o 
melhor uso de seu terreno ou vender a 
terra para alguém que queira desenvolvê-la 
(Figuras 17.11 e 17.12).

2. Desencoraja o espalhamento urbano e 
encoraja o crescimento planejado

 O Tributo sobre Benefícios Locais ofe-
rece um forte incentivo para proprietários 
de terra maximizarem o uso de terrenos 
dentro das partes centrais da cidade. À 
medida que o número de unidades resi-
denciais e comerciais cresce, o preço geral 
do mercado dos terrenos deve cair e, 
assim, permitir habitação mais acessível 
para indivíduos e famílias desejando viver 
mais perto do trabalho e de serviços. Por 
sua vez, a demanda por terras na periferia 
deverá ser reduzida.

Figuras 17.11 e 17.12
Um Tributo sobre 
Benfeitorias Locais 
oferece um incentivo 
inerente para o 
desenvolvimento 
de terrenos vagos 
ou abandonados.
Foto esquerda por Carlos Pardo 
(Bogotá);

Foto direita por Lloyd Wright 
(Montevideo)
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3. Igualdade e progressividade
 O Tributo sobre Benefícios Locais essen-

cialmente retorna receitas para uma 
comunidade pelo próprio valor que a 
comunidade criou. Os fundos públicos uti-
lizados para construir um novo sistema de 
transporte público propiciarão frutos para 
os donos de propriedades ao longo do cor-
redor. O Tributo sobre Benefícios Locais 
ajuda a retornar uma porção desse lucro de 
volta para o público. Além disso, uma vez 
que os detentores dos terrenos no centro da 
cidade pertencem a grupos de maior renda, 
o Tributo sobre Benefícios Locais é um 
imposto altamente progressivo.

4. Justeza
 A quantia taxada pelo Tributo sobre Bene-

fícios Locais varia dependendo do valor 
atual do terreno. Se por alguma razão, o 
valor do terreno declina, então a quan-
tia cobrada também declina. Assim, se a 
proximidade de uma nova infra-estrutura 
pública, de alguma forma, diminui o valor 
do terreno, o proprietário é compensado 
com uma menor taxa. Ações judiciais sobre 
outras formas de compensação podem ser 
evitadas. Da mesma forma, uma vez que 
um novo sistema de transporte público 
provavelmente afetará os valores de ter-
renos em relação a distância da estação, 
o Tributo sobre Benefícios Locais auto-
maticamente contabiliza, por todos os 
gradientes, com base na distância. Em 
contraste, um imposto de desenvolvimento 
que apenas atinja propriedades com novas 
construções dentro de um perímetro espe-
cífico da nova infra-estrutura será invaria-
velmente um tanto arbitrário e injusto.

5. Eficiência administrativa
 O Tributo sobre Benefícios Locais é geral-

mente um imposto simples e de custo bem 
baixo de implementação. Uma vez que 
a propriedade do terreno é prontamente 
identificável, a evasão do Tributo sobre 
Benefícios Locais é bem complicada. Não 
se pode mover o terreno para outra cidade 
ou jurisdição.

Outra opção de impostos para reter benefícios 
privados de novos sistemas de transporte público 
é conhecido como Taxa de Desenvolvimento 
Territorial (Development Land Tax, DLT). 

Esse imposto se aplica apenas a novas proprie-
dades no entorno de um projeto público de 
desenvolvimento. Infelizmente, essa taxa, essen-
cialmente, oferece um desincentivo ao desen-
volvimento e cria problemas significativos com 
relação à administração e à igualdade. Em geral, 
desenvolvedores se esforçarão para evitar a Taxa 
de Desenvolvimento Territorial, pois ela pode 
obstruir o desenvolvimento. Além disso, uma 
vez que o impacto positivo do novo sistema de 
transporte público pode se estender bem além 
da área imediata do corredor e das estações de 
transporte público, é possível haver uma grande 
desigualdade em termos de quais propriedades 
serão sobrepesadas com o imposto. Por essas 
razões, a Taxa de Desenvolvimento Territorial 
não é, em geral, recomendada para qualquer 
cidade ou estado.
O Skytrain de Bangcoc utilizou uma forma de 
Taxa de Desenvolvimento Territorial ao cobrar 
uma tarifa de proprietários de prédios que dese-
jassem ligar o seu edifício diretamente a uma 
estação do Skytrain. Os proprietários deveriam 
pagar pela infra-estrutura da “sky bridge” (ponte 
aérea) além de uma tarifa adicional para obter 
a ligação. Obviamente, um centro comercial 
tem um interesse legítimo em permitir que 
os clientes entrem diretamente do sistema de 
transporte de massa (Figura 17.13). No entanto, 
essa abordagem causa preocupação sobre a pro-
priedade de, essencialmente, vender-se o acesso 
ao sistema. Se um dono de terreno não pode 
bancar a tarifa de conexão, então seus clientes 

Figura 17.13
O BTS SkyTrain de 
Bangcoc cobra uma 

tarifa de proprietários 
de edifícios que 

desejam ter uma 
ligação direta com o 
sistema. Entretanto, 

essa prática pode 
levantar questões sobre 

a igualdade social.
Foto por Lloyd Wright
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podem ser desnecessariamente forçados a fazer 
uma transferência complicada entre a estação de 
transporte público e o seu destino. Por exemplo, 
alguns destinos-chave, como uma escola, pode 
não ser capazes de bancar uma ligação direta, 
mesmo que haja um grande interesse público 
em permitir que crianças acessem facilmente o 
transporte público.
Em contraste, o Tributo sobre Benefícios Locais 
é usado por sua capacidade de criar um pacote 
com sinergia de benefícios que levam a um 
ciclo virtuoso de desenvolvimento econômico 
e melhor infra-estrutura pública. Entretanto, 
apesar desses benefícios, o tributo não é adotado 
universalmente, a passos rápidos, por diversas 
razões. Primeiro, a mudança dos mecanismos 
de cobrança de impostos é um processo carre-
gado de considerável comoção pública e desafios 
políticos. Ninguém gosta de um novo imposto, 
mesmo se ele oferece múltiplos benefícios e 
diminui a disparidade das cobranças. Segundo, 
o Tributo sobre Benefícios Locais exige uma 
apuração e avaliação regular de todas as pro-
priedades. Para algumas cidades e países, um 
sistema de avaliação de propriedades já existe 
e pode ser convertido com sucesso para um 
sistema de Tributo de Benefícios Locais. Entre-
tanto, para muitas nações em desenvolvimento, 
a capacidade técnica e administrativa para esta-
belecer um regime competente de avaliações 
pode não estar disponível. O estabelecimento 
desse regime pode apresentar um desafio for-
midável, o que exigiria vários anos de esforços e 
investimentos. Para aquelas cidades, no entanto, 
que fizerem o esforço para estabelecer esse sis-
tema, as recompensa não só será um transporte 
público melhor, mas também um sistema de 

impostos mais justo e eficiente. Há agências 
estabelecidas que assistem às cidades que estão 
interessadas em desenvolver um sistema de Tri-
buto de Benefícios Locais (http://www.labour-

land.org).

17.3.1.7  Desenvolvimento de propriedades 
em centros de conexão de transporte 
público

Um novo sistema de transporte público atraente 
pode abrir novas oportunidades comerciais com 
o desenvolvimento de propriedades no local ou 
próximo das estações e ao longo dos corredores. 
Os valores de terrenos, em geral, crescem subs-
tancialmente apenas com o mero anúncio de 
um novo projeto de transporte público. Muitas 
vezes, os locais mais atraentes são as estações 
com altos volumes de passageiros. Por exemplo, 
uma nova estação de transferência entre uma 
linha troncal e ônibus alimentadores em Belo 
Horizonte foi totalmente financiada por um 
desenvolvedor imobiliário em troca do direito de 
construir um shopping center adjacente à estação. 
Arranjos similares estão em discussão em Porto 
Alegre. Em outros casos, as propriedades em 
estações e ao longo dos corredores são gerencia-
das diretamente pela autoridade de transporte 
público ou por concessionárias sob contrato com 
a autoridade. Sistemas de transporte de massa 
em cidades como Bangkok ou Hong Kong usam 
o aluguel de espaços comerciais para bancar os 
custos de infra-estrutura (Figuras 17.14 e 17.15)

Figuras 17.14
O sistema de metrô de 
Hong Kong apresenta 
galerias comerciais 
subterrâneas que 
abrigam uma 
variedade de 
oportunidades 
de compra para 
os usuários.
Foto por cortesia da MRT Corporation

Figura 17.15
As plataformas elevadas do Bangkok 

SkyTrain criam espaços para lucrativas 
oportunidades comerciais.

Foto por Lloyd Wright

http://www.labourland.org
http://www.labourland.org
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Banco de Terrenos (Land Banking)

Municípios planejando desenvolver um novo 
sistema de transporte público podem achar 
lucrativo adquirir propriedades-chave antes do 
anúncio do sistema. Uma vez que os valores 
das propriedades tendem a crescer considera-
velmente no momento do anúncio do sistema, 
prever o surgimento de especulações com aquisi-
ções estratégicas de terrenos pode colher impor-
tantes dividendos para o município. Essa prática 
de compra era comum em Singapura e Hong 
Kong, ainda que não relacionada com projetos 
de BRT. Uma vez que o sistema é anunciado, a 
municipalidade deve, a seguir, optar por vender 
as propriedades para desenvolvedores privados 
ou desenvolver ela mesma a propriedade. Entre-
tanto, uma das limitações dessa abordagem é 
que ela oferece um único movimento de assis-
tência financeira à construção do projeto e é 
incapaz de aproveitar os aumentos nos valores 
dos terrenos que acontecerão com a operação do 
sistema. Em contraste, o Tributo sobre Bene-
fícios Locais oferece uma renda anual futura e 
crescente enquanto os valores de terrenos conti-
nuarem a subir.
Essa internalização da valorização de proprie-
dades pode não ser possível em todas as cir-
cunstâncias locais. O uso de fundos públicos 
na transação de propriedades é frequentemente 
restrito por lei às propriedades necessárias espe-
cificamente para utilização pública, e alguns 
tribunais definem “utilização pública” de forma 
bem estrita. Além disso, manter notícias do 
sistema de transporte público planejado fora do 
alcance da mídia de notícias e do público em 
geral pode, simplesmente, não ser realista em 

todas as circunstâncias. Além disso, a especula-
ção de terrenos pela municipalidade pode abrir 
caminho para acusação de autoridades por apro-
priação indébita e corrupção. Assim, ainda que 
o desenvolvimento de propriedades pelo muni-
cípio possa ser financeiramente benéfico para o 
projeto de transporte público, o gerenciamento 
desse processo pode ser cuidadosamente plane-
jado e administrado. De outra forma, talvez, 
essas negociações seja, melhores se deixadas para 
o setor privado, e os frutos do desenvolvimento 
possam ser recolhidos pelo Tributo de Benfeito-
rias Locais para o uso público.
Direitos sobre o subsolo e espaço aéreo

Em geral, terrenos não podem ser gerados. 
Municípios, áreas metropolitanas e, até mesmo, 
nosso planeta têm um tamanho finito no qual 
novas terras não podem ser acrescentadas magi-
camente. Entretanto, sistemas de transporte 
público podem desenvolver novas oportunidades 
de propriedades de formas antes não utilizadas 
de espaços públicos. Estações de BRT podem ser 
desenhadas para incluir novas áreas para apro-
veitamento comercial sobre ou sob as faixas de 
servidão das vias. A construção de áreas laterais 
para o desenvolvimento comercial dentro da 
própria área da estação pode retornar impor-
tantes dividendos financeiros. Em alguns casos, 
esse espaço comercial reservado pode pagar pela 
estação inteira.
Algumas das estações de transferência de Curi-
tiba alugam uma quantidade moderada de 
espaços comerciais para lojistas particulares. O 
sistema de BRT, atualmente em planejamento 
em Bangkok, e o projeto paralisado do sistema 
de Hyderabad, ambos planejam fazer um uso 

Figura 17.16
Essa plataforma 
aérea visualizada 
para o sistema de 
BRT de Bangkok 
oferece espaço para 
aluguéis comerciais.
Imagem por cortesia de 
Pacific Consultants Internacional (PCI)
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extensivo de espaços comerciais aéreos. Uma 
vez que os usuários acessam a estação por pas-
sarelas suspensas e uma enorme plataforma 
aérea, há muita oportunidade para essa forma 
de desenvolvimento de propriedades comerciais 
(Figura 17.16).

Talvez o melhor exemplo de desenvolvimento de 
propriedades suspensas seja a estação Mater Hill 
de Brisbane. Lojas e um hospital foram constru-
ídos sobre as faixas exclusivas da via de ônibus 
de Brisbane (Figura 17.17). Rendas procedentes 
desse desenvolvimento de propriedades foram 
utilizadas para construir a infra-estrutura do 
sistema de BRT.

Da mesma forma, os túneis de pedestres conec-
tando estações próximas do TransMilenio 
oferecem o potencial para a inclusão de lojas 
comerciais dentro da infra-estrutura, mesmo 
que o prefeito Peñalosa fosse fortemente contra 
isso, por medo que degradasse a imagem do 

sistema com anúncios e lixo. O sistema de metrô 
de Hong Kong transformou suas galerias sub-
terrâneas em shopping centers altamente lucrati-
vos (Figura 17.18). Lojas em estações também 
podem trazer muita conveniência aos usuários. 
Ser capaz de levar uma venda para dentro do 
confinamento da estação pode contribuir muito 
para a economia de tempo do usuário. Além 
disso, essas conveniências também podem fazer 
o ato da transferência menos cansativo da pers-
pectiva do usuário.
Esses espaços comerciais dentro das estações 
têm muitas oportunidades de gerar receitas 
significativas. Uma vez que o local é, algumas 
vezes, propriedade do sistema de transporte 
público, ainda que frequentemente gerenciado 
por uma empresa de gerenciamento, há algu-
mas maneiras diferentes de arrecadar o valor 
dos donos de lojas. O local pode ser alugado 
ou vendido para desenvolvedores particulares. 
Tipicamente, o aluguel é a opção preferida, uma 
vez que dá ao sistema flexibilidade no futuro. Se 
a direção do sistema mudar no futuro ou se o 
espaço da plataforma for necessário para outras 
funções, então os administradores do sistema 
retêm o direito de fazer mudanças. Além disso, 
à medida que o sistema se expande, o número 
de viagens aumentará, bem como o provável 
valor do espaço comercial. Assim, um acordo 
de aluguel permite que os gerentes do sistema 
aumentem a renda do local conforme as condi-
ções econômicas subjacentes mudem. Se o local 
é vendido permanentemente para um desenvol-
vedor comercial, então a renda inicial gerada 
será maior, mas a flexibilidade espacial futura 
será perdida.
Sistemas existentes como o metrô de Hong Kong 
e o BTS Skytrain de Bangkok tem departamen-
tos completos dedicados ao gerenciamento de 
propriedades. As empresas privadas de ferrovias 
metropolitanas fazem a maior parte de seus 
lucros a partir do desenvolvimento imobiliário 
e aluguel, tanto de aluguéis quanto em áreas 
atendidas. Da mesma forma, a Autoridade dos 
Aeroportos Britânicos, que possui o Aeroporto de 
Heathrow, coleta quase a mesma receita do alu-
guel de lojas e espaços quanto faz das tarifas de 
pousos. Essas companhias são mais do que prove-
doras de transportes, mas também são sofistica-
das empresas de gerenciamento de propriedades. 
Essas atividades ainda não se tornaram prática 

Figura 17.18
Uma galeria de 
comercial subterrânea 
gerenciada pelo 
Hong Kong MTR.
Foto por cortesia de MTR Corporation

Figura 17.17
O desenvolvimento 
de um complexo 
hospitalar sobre a 
estação Mater Hill em 
Brisbane gerou receitas 
de infra-estrutura 
importantes para o 
sistema de BRT.
Foto por cortesia de 
Queensland Transport
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comum em sistemas de BRT, mas é provável que 
isso se torne uma tendência no futuro.
Direitos de desenvolvimento imobiliário

Em muitas cidades, especialmente em nações 
desenvolvidas, o direito de explorar um local de 
uma maneira particular deve ser formalmente 
aprovado pelo governo. Regulamentos de zonea-
mento também podem restringir um local a um 
tipo específico de desenvolvimento. O leilão do 
direito para desenvolver um local também pode 
ser uma fonte de renda significativa para um 
novo sistema de transporte público.
De forma a conseguir os direitos de desenvol-
vimento de uma propriedade específica, um 
desenvolvedor apresentará um plano de desen-
volvimento. O governo local, portanto, determi-
nará se esse plano é do interesse público. Impac-
tos sobre a geração de empregos, impactos sobre 
a geração de receitas e impactos ambientais são 
algumas das considerações que tipicamente 
determinarão se uma proposta deve ser aprovada 
ou não. Muitas vezes, há planos concorrentes 
para o desenvolvimento de um local. Em alguns 
casos, desenvolvedores privados concorrerão 
para ganhar o direito de desenvolvimento. A 
contribuição dos desenvolvedores privados 
poderia incluir a ajuda de financiamento à infra-
estrutura de BRT próxima ao local.
As oportunidades comerciais em torno das 
novas estações de transporte público podem 
tornar o leilão de direitos de desenvolvimento 
em uma opção financeira a ser considerada. 
A venda de direitos de desenvolvimento não é 
mutuamente exclusiva em relação a outras fontes 
de valorização de propriedades como o Tributo 
de Benefícios Locais. Uma cidade poderia colher 
benefícios tanto o Tributo quanto do leilão pelos 
direitos de desenvolvimento.

17.3.2  Fundos nacionais e provinciais

17.3.2.1  Papéis de diferentes entidades 
governamentais

Ainda que a maioria dos fundos do BRT deva 
provir de residentes locais que se beneficiarão 
diretamente do novo sistema, fundos nacionais e 
provinciais podem ser um complemento natural 
para os investimentos do governo local. O papel 
exato das entidades governamentais nacionais 
e provinciais no transporte municipal depende 
muito das práticas locais.

Em alguns casos, agências nacionais ou provin-
ciais podem controlar explicitamente todas as 
decisões de transporte e investimentos dentro 
das cidades. Em outros casos, agências nacionais 
ou provinciais podem atuar especificamente 
em investimentos de transporte envolvendo as 
maiores cidades ou apenas a capital. Na Cidade 
do Panamá, o governo nacional é que determina 
se um projeto de transporte público prosseguirá 
ou não. Em Bangkok, as decisões sobre o trans-
porte público são uma responsabilidade dividida 
entre os governos provinciais e nacionais. Em 
Jacarta, o governo provincial teve um papel 
central no desenvolvimento do sistema de BRT 
TransJakarta.
Na África, a capacidade financeira e institu-
cional frequentemente falta às municipali-
dades para implementar grandes projetos de 
infra-estrutura por conta própria sem apoio do 
governo nacional ou ao menos do governo pro-
vincial (em alguns países). Mesmo a modesta 
Fase I dos projetos de infra-estrutura de BRT 
são grandes projetos de infra-estrutura, e os 
municípios sem recursos ou capacidade para 
lidar com projetos deste tamanho são obrigados 
a confiar nos ministérios do governo nacional 
ou provincial para assistência tanto com rela-
ção ao financiamento quanto à contratação e 
implementação. Na África do Sul, o Departa-
mento Nacional de Transporte estabeleceu um 
Fundo de Investimento de Transporte Público 
que funciona como uma fonte de doações para 
as cidades se prepararem para sediar a Copa do 
Mundo de 2010. Considera-se, atualmente, o 
BRT como o principal mecanismo para muitas 
cidades sul-africanas alcançarem a demanda dos 
visitantes para a Copa do Mundo.
Assim, a maioria dos países na África e também 
outros, gradualmente, aumentam o poder e a 
independência financeira de governos muni-
cipais, geralmente com impactos positivos na 
qualidade do gerenciamento urbano e realização 
de serviços locais. Projetos de BRT de tamanho 
moderado representam uma oportunidade única 
para desenvolver ainda mais a capacidade de um 
governo municipal.
O projeto em uma única cidade também pode 
inspirar o governo nacional a assumir um papel 
mais amplo em promover e financiar o BRT. O 
sucesso do TransMilenio de Bogotá motivou o 
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governo nacional a lançar um programa nacio-
nal de BRT ambicioso, englobando as cidades 
de Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Carta-
gena e Medellín, e o papel do governo nacional 
cresceu significativamente nas Fases II e III do 
TransMilenio.
O tema sobre quem financia o projeto diz 
respeito à questão de controle sobre o pro-
jeto. Como diferentes níveis de governo estão 
frequentemente sob o controle de diferentes 
partidos políticos, forçar todos a concordar 
sobre o financiamento é, muitas vezes, uma 
complicada barreira a superar. Em Bangkok, 
enquanto a Administração Metropolitana de 
Bangkok (AMB) desejava prosseguir com o 
projeto de BRT, o governo nacional, liderado 
por um partido político opositor, não cedeu a 
ABM a autoridade para usar as vias. O governo 
nacional, dessa forma, efetivamente bloqueou o 
projeto como meio de impedir que outro par-
tido levasse o crédito pela melhoria da situação 
dos transportes públicos da cidade. Em algumas 
cidades, até partes da mesma via podem ser con-
troladas por agências governamentais diferentes. 
Em Délhi, por exemplo, mesmo duas partes da 
mesma rodovia principal podem ser controladas 
pela Autoridade de Desenvolvimento de Délhi e 
pela Corporação Municipal de Délhi.

17.3.2.2  Impostos especializados
Fluxos de receitas dedicadas a partir de impos-
tos sobre combustíveis e vendas podem ajudar 
a estabelecer uma base sustentável de longo 
prazo para o financiamento do desenvolvimento 
e extensão do BRT. A taxação de impostos é 
tanto uma fonte de receita lucrativa quanto um 
mecanismo eficiente para desencorajar o uso de 
carros. Entretanto, relativamente poucas muni-
cipalidades têm a jurisdição para controlar ou 
impor suas próprias taxas cobradas localmente 
sobre combustíveis. A legislação nacional e a 
coordenação nacional são normalmente exigidas 
para criar taxas sobre combustíveis e para reser-
var as taxas para projetos de transporte público.
Para aqueles municípios que podem conseguir 
acesso a receita de taxas sobre os combustíveis, 
a possibilidade de custear muito do sistema de 
BRT através dessas taxas é bastante forte. O 
TransMilenio de Bogotá se beneficiou ampla-
mente das rendas de uma taxa sobre combustí-
veis que é parcialmente dedicada ao transporte 

público. Vinte e oito por cento do imposto 
sobre combustíveis são reservados diretamente 
para projetos de transporte públicos elegíveis. 
Aproximadamente um quarto da primeira fase 
do TransMilenio foi custeada com a receita de 
impostos sobre combustíveis.
Impostos sobre vendas em geral também podem 
representar um fluxo de receitas significativo se 
os líderes nacionais ou provinciais aprovarem o 
seu uso parcial para os projetos de transportes 
públicos. O Estado da Carolina do Norte desen-
volveu um esquema inovador para assegurar 
que projetos de transporte público recebam o 
custeio necessário. Meio por cento da receita 
dos impostos de venda do Estado é separada 
para projetos de transporte público municipais. 
Essa fonte de receita gera aproximadamente 50 
milhões de dólares por ano. O Estado de Nova 
Iorque tem um conjunto completo de taxas 
especiais que financiam os projetos de trans-
porte público. Essas taxas incluem: um imposto 
indireto sobre os combustíveis (aplicado sobre 
as empresas petrolíferas, chamado de “Taxas 
de Negócios de Petróleo”), uma parte dedicada 
dos impostos de vendas (0,25%), uma taxa em 
hipotecas e também uma porcentagem fixa das 
receitas de pedágios cobrados em diversas pontes 
importantes.

17.3.2.3  Tarifas sobre a propriedade e o 
licenciamento de veículos

Ainda que muitos desses mecanismos de levan-
tamento de receitas sejam baseados sobre a 
cobrança de motoristas pelo uso do veículo, 
o licenciamento e a propriedade de veículos 
também representam uma potencial fonte de 
financiamento. A propriedade de veículos pode 
não parecer diretamente relacionada ao uso, mas 
há alguma evidência para sugerir um relacio-
namento. Uma vez que um veículo motorizado 
é adquirido, a conveniência do uso frequente-
mente induz viagens adicionais (Gilbert, 2000). 
Além disso, uma vez que um indivíduo faz 
um comprometimento financeiro por conta de 
um veículo, há uma preferência psicológica em 
maximizar o uso do veículo. Assim, o desen-
corajamento do uso de veículos pode ajudar a 
aumentar o patrocínio de transportes públicos. 
Os desincentivos financeiros para a propriedade 
de veículos também podem produzir receitas 
para o desenvolvimento de transportes públicos.
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Tabela 17.3: 
Tarifas e encargos sobre a propriedade de veículos em Singapura

Tipo de Tarifa
Custo 
(S$)

Custo 
(US$)

Valor do Mercado (VM) 64.543 40.339

Encargos aduaneiros, 20% do VM 12.909 8.068

Imposto de Bens e Serviços, 5% do VM 3.227 2.017

Taxa de Registro 140 88

Taxa Adicional de Registro (ARF), 130% de VM 83.906 52.441

Certificado de Titularidade 26.000 16.250

Total 190.725 119.203

Exemplo dado para uma BMW 325i; o nível real dos encargos dependerá da fabricação e modelo do veículo.

Fonte: Ching Hoon Choor, 2004

Figura 17.19
A adição de diversos 

encargos sobre o 
custo do automóvel 

em Singapura ajuda 
tanto a desencorajar 

a propriedade 
quanto a aumentar 

as receitas locais.
Foto por cortesia de iStockphoto

Singapura ganhou notoriedade não apenas 
pelo seu sistema eletrônico de cobrança pelo 
uso da via (ERP), mas também por suas tarifas 
sobre veículos para desencorajar a propriedade. 
Essas tarifas adicionais podem funcionar para 
aumentar o custo de aquisição de um veículo 
até três vezes o ser preço normal de revenda 
(Tabela 17.3).
Um veículo chegando em Singapura é primeiro 
submetido aos encargos aduaneiros, equivalentes 
a 20% do valor de mercado (VM) do veículo. 
O VM consiste em todos os custos necessários 
para entregar o veículo em Singapura, incluindo 
o preço de compra do veículo, frete, taxas de 
carga e descarga e qualquer outro custo envol-
vido com a chegada do veículo no país. O 
novo veículo também é sujeito a duas taxas de 
registro. Primeiro, paga-se uma taxa básica de 
registro. Então há a Taxa Adicional de Registro 
que iguala o custo igual a 130% do VM. Outro 
grande custo é o Certificado de Titularidade 
(CdT). O número de CdTs é limitado de forma 
a manter o número total de veículos dentro 
da cidade-Estado gerenciável. Pretendentes a 
compra de um automóvel devem fazer lances 
no mercado para obter um CdT. Finalmente, 
há 5% de Imposto de Bens e Serviços aplicado 
ao VM. Assim, para o exemplo apresentado na 
Tabela 17.3, um veículo custando normalmente 
40 mil dólares acabara custando quase três vezes 
esse preço em Singapura (Figura 17.19).
Cidades procurando o financiamento do sistema 
de BRT poderiam considerar a utilização de um 
conjunto similar de encargos para ajudar a pagar 
pela infra-estrutura do BRT e manutenção do 
sistema. Como todas as taxas e impostos, no 
entanto, a implementação exige um bom esforço 
de vontade política. Além disso, cidades prova-
velmente não serão capazes de implementar esse 
regime em isolamento. Sem a implementação 
por toda a nação, compradores em perspectiva 
poderiam, potencialmente, evitar o pagamento 
ao adquirir e registrar o veículo fora da cidade.

17.3.2.4  Bancos nacionais de 
desenvolvimento

Bancos Nacionais de desenvolvimento são, 
muitas vezes, o veículo apropriado para cidades 
levantarem o capital para grandes projetos de 
infra-estrutura. Esses bancos emprestam fundos 

para as cidades a taxas de juro abaixo das taxas 
comerciais. Projetos que promovam objetivos 
nacionais de desenvolvimentos são elegíveis a 
esses empréstimos. Bancos de desenvolvimento 
nacional detêm muitas vantagens sobre bancos 
internacionais de desenvolvimento. Primeiro, 
esses bancos podem ser mais receptivos às prio-
ridades nacionais, especialmente se um prefeito 
ou governador está promovendo um projeto 
específico. Segundo, esses bancos muitas vezes 
têm procedimentos de aplicação e regras con-
tratuais muito menos enfadonhos que os bancos 
internacionais de desenvolvimento e, assim, 
podem realizar o empréstimo 
mais rapidamente.

Tanto na Ásia quanto na América Latina, 
financiamentos do governo nacional são fre-
quentemente feitos indiretamente através de 
bancos de desenvolvimento estatais. A Índia tem 
diversos bancos de desenvolvimento estaduais 
que expressaram interesse no financiamento de 
infra-estrutura para BRT, ainda que nenhum 
empréstimo tenha realmente acontecido, princi-
palmente por que o BRT é um fenômeno relati-
vamente novo lá. A China tem bancos que per-
tencem aos municípios, bem como bancos que 
pertencem ao governos provinciais e estaduais. 
Esses bancos são controlados pelo prefeito ou 
pelo governador e frequentemente estão envol-
vidos em grandes projetos de infra-estrutura, 
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especialmente se há algum tipo de fluxo de 
receita associado com o projeto. O Banco Bra-
sileiro de Desenvolvimento (BNDES) proveu 
consideráveis financiamentos para projetos de 
infra-estrutura de BRT em cidades brasileiras. 
Por exemplo, o BNDES atuou em papel estraté-
gico em avançar e modernizar muitos dos cor-
redores de BRT de São Paulo. Adicionalmente, 
o BNDES teve um papel em apoiar projetos 
fora do Brasil nos quais veículos construídos no 
Brasil são utilizados. O BanObras do México, 
um banco nacional de desenvolvimento, está 
atualmente examinando a possibilidade de 
estender empréstimos para projetos de BRT.

17.3.3  Fontes de custeio internacionais

O financiamento internacional pode ser um 
acréscimo apropriado para planos financeiros 
com base local e nacional. Se o financiamento 
externo se mostra necessário, instituições bila-
terais e multilaterais, cada vez mais, encorajam 
o auxílio a projetos de BRT. A relativa eficiência 
de custo do BRT ganhou favorecimento por 
causa de seu conceito em uma série de fontes de 
financiamento internacional.
Quando se busca o financiamento internacio-
nal como uma opção, é, geralmente, como um 
acréscimo ao financiamento de base nacional. 
Doações internacionais, por exemplo, podem 
ajudar a catalisar uma iniciativa, mas esse tipo 
de fonte tipicamente só aumenta fontes locais. 
Organizações de fundos desejam que entidades 
locais e nacionais também arrisquem algum 
investimento. Apenas um componente local 
substancial deixará claro que as cidades real-
mente estão comprometidas com o projeto.
A principal desvantagem do financiamento de 
um banco de desenvolvimento internacional 
é que os procedimentos para a aprovação do 
empréstimo tendem a ser demorados. Dado 
que um dos principais benefícios do BRT é a 
possibilidade de implementar o sistema dentro 
da administração de um único prefeito, o 
financiamento por um banco internacional 
de desenvolvimento pode só estar disponível 
nas fases posteriores de um sistema de BRT. A 
maioria dos bancos internacionais de desenvol-
vimento também exige a aprovação de minis-
térios financeiros nacionais, e essa exigência 
algumas vezes cria obstáculos burocráticos e 
políticos adicionais.

Até agora não há agências doadoras internacio-
nais que se demonstraram dispostas a oferecer 
doações para o desenvolvimento de infra-estru-
tura de BRT. Doações são mais tipicamente 
aplicadas durante as fases de planejamento. 
Ainda que frequentemente financiamentos 
com descontos estejam disponíveis de bancos 
de desenvolvimento internacionais, regionais, 
nacionais ou bilaterais, no final das contas esses 
fundos virão na forma de empréstimos e terão 
de ser pagas primariamente por contribuintes 
municipais.

17.3.3.1  Banco Mundial
O Banco Mundial é um dos maiores financia-
dores de iniciativas de grandes infra-estruturas 
no mundo em desenvolvimento. O Banco Mun-
dial também está cada vez mais interessado em 
prover empréstimos para projetos de BRT. O 
Banco Mundial tem empréstimos ativos relacio-
nados ao BRT em Lima, Santiago, seis cidades 
na Colômbia, Dar es Salaam e Acra e incontá-
veis outros estão sob desenvolvimento. É prová-
vel que o BRT se torne uma parte crescente da 
carteira de transportes urbanos do Banco Mun-
dial nos próximos anos.
O Grupo do Banco Mundial, na verdade, con-
siste de cinco organizações diferentes, cada uma 
com uma diferente obrigação no apoio ao desen-
volvimento. A maioria dos empréstimos para 
BRT provavelmente serão encaminhados através 
do Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD). Entretanto, para 
os países com as menores rendas (Tanzânia e 
Gana, por exemplo), a Associação Internacional 
de Desenvolvimento (AID) é a organização de 
empréstimo apropriada.

17.3.3.2  Bancos de desenvolvimento regional
Bancos de desenvolvimento regional operam de 
maneira similar ao Banco Mundial, mas com 
uma obrigação geográfica mais centrada. Na 
América Latina, o Banco Inter-Americano de 
desenvolvimento (BID) foi um dos primeiros a 
apoiar o BRT, oferecendo financiamentos para a 
Fase II do sistema de BRT de Curitiba no final 
dos anos 70. O BID está envolvido ativamente 
no financiamento de muitos projetos de BRT, 
particularmente no Brasil, e em discussões em 
Manágua (Nicarágua) e diversas outras cidades.
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Na Ásia, o Banco de Desenvolvimento Asi-
ático (BDA) ainda não atua diretamente no 
empréstimo a iniciativas de BRT. Entretanto, 
essa ausência pode mudar em breve com o BDA 
recentemente mostrando interesse ativo no 
financiamento de BRT, especialmente na Índia, 
China e nas Filipinas (Figura 17.20).
Outros bancos de desenvolvimento que finan-
ciam infra-estrutura, mas não emprestaram 
especificamente para BRT até hoje, incluem:

Banco Africano de Desenvolvimento (BAD);��
Corporação Andina de Fomento (CAF);��
Banco da África do Leste e da África Aus-��
tral para o Comercio e o Desenvolvimento 
(Banco da APC);
Banco Europeu para a Reconstrução e Desen-��
volvimento (BERD);
Banco Europeu de Investimentos (BEI);��
Banco Islâmico de Desenvolvimento;��
Banco Nórdico de Desenvolvimento.��

Em países com acesso ao financiamento pelo 
Banco Mundial, bancos regionais de desenvol-
vimento e bancos subnacionais de desenvolvi-
mento, frequentemente há fortes animosidades 
na disputa pelo financiamento entres essas insti-
tuições. Essa competição em geral não influen-
cia significativamente o custo do capital, mas, 
em geral, dá ao solicitante muito mais indepen-
dência em relação à influência da agenda política 
de um único banco. Entretanto, na maioria dos 
casos, os requerimentos políticos desses bancos 
representam procedimentos de boa prática; a 
exigência de um processo de licitação aberto e 
transparente é particularmente benéfica para 
qualquer projeto.

17.3.3.3  Bancos bilaterais de importação e 
exportação

Para algumas nações desenvolvidas, bancos de 
exportação e importação são um mecanismo de 
promoção de empresas e tecnologias nacionais. 
Empréstimos são estendidos em uma base bilate-
ral para nações em desenvolvimento, se parecer 
que há um benefício para os interesses da nação 
desenvolvida. Assim, se existir mercado para as 
empresas de construção, fabricantes de veículo 
e vendedores de equipamento de cobrança de 
tarifa das nações desenvolvidas, então emprés-
timos concedidos pelos bancos bilaterais de 
importação e exportação são uma possibilidade 
para cidades de nações em desenvolvimento.

Figura 17.20
O BDA in conjunto 

com GTZ e 
UNCRD apoiaram 

o treinamento de 
BRT em Manila.

Foto por Lloyd Wright

Ainda que até hoje, essas instituições de emprés-
timos bilaterais não tenham se envolvido no 
lado de infra-estrutura de projetos de BRT, 
muitas delas estão interessadas em aportar 
dinheiro para a infra-estrutura de BRT se suas 
próprias corporações estiverem envolvidas. Esses 
bancos de importação e exportação ativamente 
envolvidos no empréstimo de dinheiro para 
infra-estrutura incluem (mas não estão limita-
dos a):

Banco Alemão para Cooperação (KfW);��
Banco Japonês de Cooperação Internacional ��
(JBIC);
Banco dos Estados Unidos para Exportação e ��
Importação;
Corporação dos Estados Unidos de Investi-��
mento Privado no Estrangeiro;
Programa de Empréstimos Garantidos para ��
Habitação da Agência Federal (dos Estados 
Unidos) de Assistência Internacional de 
Desenvolvimento.

O Banco Alemão para Cooperação é um 
importante financiador de projetos de trans-
porte público ferroviário em Bangkok, graças 
ao uso da tecnologia da Siemens. O KfW está 
potencialmente seguindo em frente com uma 
doação e empréstimo para o projeto de BRT de 
Johanesburgo. Da mesma forma, o JBIC ajudou 
a financiar o sistema de metrô de Délhi e o seu 
uso da tecnologia da Hitachi.
Essa forma de auxílio “amarrado” pode agir 
para, no final das contas, comprometer a direção 
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Figura 17.21
Esforços para combater 
a mudança climática 
global resultaram em 
mercados existentes 
onde Reduções 
Certificadas de 
Emissões (RCEs) 
podem ser negociadas 
no mercado.
Foto por cortesia de iStockphoto

intencionada e a qualidade do projeto, bem 
como a aumentar o custo total do capital. Além 
disso, a promoção de companhias de nações em 
desenvolvimento às custas de fornecedores locais 
provavelmente será contrária aos objetivos de 
desenvolvimento local. Assim mesmo, o finan-
ciamento de bancos de importação e exportação 
pode ser uma parte importante do pacote de 
financiamento para a aquisição de veículos em 
algumas circunstâncias.

17.3.3.4  Negociação de emissões
Até hoje, o emergente mercado global de nego-
ciação de emissões ainda está para ser usado 
com projetos de BRT. Outras fontes de finan-
ciamento mais prontamente disponíveis são 
prováveis de tornar a negociação de emissões 
menos úteis que outras fontes em curto e médio 
prazos. Entretanto, há um potencial futuro para 
o financiamento de iniciativas de transportes de 
massa através de créditos de redução de emis-
sões. As oportunidades mais proeminentes são 
relacionadas com as reduções emissões de gases 
de efeito estufa. Em 1997, sob os auspícios das 
Nações Unidas, nações-membro esboçaram o 
Protocolo de Kyoto. O protocolo demanda que 
as nações desenvolvidas diminuam as emissões, 
a partir de uma linha de base de 1990, em 
média 5,2%. O Protocolo entrou em vigor em 
15 de fevereiro de 2005.
Diversos mecanismos sob o Protocolo de Kyoto 
detêm o potencial para gerar receitas para proje-
tos em nações em desenvolvimento que reduzem 
gases de efeito estufa como dióxido de carbono 
(CO2) (Figura 17.21). As iniciativas inspiradas 

pelos mecanismos de Kyoto são desenvolvidas 
sob a estrutura do “Mecanismo de Desenvol-
vimento Limpo” (MDL) e a “Implementação 
Conjunta” (JI, “Joint Implementation”). Esses 
mecanismos permitem que investidores ganhem 
Reduções Certificadas de Emissões (RCEs) ao 
investir em projetos redutores em nações em 
desenvolvimento e economias em transição. 
Também existe um ativo mercado de nego-
ciação de emissões dentro da União Européia 
(UE). Companhias com exigências de redu-
ção de emissões dentro da EU são capazes de 
afastar essas exigências ao adquirir RCEs de 
outras nações, incluindo nações no mundo em 
desenvolvimento.
Diversas organizações internacionais e bilaterais 
estão trabalhando para apoiar o mercado de 
crédito de emissões carbono. Alguns desses pro-
gramas incluem:

Programa ERUPT (Holanda);��
MDL Finlandês/Programa de Implementação ��
conjunta (Finlândia);
MDL Austríaco/Programa de Implementação ��
conjunta (Áustria);
MDL Belga/Programa de Implementação ��
conjunta (Bélgica);
MDL Japonês/Programa de Implementação ��
conjunta (Japão);
Programa Latino Americano de Carbono, ��
Corporação Andina de Fomento (CAF);
Fundo de Carbono Protótipo (Banco ��
Mundial).

Em acréscimo a esses programas governamen-
tais, há muitas companhias privadas de negócios 
buscando arranjar negócios de créditos de car-
bono entre compradores e vendedores.
TransMilenio de Bogotá e a Corporação Andina 
de Fomento (CAF) tiveram uma metodologia 
de cálculo para BRT aprovada pela Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima (CQNUMC). Com a aprovação dessa 
metodologia, Bogotá espera reclamar créditos 
de RCEs para financiar futuras extensões do 
seu sistema. Os desafios metodológicos para 
ganhar aprovação podem ser intimidante, espe-
cialmente para projetos de BRT, que dependem 
de reduções de emissões de migrações modais. 
Além disso, os custos de transação e adminis-
tração podem diminuir bastante a renda líquida 
proveniente das vendas dos créditos de carbono. 
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Assim mesmo, créditos de emissão deveriam ser 
explorados por cidades desenvolvendo um novo 
sistema de transporte público.

17.3.4  Investimentos e empréstimos do 
setor privado

17.3.4.1  Bancos comerciais
Ainda que bancos de desenvolvimento normal-
mente ofereçam taxas de juros mais baixas do 
que as de banco comerciais, esse tipo de con-
cessão financeira pode não estar sempre dispo-
nível. Um país pode não mais se qualificar para 
empréstimos, ou apenas uma cidade, se ela já 
atingiu o seu limite de crédito com um credor 
em particular. Também, bancos de desenvolvi-
mento podem ficar receosos sobre empréstimos 
a um projeto, se isso implicar na expulsão de 
bancos comerciais interessados. Além disso, em 
algumas circunstâncias, a taxa de empréstimo 
comercial pode ser bastante competitiva com as 
de um banco de desenvolvimento, se os custos 
de desenvolvimento do projeto são incluídos. 
Cidades também podem querer incluir um 
credor comercial no projeto por diversas razões 
adicionais: 1. diversificação de fontes financei-
ras; e 2. o desenvolvimento de um histórico com 
um credor comercial pode ser útil em fases sub-
sequentes de projeto.
Governos municipais, provinciais e nacionais 
geralmente abordam bancos comerciais para 
participar do financiamento de grandes projetos 
de infra-estrutura, como metrôs e BRTs. Em 
projetos de metrôs ferroviários, é bem comum 
ver a participação de bancos em consórcios de 
instituições credoras públicas e privadas. Como 
a experiência com BRT está se ampliando, cre-
dores comerciais consideram cada vez mais a 
infra-estrutura de BRT como uma oportunidade 
de empréstimo. Ainda que bancos privados não 
participem da primeira fase do TransMilenio 
de Bogotá, o sucesso do sistema incitou um 
ambiente competitivo entre bancos interessados 
a participar das fases posteriores. Entretanto, 
como a maioria desse tipo de empréstimos vai 
para entidades de primeiro ou segundo escalão 
de governo, um empréstimo bancário para um 
município aplicar em sua infra-estrutura de BRT 
geralmente será avaliado com base nas finanças 
e crédito geral do município. Nesses casos, a via-
bilidade do sistema de BRT em si pode ser uma 
consideração secundária para um banco privado.

17.3.4.2  Parcerias Público-Privada (PPPs) 
para a infra-estrutura do BRT

O envolvimento do setor privado em investimen-
tos de infra-estrutura é extremamente limitado 
até hoje. É concebível que sob circunstâncias 
muito específicas isso poderia ser benéfico para 
o público. Em alguns casos, investimentos de 
participação societária privada na infra-estrutura 
poderiam ajudar a reduzir os custos gerais de 
financiamento para o setor público e diversificar 
o pacote financeiro da dependência exclusiva 
de fontes públicas. Entretanto, em outros casos, 
investimentos privados em infra-estrutura sim-
plesmente representam uma forma extrema-
mente dispendiosa de financiamento para que o 
setor público contorne limites legais de emprés-
timos. As habilidades de gerenciamento e marke-
ting dos atores do setor privado podem, algumas 
vezes, ajudar a realizar um serviço público mais 
profissional e de maior qualidade, ou ela pode 
ser usada para levar vantagem de oficiais públi-
cos ingênuos ou corruptos e comprometer o inte-
resse público para o ganho privado.
Os investimentos privados em infra-estrutura de 
transporte público podem assumir uma varie-
dade de formas, incluindo Parecerias Público-
Privadas (PPPs) e esquemas de Construção-
Operação-Transferência (COT). Em geral, a 
ideia é que o setor privado entre com o investi-
mento em troca de um acordo de concessão que 
dá ao investidor o direito de arrecadar algum 
fluxo de receita, como a tarifa e/ou desenvol-
vimento imobiliário ao longo do corredor nos 
terrenos do Estado. O investimento do setor pri-
vado na infra-estrutura de transporte tem uma 
história variada, tanto com sucessos quanto com 
fracassos. Essa seção tentará destacar as condi-
ções para fazer um arranjo do tipo PPP funcio-
nar, tanto para os investidores privados quanto 
para o sistema de transporte público.
Uma Parceria Público Privada (PPP) geralmente 
se refere ao levantamento de investimentos pri-
vados para realizar um bem público como um 
novo sistema de transporte em massa. A maioria 
dos projetos de BRT até hoje fazem, ao menos, 
algum tipo de uso de investimento do setor 
privado, mas, na maioria dos casos, o investi-
mento privado é restrito à aquisição de veículos 
e, algumas vezes, ao sistema de tarifas. Ainda 
que esses arranjos sejam uma forma de PPP, esta 
seção examina até que ponto PPPs podem ser 
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utilizadas para ajudar a financiar a infra-estru-
tura do BRT. A seção 17.4 trata de investimen-
tos privados para veículos e outros equipamentos 
do sistema.
Até hoje, investimentos privados não foram 
extensamente utilizados para financiar infra-
estruturas de BRT, apenas com o projeto de 
Santiago atualmente implementando esse tipo 
de financiamento. Entretanto, esse modo de 
financiamento é um método cada vez mais 
popular para projetos de metrôs ferroviários e 
rodovias pedagiadas. Como tal, enquanto não 
são geralmente recomendadas, PPPs serão prova-
velmente buscadas por um número crescente de 
governos encarando restrições das abordagens 
de financiamento tradicionais. Essa seção trata 
a provável estrutura de uma PPP de sucesso e 
apresenta tanto as vantagens quanto as desvan-
tagens da abordagem de PPPs.
Condições para uma PPP de sucesso

Uma PPP de sucesso deve realizar um projeto de 
maior qualidade, mais sustentável, que atenda 
melhor o interesse público no longo prazo por 
um preço que seja competitivo com outros 
mecanismos de financiamento para a aquisição 
do mesmo bem público. Em casos raros, o pró-
prio projeto gerará receita suficiente para que o 
investimento da empresa privada em infra-estru-
tura possa ser totalmente amortizado ao longo 
da vida do contrato de concessão. Em outros 
casos, uma PPP pode ainda exigir grandes sub-
sídios governamentais, mas, por conta de limites 
legais de empréstimos, ausência de capacidade 
técnica do governo ou outras circunstâncias 
específicas, pode ser a única maneira de conse-
guir a implementação de um projeto razoavel-
mente bom.
É excepcionalmente raro que um sistema de 
transporte de massa possa gerar receitas sufi-
cientes da receita de tarifas e desenvolvimento 
imobiliário para cobrir não apenas as operações, 
mas também apenas parte da infra-estrutura 
feita a partir do investimento privado. Ainda 
que sistemas de BRT sejam certamente mais 
prováveis de chegar perto de total retorno do 
custo do que sistemas de metrô, as condições 
permanecem raras. Ter uma noção clara da 
lucratividade inerente do sistema projetado é 
um primeiro passo crítico para o administrador 
público negociar um tratado razoável para o 

público com os investidores privados. Certa-
mente, um sistema com as condições seguintes 
aumentará as chances de um possível investi-
mento privado na infra-estrutura:

O corredor de transporte público é capaz ��
de atrair níveis muito altos de demanda de 
passageiros;
Outras oportunidades lucrativas de renda ��
são incluídas no acordo, como direitos de 
desenvolvimento de propriedades, aluguel de 
espaço para cabos de telecomunicações, direi-
tos de propaganda, etc.
A extensão do acordo de concessão é relativa-��
mente longa.

Os limites da viabilidade dessa forma de PPP, 
em que o retorno do custo total para o investi-
mento privado em infra-estrutura é esperado, 
existem em razão da economia básica da maioria 
dos corredores de transporte público, especial-
mente para corredores em nações em desenvolvi-
mento. De forma a conseguir um preço de tarifa 
realista e igualitário, a maioria dos corredores 
simplesmente não gerará suficiente receita para 
cobrir a infra-estrutura, o material rodante e os 
custos operacionais.
Há poucas cidades e corredores onde a recupera-
ção total de custos de investimentos privados em 
infra-estrutura se mostrou possível. O sistema 
de metrô de Hong Kong é talvez a PPP mais 
bem sucedida do mundo. Em 2004, a Hong 
Kong MTR Corporation divulgou lucros líqui-
dos de quase 500 milhões de dólares. Todos os 
dias, uma média de 2,4 milhões de viagens são 
realizadas no metrô de Hong Kong. As densi-
dades populacionais extremamente elevadas em 
grande parte de Hong Kong significam que o 
sistema pode se apoiar consistentemente sobre 
altas demandas de passageiros. A demanda no 
pico de quase 80.000 passageiros por hora por 
sentido (pass/(hora*sentido)) também não cai 
drasticamente para níveis extremamente baixos 
em horários fora de pico. A demanda média 
fora da hora de pico à tarde é aproximadamente 
70.000 pass/(hora*sentido) (Frommer, 2006). 
Assim, uma PPP de sucesso pode não apenas 
exigir uma demanda na hora de pico extrema-
mente alta, mas também uma demanda relativa-
mente alta fora da hora de pico também.
Mesmo em Hong Kong, no entanto, a estru-
tura de PPP implicou em limitações para o 
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desenvolvimento do sistema. Enquanto sistemas 
de metrô financiados publicamente em Nova 
Iorque, Londres e Paris comportam redes por 
centenas de quilômetros de trilhos, o sistema 
de Hong Kong foi limitado a apenas 88 qui-
lômetros (Figura 17.22). Uma vez que apenas 
os corredores de mais alta demanda oferecem 
receitas suficientes para uma PPP. O sistema de 
Hong Kong não pode efetivamente expandir-se 
além de sua pequena base (Frommer, 2005). Por 
essa razão, o modelo de PPP de Hong Kong não 
foi amplamente estendido aos novos sistemas de 
metrô da China. Em vez disso, a infra-estrutura 
financiada publicamente foi combinada com 
operações gerenciadas por empresas privadas. 

Em muitos casos, a Hong Kong MTR Corpo-
ration está envolvida no gerenciamento e desen-
volvimento desses novos sistemas. Entretanto, a 
Hong Kong MTR muitas vezes, não fornece o 
capital para infra-estrutura por causa do número 
de casos limitados em que essa abordagem 
atinge as exigências do investidor.
Além do exemplo de Hong Kong, poucos outros 
arranjos de PPPs obtiveram o mesmo grau de 
sucesso financeiro. Tanto o sistema ferroviário 
STAR quanto o sistema PUTRA em Kuala 
Lumpur passaram por dolorosas falências antes 
de serem nacionalizados pelo governo. O Ban-
gkok BTS Skytrain deparou-se da mesma forma 
com consideráveis dificuldades financeiras na 

Figura 17.22
O exclusivo apoio 
de Hong Kong no 
financiamento do 
desenvolvimento 

do metrô por PPP 
limita o tamanho 

da rede quando 
comparada com 

sistemas financiados 
publicamente. 

Comparação de redes 
de sistemas: 1. Hong 

Kong; 2. Nova Iorque; 
3. Londres; 4. Paris.
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tentativa de cobrir tanto os custos operacionais 
quanto o investimento capital.
Vantagens do financiamento por PPP

Da perspectiva de um governo, e particu-
larmente de um governo de uma nação em 
desenvolvimento, o interesse do financiamento 
por uma PPP é bastante claro. Para uma com-
panhia privada, a promessa de um novo sistema 
de transporte de massa sem contribuição de 
dinheiro do governo é uma proposta atraente. 
Uma PPP também pode trazer consigo conhe-
cimentos técnicos e gerenciais normalmente 
inacessíveis para muitas cidades. Sobretudo, as 
principais razões para uma cidade buscar uma 
PPP são:

O governo pode ter um limite de emprésti-��
mos ou outras limitações no acesso a finan-
ciamentos de dívidas de longo prazo para 
projetos de infra-estrutura;
O governo pode não ter a capacidade técnica ��
para desenvolver um bom sistema de BRT 
por conta própria, e pode desejar passar 
adiante todo o desenvolvimento do projeto 
para uma única entidade privada;
O governo pode desejar compartilhar o risco ��
de falha do projeto com empreendedores do 
setor privado de forma a assegurar melhor o 
sucesso do projeto.

Ainda que contrair um empréstimo de juros 
baixos do Banco Mundial ou de um banco 
de desenvolvimento regional possa assegurar 
menores custos de capital, ainda assim é possível 
que o município não possa garantir a aprovação 
política nacional exigida para obter um emprés-
timo nacional. A municipalidade também pode 
ter limitações legais para se voltar diretamente 
ao mercado de capital ou bancos privados para 
empréstimos, ou ela pode ter excedido seus limi-
tes legais de empréstimos. Nesse caso, a muni-
cipalidade pode estar disposta a desistir, de fato, 
de um fluxo de receitas futuro, como a receita 
do pedágio, a receita da venda de propriedades, 
ou o direito de exploração ao longo de um cor-
redor de BRT, ou pode estar disposta a absorver 
um débito futuro com uma companhia privada. 
Se essas circunstâncias existem, o financiamento 
privado deve ser considerado como uma alterna-
tiva ao abandono do projeto.
O projeto de um sistema de BRT, a preparação 
de contratos, a negociação com os operadores de 

ônibus existentes e o gerenciamento do projeto 
do sistema inteiro não é tarefa fácil, particular-
mente na curta duração de uma administração 
municipal. Há muitos casos em que o controle 
público sobre projetos de BRT levou a sistemas 
mal projetados e mal administrados. Qualquer 
problema com possíveis financiamentos privados 
de infra-estrutura para o BRT deve, portanto, 
ser pesado contra o provável resultado do finan-
ciamento público de infra-estrutura em um con-
texto específico.
Os projetos de BRT de maior sucesso se benefi-
ciaram de um prefeito extremamente esclarecido 
e de administradores públicos muito talentosos. 
Essa condição ideal, entretanto, raramente existe. 
Muitos municípios de países em desenvolvi-
mento acham extremamente complicado lidar 
com um projeto dessa magnitude de comple-
xidade técnica e política. Na realidade, a capa-
citação técnica dentro da municipalidade deve 
ser menos dispendiosa do que concessões dadas 
a um investidor em PPP, e esse controle interno 
pode ser de muito interesse público. Entretanto, 
se a capacidade simplesmente não existe e não 
pode ser prontamente conseguida, uma estrutura 
de PPP pode ser uma alternativa razoável.
O gerenciamento adequado de qualquer inicia-
tiva do setor público exige o equilíbrio cuida-
doso de riscos privados com lucros privados, e 
riscos públicos com lucros públicos. Como os 
incentivos governamentais algumas vezes dife-
rem daqueles dos usuários de transporte público, 
uma avaliação específica do caso será necessária 
para saber se uma estrutura de trabalho comer-
cial para o desenvolvimento do projeto resultará 
em um projeto melhor do que no caso em que 
motivações políticas regerem o projeto. Se os 
contratos são negociados de forma que reflitam 
o interesse público com penalidades aplicáveis 
pela violação do contrato, é concebível que uma 
concessão privada para a infra-estrutura do BRT 
possa ser estruturada de maneira que proteja 
o interesse público, bem como em um projeto 
com investimentos puramente públicos, se o 
financiamento privado criar um incentivo para 
operações do BRT que sejam lucrativas e ofere-
çam um bom serviço.
Desvantagens do financiamento por PPP

A aplicação de financiamento de infra-estrutura 
por PPP para projetos de BRT enfrenta algumas 
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questões específicas ao BRT e algumas questões 
gerais que qualquer projeto de infra-estrutura 
por PPP enfrentam. A principal questão com 
a aplicação de PPP referente à infra-estrutura 
específica do BRT é que sistemas de BRT 
geralmente reconstroem um corredor inteiro de 
uma forma que não afeta apenas os serviços de 
ônibus, mas também o tráfego misto, ciclistas, 
pedestres e outros que não utilizam o sistema 
de BRT, e isso, em geral, envolve a melhoria de 
outras infra-estruturas, como a drenagem. Para 
sistemas de metrô, a infra-estrutura construída 
é normalmente usada apenas pelo sistema de 
metrô. Os custos totais de construção do BRT, 
portanto, tendem a incluir investimentos muito 
importantes que não são absolutamente necessá-
rios para a lucratividade do sistema de BRT, mas 
são críticos para a maximização do benefício 
social do projeto. Como estruturar esse contrato 
para um projeto de BRT é algo que ainda está 
por ser resolvido. Há algumas discussões preli-
minares de projetos COT para a construção de 
“ruas completas”, mas até agora não no contexto 
de um sistema de BRT.
As questões remanescentes são genéricas de 
projetos de infra-estrutura com PPP. As metas 
civis legítimas que poderiam ser teoricamente 
atingidas através de uma PPP devem ser equili-
bradas contra as situações precárias apresentadas 
no histórico real, registrado em PPP para vias 
pedagiadas e projetos de transporte em massa, 
em que alguns problemas surgiram. Esses pro-
blemas também devem ser encontrados em um 
projeto de BRT com financiamento utilizando 
PPP. Algumas das dificuldades encontradas com 
PPPs incluíram:

Incapacidade do governo em proteger o inte-��
resse público nos contratos;
Só permite que os corredores de transporte ��
mais lucrativos sejam desenvolvidos;
Resulta, potencialmente, em igualdade redu-��
zida em termos de cobertura do sistema e 
preços de tarifas;
Potencialmente aumentaram custos reais dos ��
projetos para os contribuintes;
Riscos de regulamentação e políticos para ��
investidores.

O principal problema com a PPP em infra-
estrutura, e a do BRT não é exceção, é que 
fazê-la bem exige um alto nível de sofisticação 
em preparar e negociar contratos, um processo 

decisório muito transparente que reduza o risco 
de suborno e um sistema legal capaz de aplicar 
punições pela violação dos contratos. É claro 
que, se esses elementos estiverem presentes, o 
investimento privado na infra-estrutura do BRT 
provavelmente não é necessário. Entretanto, se 
um governo municipal é sofisticado, transpa-
rente e relativamente livre de subornos, muitos 
dos problemas potenciais com PPP podem ser 
controlados através de contratos cuidadosos, 
escrutínio público e supervisão suficientes e 
procedimentos de licitação competitivos e 
transparentes.
O financiamento de PPP para a infra-estrutura 
quase sempre realmente exigirá aumento dos 
custos financeiros totais. É bem típico para 
oficiais do governo contar ao público que o 
investidor privado pagará pelo sistema de trans-
porte público sem fardo financeiro para os con-
tribuintes. Entretanto, a realidade pode ser uma 
série de custos escondidos que, na realidade, 
acumulam um taxa de juros mais alta do que 
se o sistema fosse financiado por outros meios. 
A municipalidade, provavelmente, cederá um 
longo período de concessão ao investidor pri-
vado, de forma que ele recupere o investimento. 
Um período de concessão longo reduz o controle 
da municipalidade sobre o sistema e cria uma 
perda de competitividade sobre a concessão ope-
racional. Sistemas como TransMilenio colhem 
benefícios significativos de uma estrutura que 
permite que múltiplos operadores compitam 

Figura 17.23
A PPP do Gautrain 

segue adiante em 
Johanesburgo.
Foto por Lloyd Wright
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dentro de um único sistema. O sistema Gau-
train proposto para a área de Johanesburgo na 
África do Sul oferece um exemplo devastador 
de como o nome “PPP” está sendo usado como 
uma ferramenta de marketing para ganhar a 
aprovação do projeto dentro de uma estrutura 
que coloca o grosso dos custos e riscos sobre o 
setor público (Quadro 17.1).
Em uma PPP, é provável que um único ope-
rador tenha controle completo. Contratos 
com provedores exclusivos são prováveis de 
ter consequências de longo prazo mais sérias 
em termos de manutenção de preços de tarifa 
razoáveis e igualitários. Custos de construção 
inflacionados são, talvez, menos perigosos, pois, 
enquanto eles aumentam os custos de cons-
trução, esses são custos únicos e não precisam 
necessariamente ser repassados aos passageiros 
em formas de tarifas mais altas.
Usualmente, as partes dispostas a investir em 
uma PPP ou estrutura COT são companhias de 
construção, fabricantes de veículos, companhias 
de operação de transportes públicos, investidores 
imobiliários e bancos privados. O motivo pri-
mário para esses investidores privados frequen-
temente não é o ganho de lucros pelo próprio 
consórcio, mas, antes, o lucrativo financiamento 
sem oferta, aquisição de veículos e contratos de 
construção ou desenvolvimento de proprieda-
des laterais. Essa perda de licitação competitiva 
para o financiamento, construção e aquisição de 
veículos tende a aumentar os custos do projeto 
e, a partir disso, os custos financeiros totais ver-
dadeiros. Se um fabricante de ônibus estivesse 
a liderar uma PPP, poderia haver consideráveis 
impactos nos preços da tarifa em longo prazo, 
graças ao processo de aquisição de veículos não 
competitivo.
Estar travado a um contrato de concessão de 
longo prazo com um único operador também 
acarreta o risco da incapacidade de substituir 
um operador no caso de serviço de qualidade 
ruim. Uma vez que a satisfação do usuário possa 
ser um objetivo secundário para o lucro líquido, 
a qualidade do serviço e a atenção ao usuário 
podem sofrer. Uma firma de investimento que 
esteja fazendo a maior parte de sua renda a 
partir do desenvolvimento de propriedades pode 
buscar minimizar as despesas nas operações 
do transporte público. Entretanto, até certo 

Quadro 17.1: 
O Gautrain de Johanesburgo
No final de 2005, o governo da África do Sul 

aprovou o desenvolvimento de um pesado 

sistema de trens urbanos para a área de 

Johanesburgo, bem como uma ligação entre 

Johanesburgo e a capital Tswane (também 

chamada Pretória). Uma estrutura de “PPP” 

foi bastante alardeada pelos desenvolvedo-

res do projeto como uma forma de reduzir o 

investimento público e o risco público. Entre-

tanto no caso do Gautrain, a realidade foi 

um projeto com a maior parte dos custos de 

investimento e riscos de demanda jogados 

sobre o contribuinte.

Desde a concepção do projeto, o orçamento 

já cresceu por um fator maior que três para 25 

bilhões de rands (3 bilhões de dólares) para 

um sistema que só oferece um único corre-

dor através de Johanesburgo. Enquanto o 

sucesso do projeto depende de altos níveis de 

migração de modo de carro para ferroviário, o 

risco dessas projeções cai quase inteiramente 

sobre o contribuinte sul-africano. O consórcio 

particular aproveita, assim, os benefícios de 

respaldo do governo no caso das estimativas 

ambiciosas de passageiros não se concreti-

zarem. O Gautrain também é um exemplo do 

uso do termo “PPP” para vender o projeto para 

o público. As contribuições do setor privado 

do consórcio Bombela devem totalizar apenas 

o total de 2,2 bilhões de Rand (367 milhões 

de dólares), ou menos de 10% do total. Em 

retorno a esse investimento de 10% do total, o 

consórcio recebe uma concessão operacional 

de 15 anos junto com garantias de demanda 

do governo.

ponto, essas preocupações podem ser mitiga-
das por penalidades explícitas nos contratos de 
operação. Além disso, na maioria dos casos, os 
volumes de passageiros e, portanto, a satisfação 
do usuário terá um impacto no retorno finan-
ceiro, mesmo para receitas não relacionadas ao 
transporte público, como o desenvolvimento de 
propriedades.
Custos escondidos também podem aparecer na 
forma de garantias contidas dentro do contrato 
de PPP. Em alguns países não há leis exigindo 
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perspectiva do usuário podem não ser atendidos 
se essas áreas estiverem fora dos setores mais 
densos da cidade. Por sua vez, essas origens e 
destinos podem só ser atendidas por um serviço 
de ônibus de menor qualidade, e assim impli-
cando em uma transferência necessária sempre 
que o usuário quiser acessar destinos fora do 
principal corredor. A seleção do “filé” entre 
os corredores mais lucrativos para financiar a 
infra-estrutura por PPP também implica que 
outras opções de transportes públicos estarão 
em franca desvantagem para a criação de uma 
rede completa com uma base de clientes susten-
tável. Entretanto, se os serviços financiados sob 
sistema de recuperação total de custos por PPPs 
são integrados com outros sistemas que utili-
zaram outros métodos de financiamento, esse 
problema pode ser evitado.
Os preços de tarifas necessários para um retorno 
adequado ao setor privado também podem estar 
em jogo com os objetivos públicos de maximi-
zar o uso de transportes públicos e igualdade 
social em geral. O preço da tarifa que maximiza 
receitas é raramente o preço que maximiza a 
utilização. Como o uso de transportes públicos 
tem externalidades positivas (menos congestio-
namentos, menos poluição, etc.), é socialmente 
ótimo maximizar o número de viagens, mas 
financeiramente ótimo maximizar os lucros. 

que o contrato de concessão seja um documento 
público, e detalhes dessas garantias podem não 
aparecer até que anos mais tarde o contribuinte 
seja chamando para absorver as receitas de 
passageiros não preenchidas. Alguns acordos 
do tipo PPP contém linguagem garantindo ao 
investidor uma utilização mínima de passagei-
ros, garantias governamentais sobre emprésti-
mos ou subsídios operacionais ou um subsídio 
fixo de capital. O investidor privado, assim, tem 
um incentivo para apresentar uma estimativa 
de passageiros inflacionada, apoiado em prá-
ticas de modelagem questionáveis que não são 
certificadas por uma autoridade técnica confi-
ável. O nível de risco financeiro que os contri-
buintes seriam expostos no caos de garantias 
de demanda para um projeto de BRT seriam 
menores do que para um projeto de metrô, mas, 
ainda assim, o risco existe.
Como foi observado pelo exemplo de sucesso 
de Hong Kong, PPPs podem implicar em um 
limite inerente para a cobertura da rede ofere-
cida pelo sistema de transporte público, se uma 
municipalidade insiste em apenas financiar pro-
jetos em que o custo completo de uma PPP pode 
ser recuperado. Uma vez que nesse caso apenas 
os corredores mais lucrativos se mostraram 
viáveis, esses corredores serão os únicos a serem 
construídos. Destinos e origens estratégicos da 

Figura 17.24
A estrutura de 
PPP do sistema de 
monotrilhos de Las 
Vegas se encontrou sob 
a tensão de problemas 
operacionais e números 
baixos de passageiros.
Foto por cortesia de iStockphoto
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O Las Vegas Monorail foi lançado em julho de 
2004 através de um arranjo de financiamento 
de PPP com um consórcio privado. O sistema 
imediatamente incorreu em dificuldades tanto 
com o número baixo de viagens quanto com 
problemas mecânicos. O esforço de retorno do 
capital e as perdas operacionais colocaram a Las 
Vegas Monorail (a empresa do setor privado) em 
possível risco. Em dezembro de 2005, a compa-
nhia subiu a tarifa de 3 dólares para 5 dólares. 
Esse movimento aumentou as receitas totais, 
mas da mesma forma reduziu o número total de 
passageiros utilizando o sistema.
Em contraste, um sistema desenvolvido publica-
mente pode colocar mais ênfase em temas como: 
1.) acessibilidade de preço de passagens; 2.) bene-
fícios para grupos de baixa renda; 3.) cobertura 
da rede para todos os grandes setores da cidade e 
especialmente para áreas de baixa renda. É pos-
sível que acordos contratuais dentro de uma PPP 
possam atingir alguns desses objetivos, mas os 
objetivos combinados de maximização de recei-
tas privadas e maximização de políticas públicas 
podem ser complicados de se conciliar dentro 
das restrições de um sistema utilizando investi-
mentos privados para infra-estrutura.
Finalmente, porque esses consórcios frequente-
mente não fazem seu dinheiro das operações em 
si, mas dos contratos de financiamento, constru-
ção e aquisição de veículos ou da incorporação 
de propriedades, o consórcio pode permitir 
que a companhia concessionária vá à falên-
cia se problemas acontecerem. A firma estará 
essencialmente abrindo mão de um sistema de 
transporte público sem desempenho. Nesse 
cenário, os débitos do consórcio falido são trans-
feridos para o governo, e, no final das contas, 
ao contribuinte. Entretanto, os recursos das 
companhias que ganharam contratos lucrativos 
de construção e fornecimento não podem ser 
tocados. A falência dos sistemas ferroviários de 
Kuala Lumpur, STAR e PUTRA, representam 
exemplos clássicos desse tipo de manipulação de 
recursos (Quadro 17.2).
Em alguns casos, os custos de investimentos 
podem ser reduzidos através da concessão de 
financiamentos ou doações por governos ou 
empresas privadas de nações desenvolvidas. Os 
fundos concedidos são oferecidos como meio de 
promover a exportação de produtos de nações 

desenvolvidas como veículos, tecnologia de 
informação e consultores. Os termos dos emprés-
timos podem ser uma técnica efetiva de travar 
uma cidade a uma tecnologia particular. As 
concessões financeiras podem até ser recuperadas 
mais tarde, à medida que uma cidade em parti-
cular amplie o sistema. O sistema de metrô da 
Cidade do México, o sistema de trens urbanos 
de Medellín (Colômbia) e o sistema de metrô 
de Délhi também se beneficiaram de financia-
mento oferecido respectivamente pela França, 
Alemanha e Japão a taxas de juros moderadas. 
Infelizmente, nos casos da Cidade do México e 
Medellín, o custo de extensão do atual sistema 
ferroviário é proibitivamente caro, uma vez que 
os termos dos empréstimos não estão mais dis-
poníveis atualmente. Assim, algumas cidades se 
tornaram vítimas de um tipo de “estratégia do 
cavalo de tróia”, na qual um corredor inicial é 
oferecido a custos reduzidos. Entretanto, uma 
vez que a cidade está travada com uma tecno-
logia específica, o preço dos corredores futuros 
volta para as taxas padrões, mais altas.
Também aconteceu de investidores privados 
serem feridos por governos indispostos a honrar 
obrigações contratuais. Em São Paulo, o prefeito 
convenceu com sucesso um operador de ônibus 
particular a investir na infra-estrutura de ônibus 
em troca de uma concessão de monopólio em 
um corredor. O operador privado concordou em 
construir algumas novas coberturas para pontos 
e oferecer mobiliário urbano de boa qualidade 
e outras instalações de conforto. Esse arranjo 
não incluía a construção ou a manutenção de 
vias, nem era um sistema de BRT completo, mas 
poderia ter aberto o caminho para esses inves-
timentos no futuro. Por fim, a municipalidade 
não fiscalizou o monopólio da companhia, e eles 
não podiam ganhar qualquer compensação pela 
violação de contrato por parte da cidade. A dis-
puta levou a manifestações por parte dos empre-
gados da companhia. Essa experiência amargou 
a ideia de PPP para a infra-estrutura de BRT 
no Brasil, em que se percebe que os tribunais 
brasileiros acham difícil fiscalizar contratos com 
entidades públicas.
Com base nas questões identificadas nessa seção, 
PPPs muitas vezes se demonstram uma alternativa 
de financiamento mais custosa do que o financia-
mento público tradicional. Uma PPP pode trazer 
o risco de aumentar custos de operação, inflar os 
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preços de tarifas e realizar um serviço subótimo. 
Entretanto, apesar desses problemas, o inves-
timento do setor privado em infra-estrutura é 
certamente uma opção para, ao menos, conside-
ração do mérito durante o desenvolvimento de 
um plano financeiro. Contratos propostos com 
inteligência detêm o potencial para ao menos 
mitigar alguns dos piores problemas associados 
com PPPs.

17.3.4.3  Anúncios comerciais
Estações, terminais e veículos de transportes 
públicos provavelmente todos entrarão em con-
tato com milhares de usuários todos os dias. 
Uma vez que esses usuários são essencialmente 
uma audiência cativa durante boa parte dos seus 
tempos de viagem e de espera, anunciantes não 
perderam de vista o potencial comercial dentro 
de sistemas de transporte em massa. A venda de 
espaços de anúncios para empresas particulares 
pode ser uma oportunidade lucrativa de renda 
para sistemas de transporte público (Figu-
ras 17.27 e 17.28). Ainda que os anúncios sejam 

Figuras 17.25 e 17.26
As falências dos sistemas ferroviários PUTRA 
e STAR em Kuala Lumpur significaram que 

o contribuinte e não as empresas privadas 
absorveram os onerosos níveis de dívidas.
Fotos por Lloyd Wright

Quadro 17.2: 
Falências de PPPs em Kuala Lumpur

O sistema de VLT com separação de nível, 

PUTRA, entrou em operação em setembro de 

1998 com altas expectativas de ajudar a diminuir 

a dependência crescente da cidade de veículos 

particulares. Com a Companhia PUTRA de VLT 

(Projek Usahasama Transit Ringan Automatik Sdn 

Bhd) oferecendo parte do investimento em troca 

dos direitos de concessão, o governo de Malásia 

sentiu que o projeto representava uma opção de 

custo eficiente para a cidade.

Entretanto, depois de apenas três anos de ope-

ração, o sistema tinha dívidas de mais de 1,4 

bilhão de dólares. Todos os empreiteiros e for-

necedores de veículos envolvidos com o PUTRA 

apresentavam grandes lucros apesar dos proble-

mas operacionais do sistema. Além disso, uma 

vez que a Companhia PUTRA de VLT só contribuiu 

com 5% do investimento, a perda pela falência 

foi mínima.

Infelizmente, os problemas de transporte público 

de Kuala Lumpur não foram exclusivos do sis-

tema PUTRA. Outro sistema ferroviário elevado, 

conhecido como a linha STAR, também base-

ado em financiamento sobre uma PPP com uma 

empresa chamada Syarikat Transit Aliran Ringan 

Sdn Bhd. O sistema STAR foi o primeiro VLT a 

operar em Kuala Lumpur quando foi lançado em 

dezembro de 1996. Depois de seus 5 anos de 

operação, no entanto, mais de 200 milhões em 

dívidas existiam.

Com essas perdas se tornando insustentáveis, em 

dezembro de 2002, o Ministério das Finanças da 

Malásia completou a nacionalização dos sistemas 

PUTRA e STAR. Assim, ainda que os desenvolve-

dores privados saíram com seus lucros intactos, o 

contribuinte malaio acabou suportando as dívidas 

deixadas para trás.
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improváveis de financiar a maioria do novo 
sistema, eles podem prover um fluxo de renda 
que pode cobrir até 10% dos custos de infra-
estrutura do sistema.
A contratação de direitos de anúncios pode ser 
conseguida através de diversos mecanismos. O 
sistema de transporte público pode licitar uma 
concessão para uma empresa privada geren-
ciar os anúncios do sistema por um período 
de tempo determinado. Essa empresa privada 
teria que concordar com os limites de anúncios 

Figuras 17.27 e 17.28
Anúncios, como 
utilizados no sistema 
PUTRA de Kuala 
Lumpur (foto 
esquerda) e no Skytrain 
de Bangkok (foto 
direita) podem ser 
uma fonte efetiva de 
receitas, mas também 
agem para diminuir 
a qualidade estética 
e a legibilidade do 
sistema de transporte.
Fotos por Lloyd Wright

Figura 17.29
A empresa de anúncios 
tem um incentivo para 

manter a iluminação 
desta parada de ônibus 

em Bogotá, uma vez 
que a iluminação 

afeta diretamente o 
envio da mensagem.

Foto por Lloyd Wright

estabelecidos no contrato. O pagamento da 
empresa privada à municipalidade pode ser 
ou na forma de uma quantia pré-determinada 
ou como uma porcentagem das receitas dos 
anúncios. Alternativamente, a firma privada 
poderia atender seu compromisso através da 
provisão direta de infra-estrutura. Nesse caos, 
a firma assume a responsabilidade por cons-
truir e manter uma parte da infra-estrutura 
do sistema em troca dos direitos de anúncios. 
Em muitos sistemas de ônibus, anunciantes 
pagam por coberturas em paradas de ônibus, 
das quais eles obtêm acesso exclusivo para anún-
cios (Figura 17.29). Uma vez que a qualidade 
do ambiente reflete a forma como a mensagem 
do anúncio é percebida, a empresa anunciante 
tem um incentivo para manter o abrigo (ou ao 
menos a parte com a mensagem comercial). Para 
esse tipo de arranjo ter sucesso, no entanto, um 
contrato bem articulado é essencial. De outra 
forma, o resultado pode ser um sistema que é 
bastante eficiente em disseminar uma mensa-
gem de marketing, mas menos eficiente em ofe-
recer serviços de transporte público.
Em todos os casos, a comercialização do sistema 
deve ser feita com muito cuidado. A sinaliza-
ção comercial deve ser feita discretamente, se 
é que deve ser feita, ou arrisca a enfrentar a 
degradação da qualidade estética e visual do sis-
tema. Quando os anúncios comerciais lotam as 
estações e os veículos, os usuários serão menos 
capazes de distinguir a sinalização referente ao 
uso do sistema. A degradação geral da qualidade 
estética do sistema pode prejudicar a imagem do 
sistema em si, o que é diretamente relacionado 
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Figuras 17.30, 17.31, 17.32 
e 17.33
Roupas, guarda-chuvas, 
material de papelaria, 
brinquedos e jogos 
são apenas alguns dos 
produtos promocionais 
comercializados pelo 
TransMilenio.
Fotos por cortesia de TransMilenio S.A.

com o uso e a satisfação do usuário. Essa degra-
dação também pode levar a maiores incidentes 
de pichações, vandalismos e outras atividades 
criminosas. Anúncios de vídeo e áudio podem 
oferecer entretenimento para alguns, mas 
podem ser uma distração relevante para usuários 
desejando ler ou estudar.

17.3.4.4  Merchandising
A comercialização da marca do sistema pode ser 
uma fonte de receita pequena, mas firme que 
traz consigo outras vantagens promocionais. 
A venda de camisetas do sistema, modelos de 
estações e veículos e outros suvenires podem, 
de fato, oferecer um fluxo de renda confiável. A 
comerciabilidade da marca do sistema se rela-
ciona com a qualidade da impressão de mercado 
original do sistema (nome, logo, etc.) bem como 
com o grau de orgulho social associado com a 
realização de um serviço de qualidade. Tanto o 
sistema de Bogotá quanto o de Curitiba fazem 

uso de merchandising por razões promocionais e 
de receitas (Figuras 17.30 a 17.33).
Ainda que o montante de renda gerado de 
atividades de merchandising represente, prova-
velmente, apenas uma pequena porcentagem 
da receita total, ela pode ajudar a gerar outras 
formas de renda. Por exemplo, mercadorias com 
a marca do sistema e a imagem podem contri-
buir com o aumento da conscientização sobre o 
sistema. Por sua vez, a melhor imagem e consci-
ência do sistema ajudam a aumentar o número 
de viagens.
Agências de transporte público devem se mover 
rapidamente para antecipar a demanda por 
produtos levando a sua marca e imagem. De 
outra forma, produtos pirateados podem rapi-
damente encher o mercado. A popularidade do 
sistema TransMilenio de Bogotá não passou 
despercebida por vendedores de rua que rapi-
damente entregaram veículos articulados de 
brinquedo plástico ao mercado. Ainda que esse 
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empreendedorismo possa ser um sinal positivo, 
também pode levantar questões com relação à 
qualidade do produto e direitos de propriedade 
intelectual. Se a comercialização de mercadorias 
pelo setor privado descontrolado leva a produtos 
de qualidade ruim levando o nome do sistema, 
então, no final das contas, o valor da marca 
pode ser prejudicado. Em resposta, TransMi-
lenio coibiu legalmente as vendas dos produtos 
de rua e editou sua própria linha de produtos de 
maior qualidade.

17.3.4.5  Direitos de telecomunicação
Um novo sistema de transporte público pro-
vavelmente cruzará algumas das propriedades 
mais valorizadas da cidade. A reconstrução 
da faixa de passagem é, em geral, uma opor-
tunidade única para melhorar todos os tipos 
de infra-estruturas, como água, eletricidade e 
telecomunicações. Garantir o direito de compa-
nhias de telecomunicações de passarem linhas e 
serviços no corredor potencialmente pode ajudar 
a subscrever os custos do desenvolvimento de 
infra-estrutura.
Como a era da informação de telefones móveis 
e comunicações via Internet entrou em cena, 
companhias oferecendo esses serviços, muitas 

vezes, não têm a possibilidade de entregar seu 
produto com custo eficiente em razão da infra-
estrutura existente nas ruas. A matriz de água, 
esgoto, eletricidade e telecomunicações existente 
que consome espaços limitados na superfície e 
sob a superfície tornam a adição de novas linhas 
muito cara e complicada. Municipalidades 
podem ficar particularmente relutantes em per-
mitir que empresas de telecomunicações cavem 
as ruas. A consequente interrupção de tráfego 
pode prejudicar a economia funcional de uma 
cidade, bem como a boa vontade do público.
A construção de uma via de ônibus no canteiro 
central apresenta uma oportunidade única para 
empresas de telecomunicações realizarem infra-
estrutura crucial ao longo de um corredor de 
localização central. Por exemplo, a construção 
de uma nova via de ônibus pode ser a oportuni-
dade ideal para posicionar uma linha de comu-
nicação por fibra ótica. À medida que as faixas 
da via de ônibus ou canteiro central são prepa-
radas, esse período de construção pode ser um 
momento de baixo custo para outras adições de 
serviços de comunicações e utilidades públicas.
Em muitos sistemas de metrô, os direitos aéreos 
são vendidos para companhias de telefone que 
desejam tornar o seu serviço acessível para 
clientes que estão no sistema subterrâneo. Sem 
receptores e transmissores especiais localiza-
dos nos túneis, serviços de telefonia móvel não 
são possíveis dentro do sistema. Uma vez que 
a maioria dos sistemas de BRT opera apenas 
acima da superfície, não há restrições sobre o 
acesso de telefones celulares. No entanto, em 
casos em que o sistema de BRT atravessa tempo-
rariamente por áreas subterrâneas ou protegidas, 
pode haver alguma prospecção para acordos de 
serviço com provedores de telefonia móvel.
Qualquer acréscimo de infra-estrutura de 
telecomunicações deve ser cuidadosamente 
planejado em conjunto com a infra-estrutura 
de transporte público. A facilidade de acesso 
para trabalhos de reparos deve ser uma consi-
deração primária. Um problema com a linha de 
telecomunicações não deve exigir a interrupção 
dos serviços na via de ônibus. Assim, a linha de 
telecomunicações provavelmente não deve ser 
colocada sob a faixa de ônibus. Em vez disso, o 
canteiro central ou mesmo o divisor de faixas é 
um lugar mais acessível.

Figura 17.34
A venda de direitos 

para linhas de 
telecomunicação, 
como sistemas de 

fibras óticas pode ser 
uma oportunidade de 

negócios para alguns 
sistemas de BRT.
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17.3.5  Exemplos de financiamento de infra-
estrutura

Apesar do histórico de implementação relativa-
mente curto, BRTs são implementados através de 
uma variedade de mecanismos de financiamento. 
Fontes locais, nacionais, internacionais e do setor 
privado atuam no financiamento de sistemas. 
Esta seção destaca as experiências até hoje.

17.3.5.1  Bogotá
Como um dos projetos mais sofisticados de 
BRT do mundo, o TransMilenio de Bogotá 
também está entre os mais caros. Com a pri-
meira fase do projeto custando aproximada-
mente 5,3 milhões de dólares por quilômetro, 
e a segunda fase, quase 13,5 milhões de dólares 
por quilômetro, o sistema de Bogotá testou a 
viabilidade de financiar um sistema de classe 
mundial dentro de uma nação de renda entre 
baixa e média.
Uma vez que o prefeito que apoiou o sistema, 
Enrique Peñalosa, tinha apenas três anos no 
gabinete para implementar a primeira fase do 
projeto, não havia muito tempo para alinhar 
financiamentos internacionais extensos. Assim, a 
Fase I do TransMilenio apoiou-se principalmente 
sobre a capacidade da equipe de projeto em loca-
lizar fundos locais e nacionais. Felizmente, as 
exigências de financiamentos locais e nacionais 
não representavam um obstáculo intransponível.
Os detalhes do financiamento para a Fase I de 
Bogotá são como se segue:

Sobretaxa local sobre combustíveis (46%): A ��
lei nacional colombiana permite que câma-
ras municipais imponham uma sobretaxa 
sobre a gasolina. Em 1997, o máximo que 
uma municipalidade podia cobrar era 25%. 
Entretanto, em Bogotá, a Câmara Munici-
pal tinha definido essa sobretaxa em apenas 
10%. Quando Enrique Peñalosa foi eleito 
prefeito, ele convenceu a Câmara a levar a 
sobretaxa ao máximo, e reservou os 15% 
extras para a construção de um sistema de 
transporte de massa. Em 2003, o presidente 
Uribe subiu a sobretaxa máxima para 30% e 
Bogotá já subiu para esse novo nível, assegu-
rando recursos para as fases futuras. Outras 
cidades colombianas estão fazendo o mesmo, 
especialmente aquelas com o planejamento e 
implementação de BRTs em andamento.

Receitas gerais locais e descapitalização da ��
companhia municipal de eletricidade (28%): 
Em 1997, a Companhia Municipal de Ele-
tricidade tinha 51% de sua propriedade 
em nome da municipalidade e o resto era 
propriedade particular. Naquele momento 
a companhia tinha um excesso de caixa e 
decidiu se descapitalizar. Algumas dessas 
receitas financiaram a infra-estrutura do 
TransMilenio.
Crédito do Banco Mundial (6%): esse foi o ��
crédito inicial dado para a Cidade de Bogotá 
(com a autorização do governo nacional) para 
construir uma via de ônibus de superfície 
baixa na “Calle 80” [Rua 80]. O Banco Mun-
dial autorizou uma mudança nos termos do 
empréstimo de forma a usar esse crédito para 
a infra-estrutura do TransMilenio.
Governo Nacional (20%): O prefeito Peña-��
losa assinou um acordo com o governo nacio-
nal para ajudar a financiar o sistema. Para a 
Fase I, a contribuição do governo nacional 
contabiliza 20% dos custos de infra-estrutura, 
mas, para as fases seguintes, o governo nacio-
nal deverá financiar 60% dos custos.

Com o sucesso da implementação da Fase I do 
projeto, uma diversidade mais ampla de fontes 
de financiamento se tornou disponíveis para 
as fases subsequentes. De fato, foi o sucesso 
do TransMilenio que atraiu interesse adicional 
de fontes como os bancos internacionais de 
desenvolvimento. O Banco Mundial se tornou 
um grande investidor na Fase II do TransMi-
lenio e passou a financiar projetos de BRT em 
outros lugares do mundo em desenvolvimento, 
incluindo outras cidades da Colômbia.

17.3.5.2  Santiago
Santiago é a primeira cidade tentando usar 
financiamento para a infra-estrutura de BRT 
através de PPP. A maioria de outros financia-
mentos do setor privado para sistemas de BRT 
até hoje foi aplicada apenas a veículos e equi-
pamentos de cobrança de tarifas. O sistema de 
BRT de Santiago, chamado Transantiago, assim 
se espera, deverá superar a infame qualidade 
do ar e os problemas de congestionamento de 
tráfego. Infelizmente o lançamento do Tran-
santiago foi importunado por sérios problemas 
operacionais que resultaram na saída de quatro 
ministros.
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No caso de Santiago, os operadores do setor 
privado estão financiando 69% dos custos de 
infra-estrutura da Fase I e 100% dos veículos e 
do equipamento de cobrança de tarifas. A cons-
trução da Fase I começou em 2005. O sistema 
abriu com parte da Fase I completa em feve-
reiro de 2007. O setor público contribui com 
103 milhões de dólares para a infra-estrutura da 
Fase I, enquanto o setor privado contribui com 
229 milhões de dólares. A infra-estrutura da 
Fase I é aplicada a um total de 81 quilômetros, 
dos quais apenas 22 quilômetros serão de vias 
de ônibus segregadas.

Transantiago é um pouco diferente de um sis-
tema completo de BRT. O sistema se estende 
para a maior parte da cidade durante a Fase I 
através de serviços alimentadores, que serão algo 
similares aos serviços de ônibus existentes. Os 
veículos troncais operarão tanto dentro quanto 
fora das vias de ônibus. Toda a cobrança de tari-
fas será feita a bordo dos veículos. Assim, Tran-
santiago é capaz de criar um serviço bem amplo 
por toda a rede da cidade com um mínimo de 
investimento em infra-estrutura. Em contrapar-
tida, o serviço tem velocidades mais baixas que 
as de um sistema de BRT completo e um desem-
penho geral menos parecido com o do metrô.
Se bem sucedido, Transantiago contribuirá 
muito para demonstrar a viabilidade de finan-
ciamentos para aplicações de BRT através de 
PPPs. O desafio dos operadores privados de 
Transantiago é ganhar receita tarifária suficiente 
para cobrir os custos operacionais do sistema 
enquanto simultaneamente paga o investimento 
inicial. O nível atual da tarifa para serviços de 
ônibus em Santiago é uma taxa fixa de 320 
pesos (aproximadamente 0,53 dólar). Esse nível 
de tarifa é algo mais elevado do que muitas 
cidades de nações em desenvolvimento e, assim, 
deve ajudar os operadores de Transantiago a 
alcançar uma PPP de sucesso.

17.3.5.3  Sistemas brasileiros
Apesar da fama do Brasil em realizar alguns dos 
primeiros sistemas de BRT, não houve nenhum 
fundo nacional para apoiar o desenvolvimento 
de BRT. Em contraste, enormes fundos de 
doação foram disponibilizados para os sistemas 
subterrâneos de Brasília, Rio de Janeiro e São 
Paulo. Essa discrepância é fonte de permanente 
tensão política, e há possibilidade de que a lei 
mude. Entretanto, com a descentralização dos 
financiamentos no Brasil, o governo nacional 
atuou muito menos nos financiamentos urbanos 
em geral, desde 1998.
Quando o BRT foi desenvolvido em Curi-
tiba, nos anos 70, o prefeito Jaime Lerner 
estava desenvolvendo um sistema com poucos 

Figura 17.35
Transantiago tenta 
se tornar o primeiro 
sistema do tipo BRT 
a fazer uso de PPP 
para o financiamento 
de infra-estrutura. O 
início da operação do 
sistema foi dificultado 
por diversos problemas 
operacionais.
Foto por Lloyd Wright

Figura 17.36
O sistema Interligado de São Paulo 
recebe apoio financeiro do Banco de 
Desenvolvimento Nacional (BNDES).
Foto por Gerhard Menckhoff
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precedentes, então o financiamento foi difícil 
de assegurar, e o município teve de se basear 
em seus próprios recursos. Com o sucesso do 
projeto, o Banco Inter-Americano de Desenvol-
vimento (BID) concordou em prover o financia-
mento para a Fase II.
O banco de desenvolvimento nacional do 
Brasil (BNDES) é cada vez mais uma opção 
para cidades desenvolvendo BRTs. De fato, o 
BNDES também está financiando projetos fora 
do Brasil, onde os veículos utilizados são fabri-
cados no Brasil. O BNDES está atualmente 
apoiando diversos dos novos corredores dentro 
do sistema Interligado de São Paulo. Historica-
mente, São Paulo têm corredores de BRT sob 
o controle dos governos municipal e estadual, 
dependendo de qual corpo governamental 
financiou o projeto. Até hoje, não houve finan-
ciamento compartilhado entre as agências locais 
e as do estado, e assim problemas de coordena-
ção são um tema sério.

17.3.5.4  Cidade do México
O sistema de BRT na Cidade do México 
abriu em 2005, e o sistema transporta apro-
ximadamente 250.000 passageiros por dia 
(Figura 17.37). Por conta da crise financeira, há 
vários anos, o custo para obter financiamentos 
internacionais no México pode ser bastante alto. 
Por essa razão, o Distrito Federal do México 
(i.e., a cidade), ao pagar pela infra-estrutura do 

sistema de BRT, tomou empréstimos comer-
ciais de bancos particulares. Esses empréstimos 
comerciais são, na verdade, menos dispendiosos 
do que empréstimos do Banco Mundial, espe-
cialmente depois que o banco nacional BanO-
bras acrescentou seus encargos adicionais.
O Estado do México (i.e., o nível provincial) 
também buscou desenvolver corredores de 
BRT. Entretanto, o Estado está, no momento, 
tão pesadamente endividado que empréstimos 
comerciais não são possíveis. Uma estrutura 
financeira em torno de três componentes foi 
proposta para evitar as limitações por causa do 
endividamento do Estado. Primeiro, os municí-
pios no Estado do México através das quais a via 
de ônibus passará ainda tem crédito viável. Essas 
municipalidades podem contribuir com aproxi-
madamente 30% dos custos de infra-estrutura 
através de empréstimos com bancos particu-
lares ou com empréstimos do Banco Mundial 
canalizados através do BanObras. Segundo, 
outros 30% dos custos de infra-estrutura podem 
ser financiados através de um mecanismo de 
empréstimo especial no BanObras. Terceiro, a 
possibilidade de utilizar a projeção da venda de 
bilhetes como garantia de um título emitido por 
um banco de investimento está sendo explorada. 
As municipalidades constituintes e o BanObras 
seriam responsáveis pela garantia da emissão. 
Assim, graças ao estado de débito e à recusa de 
empregar pedágios sobre novas vias na área, as 

Figura 17.37
O financiamento 
do “Metrobus” da 
Cidade do México foi 
amplamente conseguido 
através de empréstimos 
com bancos comerciais.
Foto por cortesia de 
Volvo Bus Corporation
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partes interessadas estão utilizando uma grande 
quantidade de criatividade para encontrar uma 
estrutura financeira adequada.

17.3.5.5  Cidades africanas
Até abril de 2006, o novo sistema de Dar es 
Salaam, o Dar es Salaam Rapid Transit System 
(DART), estava em processo de desenvolvi-
mento do seu pacote financeiro. O cenário mais 
provável para o financiamento da infra-estrutura 
do BRT é uma combinação de empréstimos do 
Banco Mundial e outros bancos de desenvol-
vimento e empréstimos bilaterais para serem 
pagos com as receitas futuras do Fundo Rodovi-
ário (a receita nacional de impostos sobre a gaso-
lina), igualada pelos atuais fundos rodoviários e 
alguns fundos modestos do município e submu-
nicípios (distritos) de tarifas de estacionamentos 
e outras receitas gerais. Atualmente, o custo esti-
mado da Fase I é cerca de 60 milhões de dólares 
por um sistema de 23 quilômetros, e o Banco 
Mundial, através da agência IDA de baixos 
juros, promete custear cerca de 40 milhões de 
dólares, deixando um espaço financeiro de 20 
milhões de dólares.
As opções para preencher esse espaço são explo-
radas enquanto os custos finais são calculados. 
Uma opção é a Agência de Desenvolvimento 
Internacional Dinamarquesa (DANIDA), que 
já está financiando grandes projetos rodoviários 
na Tanzânia em conjunto com a União Euro-
péia. Adicionalmente, o Banco Japonês para 

Cooperação Internacional (JBIC) e o Banco 
Alemão para a Reconstrução (KfW) também 
são fontes possíveis de suporte.
Para os projetos de BRT propostos em Dacar 
(Senegal) e Accra (Gana), as fontes mais prová-
veis de financiamento são novos empréstimos do 
Banco Mundial, associados com doações para a 
preparação de projetos pelo Fundo Global para 
o Meio Ambiente (GEF). Em Dacar, Agência de 
Desenvolvimento Francesa (AdF) mostrou inte-
resse potencial no financiamento do projeto.

17.3.5.6  Jacarta
O sistema de BRT de Jacarta, chamado 
TransJakarta, se apoiou exclusivamente sobre os 
fundos do governo local. Para as fases iniciais 
do sistema, toda a infra-estrutura, veículos e 
equipamento de cobrança foram custeados pelo 
Governo de DKI Jacarta. DKI Jacarta é um 
distrito administrativo especial com o status de 
uma província, mesmo que exista uma estrutura 
de governo submunicipal mínima dentro de 
Jacarta. O Parlamento Regional votou e apro-
vou o financiamento. Para a primeira fase de 
TransJakarta, um total de aproximadamente 10 
milhões de dólares foi gasto em infra-estrutura. 
O baixo investimento inicial refletiu a falta de 
confiança no projeto, e a falta de outras melho-
rias no corredor como calçadas até depois que o 
sistema básico de BRT estivesse funcionando. À 
medida que o apoio político cresceu, o investi-
mento anual no sistema tem aumentado.
A Fase II, que foi terminada em 2006, custou 
aproximadamente 70 milhões de dólares e 
também incluiu algumas melhorias do primeiro 
corredor. A utilização de fundos próprios de 
Jacarta, em parte, refletiu o seu desejo de não 
aderir às regras internacionais de licitações 
competitivas e, em parte, com base em relações 
tensas entre o governador e o Banco Mundial 
sobre temas não relacionados.

17.3.5.7  Índia
Cidades indianas e o governo nacional demons-
tram grande favorecimento aos investimentos do 
tipo PPP em relação aos sistemas de transporte 
em massa. Por exemplo, o metro de Délhi foi 
financiado com uma contribuição de 40% do 
governo nacional, 40% do governo local de 
Délhi e 20% de investidores privados. Muito do 

Figura 17.38
Os fundos limitados 
gastos na infra-
estrutura da Fase 
I de Jacarta foram 
providos pelo 
governo provincial, 
DKI Jacarta.
Foto por Karl Otta, cortesia de 
GTZ SUTP Photo CD-ROM
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financiamento no metrô de Délhi foi, na ver-
dade, provido pelo Banco Japonês de Coopera-
ção Internacional (JBIC), uma vez que a Hitachi 
forneceu o material rodante e contratos de con-
sultoria foram concedidos a empresas japonesas.
A política atual do Ministério das Finanças nacio-
nal da Índia é restringir as contribuições subsi-
diadas a 20% em qualquer concessão de rodovias 
ou sistemas de transporte de massa do tipo Cons-
trução-Operação-Transferência. O financiamento 
remanescente deve vir ou do governo municipal e 
provincial ou do setor privado.
A nova política nacional em direção aos finan-
ciamentos por PPPs tentou trazer algum con-
trole contra a corrente “tudo de graça” entre 
os promotores de tecnologias específicas para 
transportes públicos. Diversos planos de BRT, 
VLT, monotrilho e um “Skybus” desenvolvido 
localmente são todos promovidos, em todo o 
país, de forma agressiva por interesses priva-
dos. Até recentemente, a falta de orientações 
coerentes para o planejamento e critérios de 
financiamento resultaram em confusão. Em 
Hyderabad, o governo publicou um edital de 
concorrência para um projeto de Construção-
Operação-Transferência para oferecer serviços de 
transporte de massa em três corredores críticos. 
Expressões de interesse foram recebidas de com-
panhias de monotrilhos, da Délhi Metro Rail 
Corporation e outros investidores privados, mas 
nenhuma decisão foi tomada sobre nenhuma 
dessas propostas. Apesar das autoridades de 
Hyderabad mostrarem interesses prévios no 
BRT, a falta de um consórcio existente de com-
panhias relacionadas ao BRT para promover o 
projeto significou que a opção pode não ter uma 
chance por lá.
Atualmente, há diversos sistemas de BRT ainda 
sendo encaminhados na Índia: Ahmedabad, 
Bangalore, Delhi, Indore, Jaipur e Pune. Em 
Délhi, o governo aprovou o financiamento para 
o primeiro corredor do Sistema de Ônibus de 
Alta Capacidade em um segmento de 18 quilô-
metros. O governo de Délhi alocou aproxima-
damente 30 milhões de dólares do orçamento de 
receitas para financiar a construção. Ele também 
deu aprovação para inúmeros corredores adi-
cionais. Atualmente, disputas entre a polícia 
de trânsito (que está sob o controle do governo 
nacional) o e o governo de Délhi continuam a 
adiar a implementação.

Ahmedabad tem, em parte, dado atenção à 
opção de BRT, uma vez que o apoio do governo 
nacional para um sistema de metrô é impro-
vável. Como uma cidade de renda relativa-
mente baixa, Ahmedabad está investigando o 
potencial de um arranjo de PPP com empresas 
do setor privado interessadas em BRT, mas o 
cenário mais provável é que, para o projeto de 
10 quilômetros da Fase I, o financiamento da 
infra-estrutura inicial seja pago pela Corporação 
Municipal de Ahmedabad, usando fundo repas-
sados a ela pelo governo do Estado de Gujarat. 
A lucratividade do sistema proposto é insufi-
ciente para financiar qualquer infra-estrutura 
do caixa de receitas tarifárias. Em acréscimo a 
fontes privadas, Ahmedabad também investiga 
o apoio financeiro do Banco Mundial, do Banco 
de Desenvolvimento Asiático e do JBIC.

17.3.5.8  Cidades chinesas
Até hoje, quatro sistemas de ônibus existentes na 
China podem ser amplamente definidos como 
sistemas BRT ou sistemas de vias de ônibus: 
Kunmimg, Shijiazhuang, Beijing e Hangzhou. 
Diversos outros, incluindo Jinan, Chengdu 
e Guangzhou estão na fase de planejamento 
detalhado.

Kunming

Foi a falta de financiamento que fez com que 
Kunming mudasse seus planos originais de 
construção de um sistema de veículos leve sobre 
trilhos (VLT). Em vez disso, quando a Comis-
são de Planejamento de Desenvolvimento do 
Estado não aprovou o custeio do VLT em 1998, 
Kunming teve de olhar para o BRT como uma 
opção mais realista. Os planos para o sistema de 
VLT já estavam bem adiantados com a assistên-
cia da Municipalidade de Zurique e da Corpora-
ção de Desenvolvimento Suíça. Assim, os planos 
para o VLT serviram apenas como base para o 
sistema de BRT.
Kunming abriu os primeiros 5 quilômetros de 
vias de ônibus centrais exclusivas em 1999, na 
Rodovia de Beijing, a maior arterial Norte-
Sul. Em agosto de 2002, a cidade acrescentou 
11 quilômetros de vias de ônibus exclusivas 
na Rodovia Dongfang, o principal corredor 
Leste-Oeste. O sistema total existente custou 
aproximadamente 40 milhões de yuan (5 
milhões de dólares). Aproximadamente, metade 
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do investimento de infra-estrutura pagou pelos 
abrigos nas paradas, e esse custo inteiro foi 
coberto por receitas de anúncios.
Antes da construção do sistema de BRT, as 
operações de ônibus e a compra de ônibus eram 
subsidiadas pelo governo. Entretanto, com o 
término do sistema de BRT, esse subsídio foi 
removido, uma vez que não era mais necessário. 
Entretanto as tarifas são regulamentadas em 
1 yuan (0,13 dólar) por viagem, independen-
temente da distância percorrida ou do tipo de 
veículo, e todos os veículos são propriedade da 
companhia de ônibus pública. A receita gerada 
não é suficiente para melhorar significativamente 
a qualidade dos veículos, muito menos para 
financiar a expansão da infra-estrutura de BRT.
Shijiazhuang

A infra-estrutura de Shijiazuang foi paga com 
parte de um empréstimo do Banco Mundial. 
O empréstimo do Banco Mundial foi para o 
ministério nacional de finanças que, por sua 
vez, emprestou o dinheiro para uma corpora-
ção municipal em Shijiazhuang. A construção 
do BRT foi tratada como um projeto de obra 
pública padrão.
Beijing

Em Beijing, o custo da fase inicial foi 38 
milhões de yuan (4,75 milhão de dólares). A 
infra-estrutura viária é custeada pelo governo de 
Beijing. Os veículos, estações e infra-estrutura 
para pedestres são financiados pela Companhia 
de BRT. Dos cinco participantes da compa-
nhia, dois são empresas privadas. Para expansão 

futura, algumas das opções de financiamento 
sendo consideradas para Beijing incluem 
taxas sobre poluição de veículos particulares, 
taxas sobre congestionamentos e tarifas de 
estacionamento.
Hangzhou

Em Hangzhou, o novo sistema de BRT foi 
financiado por uma empresa de propriedade 
do município sob a comissão de construção; a 
empresa é chamada Companhia de Gerencia-
mento dos Recursos de Construções Urbanas 
de Hangzhou Limitada. A Fase I do sistema 
de BRT exigiu aproximadamente de 150 a 200 
milhões de yuan (19 a 25 milhões de dólares) 
por um sistema de 28 quilômetros. Esse mon-
tante inclui a construção de infra-estrutura e 
a aquisição de veículos. Algo como 40% desse 
custo, ou aproximadamente 9,6 milhões de 
dólares, é para a compra de veículos.
A primeira fase é considerada um teste, depois 
o governo oferecerá de 80% a 90% do finan-
ciamento. Os outros 10% a 20% virão da 
Companhia Geral de Ônibus, que também é 
propriedade da Companhia de Gerenciamento 
dos Recursos de Construções Urbanas de Han-
gzhou Limitada. O sistema será operado pela 
companhia pública de ônibus, Companhia 
Geral de Ônibus, que oferecerá de 10% a 20% 
dos investimentos de aquisição de veículos. Não 
haverá empréstimos bancários para a primeira 
fase do sistema.
Cidades dos EUA

Os sistemas de BRT desenvolvidos até hoje nos 
EUA (Boston, Las Vegas, Los Angeles, Miami, 
Orlando, Pittsburgh) foram financiados com 
uma combinação de subsídios governamentais 
nacionais e certificados de divida municipais e 
estaduais (bonds). Uns 2% da receita do imposto 
nacional sobre a gasolina são reservados para 
transportes urbanos de massa, e essas receitas 
são administradas pela Administração Federal 
de Transportes Públicos dos EUA (US FTA). 
US FTA ofereceu algumas doações para os 
investimentos para os projetos de BRT enca-
minhados até hoje. O dinheiro federal para a 
infra-estrutura de transporte público nos EUA 
é amplamente controlado por reservas do con-
gresso, deixando a US FTA autoridade discri-
cionária mínima sobre as despesas. O resto do 
financiamento é geralmente responsabilidade 

Figura 17.39
Em Beijing, o governo 
local financiou a infra-
estrutura do sistema 
enquanto um consórcio 
de empresas associadas 
adquiriu os veículos.
Foto por cortesia de Kangming Xu
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dos governos estaduais e municipais. Os gover-
nos estaduais e municipais nos EUA financiam a 
maioria dos projetos de investimento através da 
emissão de certificados de dívida. Esses instru-
mentos financeiros são menos usados em países 
em desenvolvimento, mas eles, gradualmente, 
disseminam-se nos mercados emergentes. Praga 
(República Tcheca) e Cracóvia (Polônia) recen-
temente emitiram certificados municipais para 
projetos de transporte em massa.

17.4  Financiamento de equipamentos
“Quando eu era jovem, eu pensava que 
dinheiro era a coisa mais importante na vida; 
agora que eu estou velho, eu sei que é.”

—Oscar Wilde, dramaturgo e romancista, 
1854–1900

O financiamento de equipamentos de BRT 
como veículos e sistemas de cobrança de tarifas 
dependem, em parte, da economia geral de ope-
ração do sistema. Se o sistema coleta revendas 
de tarifas suficientes, então esses itens podem 
ser amortizados através das companhias opera-
doras privadas. Em geral, sistemas de BRT de 
sucesso, como Bogotá e Curitiba, são capazes 
de financiar veículos com as receitas de tarifas. 
Em contraste, se por alguma razão, os números 
de passageiros são insuficientes ou se a cidade 
deseja manter tarifas relativamente baixas, 
então também é possível transformar o equi-
pamento em investimentos de capital. Nesse 
caso, o financiamento se pareceria mais com o 
financiamento público de infra-estrutura, com 
uma relevante contribuição do setor público ao 
financiamento.

17.4.1  Financiamento de veículos

17.4.1.1  Custos de veículos
Os custos dos veículos são afetados por uma 
grande variedade de fatores. O custo dos veícu-
los será primeiro relacionado ao tamanho do veí-
culo, a qualidade e a potência do motor, ao nível 
de controle de emissões e ao tipo de sistema de 
propulsão. Características como o projeto inte-
rior e padrões de segurança também terão um 
papel. Se os veículos têm de ser importados, o 
que é frequentemente o caso nos estágios iniciais 
de um sistema de BRT, os custos de frete e as 
tarifas locais e o tratamento de impostos dos 
veículos se tornam extremamente importantes. 
Sobre tudo isso, os custos financeiros da aquisi-
ção dos veículos podem ser altamente variáveis. 
A Tabela 17.4 resume os níveis de custo para 
diferentes tipos de veículos, excluindo-se frete, 
tarifas e impostos.
Nem todos os sistemas de BRT investem em 
novos veículos. Alguns sistemas simplesmente 
utilizam os veículos existentes ou veículos 
reformados, especialmente no caso de veículos 

Figuras 17.40 e 17.41
A maioria dos sistemas 

de BRT dos EUA, 
como Orlando (foto 
esquerda) e Miami 

(foto direita), foi 
financiada através de 

uma combinação de 
certificados de dívida 

(bonds) estaduais 
e municipais, bem 

como por doações do 
governo nacional.

Foto por Lloyd Wright

Tabela 17.4: Níveis de custo aproximado para veículos

Tipo de veículo Custo

Diesel, tamanho padrão 
(fabricado em nação em desenvolvimento)

US$ 30.000 – US$ 75.000

Diesel (Euro 2 ou 3), tamanho padrão US$ 75.000 – US$ 130.000

Diesel (Euro 3), articulado US$ 180.000 – US$ 250.000

Diesel (Euro 3), biarticulado US$ 325.000 – US$ 450.000

GNC or GLP, articulado US$ 250.000 – US$ 350.000

Híbrido-elétrico, articulado US$ 275.000 – US$ 400.000

Célula combustível, articulado US$ 800.000 – US$ 1.300.000
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alimentadores. O sistema Transantiago planeja 
fazer uso extensivo dos veículos existentes em 
muitos de seus corredores. Entretanto, em geral, 
sistemas de BRT de ponta começarão a moder-
nizar a frota de veículos. Novos veículos podem 
ser particularmente importantes para atrair 
donos de carro para o novo sistema.
O número de veículos necessários depende da 
extensão dos corredores, das velocidades médias 
atingidas, da frequência e da capacidade reque-
rida. O Capítulo 8 (Capacidade e velocidade do 
sistema) deste manual oferece a metodologia de 
cálculo para determinar o número de veículos 
necessário para um corredor de BRT.

17.4.1.2  Opções de Financiamento
Em cidades gerando suficiente receita da tarifa, 
os operadores privados concessionários provavel-
mente assumem a responsabilidade pela aquisi-
ção dos veículos. Fazer com que os operadores 
privados possuam os veículos também ajuda a 
definir os incentivos corretos com relação ao 
cuidado e manutenção dos veículos. Se as enti-
dades corporativas responsáveis pela operação 
dos veículos também possuem os veículos, então 
é provável que a manutenção seja feita de uma 
maneira mais diligente.

Recursos do operador

Ainda que sistemas de BRT possam ser alta-
mente lucrativos em médio e em longo prazos, 
os operadores existentes raramente tem o capi-
tal necessário para financiar os veículos em 
mãos. Entretanto algum capital prévio deve 
ser exigido pelas fontes de financiamento dos 
operadores para assegurar que ele corre algum 
risco com a participação. Operadores existen-
tes, muitas vezes, operam em condições econô-
micas difíceis, restritas pelos preços definidos 
das tarifas e pela pouca sinergia das redes. 
Essas empresas podem trazer pouco capital e, 
em alguns casos, estar pesadamente endivida-
das. Frequentemente, os operadores de ônibus 
não são realmente empresas, mas simplesmente 
proprietários-operadores individuais, que são, 
por sua vez, controlados por “corporações” de 
ônibus com poucos recursos capitais outros 
que o controle regulamentador “de fato” sobre 
as linhas mais lucrativas. Essas corporações e 
esses operadores individuais frequentemente 
têm pouco ou nenhum histórico de crédito, 

e assim não podem acessar empréstimos ban-
cários padrão. Isso não significa, no entanto, 
que eles não tenham nenhum capital de inves-
timento. Em Bogotá, os consórcios formados 
para concorrer pelas operações do TransMi-
lenio cresceram a partir de corporações infor-
mais de ônibus que não tinham acesso pronto 
a créditos formais, mas tinham acesso a capital 
de investimento.
É critico, para o governo, a pesquisa exaustiva 
da força financeira das corporações de ônibus 
que são convidadas a concorrer para se tornarem 
operadores de BRT para que um exame realista 
possa ser feito sobre quanta ajuda eles precisam 
para assegurar o financiamento para a aquisição 
dos ônibus. Assim, o local de partida para ana-
lisar as opções de financiamento do operador é 
provável de ser os próprios recursos do operador. 
Em alguns casos, as corporações podem possuir 
bastante receita em caixa e proprietários-opera-
dores devem possuir uma área de depósito para 
o estacionamento dos veículos, e essa proprie-
dade pode ter valor para o novo sistema de BRT 
como área de garagem, terminal ou estação 
intermediária.
Ainda que os veículos existentes provavelmente 
não sejam do padrão de qualidade para um 
novo corredor troncal de BRT, os veículos mais 
velhos podem ter valor para serviços alimen-
tadores. Mesmo se os veículos não são de uso 
nem nos serviços alimentadores, o sucateamento 
de veículos pode ter algum valor especial. Em 
Bogotá, os operadores devem destruir entre 
quatro e oito ônibus velhos para cada novo 
veículo articulado introduzido. A ideia é evitar 
que esses veículos mais velhos e mais poluentes 
sejam simplesmente movidos para outra parte 
da cidade ou para outra cidade. Adicionalmente, 
também é um mecanismo para assegurar que os 
proprietários dos ônibus velhos sejam compen-
sados pela perda de valor de seu recurso-ônibus 
pelos novos empreendimentos. Essa prática é 
frequentemente importante em países de menor 
renda onde frequentemente muitos membros da 
classe média e mesmo autoridades do governo 
têm seus investimentos particulares amarrados 
em alguns ônibus ou vans. De forma a obter o 
número exigido de veículos com certificação 
de sucateamento, operadores devem realmente 
competir para achar ônibus velhos para destruir. 
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Assim, os veículos mais velhos devem realmente 
ter um valor importante para as companhias 
desejando operar no TransMilenio.
Na maioria dos casos, no entanto, os operadores 
de ônibus terão dinheiro e recursos insuficientes 
para bancar todos os novos veículos necessários 
para o sistema de BRT. A garantia de financia-
mentos bancários para consórcios de operação 
recém-criados é frequentemente um desafio 
e não deve ser subestimado ou o sistema será 
construído e não terá veículos para operar nele. 
Assim mesmo, mesmo com a falta de um histó-
rico de crédito, crédito pode ser assegurado sob 
certas circunstâncias, como as seguintes:

Fabricantes de veículos;��
Bancos bilaterais de exportação e importação;��
International Finance Corporation (IFC);��
Bancos Comerciais.��

Fabricantes de veículos

Fabricantes de veículos têm interesses óbvios 
em assegurar que o sistema de BRT seja inau-
gurado com sucesso. No caso dos grandes fabri-
cantes internacionais, como DaimlerChrysler, 
Marco Polo, Scania e Volvo, essas companhias 
as vezes oferecem o financiamento necessário. 
Companhias como DaimlerChrysler tem seu 
próprio ramo de serviços financeiros para faci-
litar a aquisição de ônibus. O ramo de serviços 
financeiros de fabricantes de veículos tem maior 
familiaridade com a indústria, o valor do pro-
duto, acesso ao mercado de revenda no caso 
de falha no contrato, e tem outras vantagens 
como credor para a aquisição de veículos. Essas 
companhias também podem ter relações impor-
tantes com agências de empréstimos bilaterais, 
e podem estar dispostas a oferecer garantias 
de crédito que permitam que os operadores 
acessem outras formas de crédito comercial. Os 

operadores podem e devem usar a competiti-
vidade entre os diversos fabricantes de veículos 
como alavancamento para o melhor negócio 
financeiro. Alguns dos novos fabricantes de 
ônibus emergentes na China e na Índia podem, 
eventualmente, oferecer bons veículos a custos 
bem menores, mas eles, no momento, não têm 
opções de serviços financeiros.
Bancos de exportação e importação bilaterais

Os países sede de fabricantes de veículos podem 
também possuir um interesse assumido em 
assegurar que seus produtos domésticos sejam 
usados no novo sistema. Nesses casos, bancos 
nacionais de exportação e importação podem se 
apresentar para oferecer as garantias necessárias 
e o financiamento. Fabricantes de sistemas fer-
roviários como a Siemens e a Hitachi, há muito, 
beneficiam-se de apoios nacionais em emprés-
timos para assegurar que nações em desenvol-
vimento escolham os seus produtos. Através de 
empréstimos do Banco Alemão para Recons-
trução (KfW), a Siemens foi premiada com 
grandes contratos para os sistemas ferroviários 
urbanos em Bangkok. Através da assistência do 
Banco Japonês para a Cooperação Internacional 
(JBIC), a Hitachi entrou com sucesso em muitos 
mercados de cidades asiáticas, incluindo o sis-
tema de metrô de Delhi (Figuras 17.42 e 17.43).
Sistemas de BRT estão começando a se bene-
ficiar de alguns dos mesmos acessos a bancos 
bilaterais de desenvolvimento. O banco de 
desenvolvimento nacional brasileiro (BNDES) 
financiou ônibus brasileiros para Bogotá. Da 
mesma forma, o banco de desenvolvimento 
nacional colombiano trabalhou para permitir o 
financiamento de veículos de BRT colombianos 
a serem utilizados no Equador (Figura 17.44). 
Em acréscimo a exigir que os veículos sejam 

Figuras 17.42 e 17.43
O desenvolvimento 
do metrô de Délhi 
foi possível graças à 
injeção de fundos do 
governo do Japão. Em 
retorno, um fornecedor 
de tecnologia japonês, 
Hitachi, foi premiado 
com os contratos 
para o sistema.
Fotos por Lloyd Wright
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manufaturados no país, os bancos de exporta-
ção e importação podem fazer outras exigências 
sobre o empréstimo. Por exemplo, o banco de 
desenvolvimento brasileiro também demandou 
que as empresas operadoras de Bogotá seguras-
sem os veículos com empresas brasileiras. Essa 
exigência de seguro impôs custos adicionais 
sobre os operadores, mas no final das contas o 
negócio foi arranjado.
Corporação Financeira Internacional e bancos 
de desenvolvimento regionais

A Corporação Financeira Internacional (IFC) 
o ramo do setor privado do Banco Mundial, 
pode ser outra opção que os consórcios de 
operadores privados podem considerar para 
financiar equipamentos como veículos. Uma 
vantagem de usar o IFC é que ele ofereceria o 
crédito para o provedor de veículo que vencesse 
um processo de licitação competitiva, em vez 
de limitar a oferta de crédito a um fabricante de 
veículos específico. O mandato do IFE é prover 
empréstimos, igualdade e finanças estruturadas 
de forma a erguer o setor privado em países em 
desenvolvimento. Ainda que o IFC não tenha 
financiado um projeto de BRT, a organização 

levou a sério considerações de propostas e seu 
envolvimento é provável em Dar es Salaam.
Talvez a maior dificuldade da perspectiva do 
IFC seja o tamanho relativo de um projeto de 
BRT típico. Uma vez que o IFC prefere geren-
ciar empréstimos de 20 milhões ou maiores 
(de forma a reduzir custos administrativos), a 
aquisição em massa de veículos de BRT para 
uma cidade típica de país em desenvolvimento 
deve ser abaixo desse montante. Assim, a 
excelente eficiência de custo do BRT pode em 
alguns casos funcionar contra sua capacidade de 
interessar certos tipos de investimentos. Como 
parte do Grupo do Banco Mundial, o IFC pode 
ser capaz de oferecer termos de crédito que são 
melhores que aqueles disponíveis através de 
instituições de empréstimos comerciais. Entre-
tanto, se o IFC oferece ou não uma taxa de juros 
vantajosa depende bastante das condições locais.
Muitos dos bancos regionais de desenvolvi-
mento, como o BID, o BAD, o BDA e o BERD, 
também são autorizados e até encorajados a fazer 
empréstimos para o setor privado, e também 
tem ramos de empréstimos para o setor privado. 
Esses bancos podem prover menores emprésti-
mos e também devem ser sondados com relação 
ao financiamento da aquisição de veículos.
Bancos comerciais

Bancos comerciais devem ser o primeiro alvo 
para operadores desenvolvendo suas estraté-
gias financeiras. Assegurar o financiamento de 
veículos de BRT por bancos comerciais é um 
desafio, ainda que bem sucedido no final das 
contas, mesmo sem garantias municipais ou 
nacionais de crédito. Infelizmente, uma vez 
que o BRT é um conceito relativamente novo, 
credores comerciais podem ficar receosos de 
participar desses projetos. Alternativamente, o 
banco comercial pode anexar um fator de risco 
inusitadamente elevado a esse novo conceito, 
resultando em uma taxa de juros muito alta ou 
exigindo uma garantia total ou parcial da muni-
cipalidade como uma condição para o emprés-
timo. Uma vez que a municipalidade ofereça 
uma garantia de crédito completa, a municipa-
lidade terá assumido o total risco financeiro do 
projeto, algo que deve ser evitado.
Um mecanismo para ganhar potencialmente 
a confiança de um banco comercial em um 
projeto seria convidar o banco a participar do 

Figura 17.44
Através de um 
empréstimo do governo 
nacional colombiano, 
veículos feitos nessa 
planta em Bogotá 
foram exportados para 
o Quito (Equador).
Foto por Lloyd Wright
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consórcio controlando a cobrança de tarifas. 
Nesse cenário, o banco terá maior confiança nos 
fluxos de receita e, assim, será mais provável de 
ceder o empréstimo.
Como observado acima, os operadores da Fase 
I de Bogotá tinham pouco credibilidade para 
acessar opções de financiamento padrões. O 
prefeito não queria oferecer uma garantia para 
os operadores seguindo o princípio de que o 
potencial para lucro deveria ser equilibrado com 
o aporte de risco financeiro. Os seus contratos 
de operação com a cidade expunham parcial-
mente as companhias ao risco de demanda. Se a 
demanda ficasse abaixo das projeções, a cidade 
seria capaz de reduzir a quantidade de quilôme-
tros-veículo e como os operadores seriam pagos 
pelos quilômetros-veículo, isso poderia afetar a 
receita anual. A possibilidade era parcialmente 
mitigada por medidas no contrato que permi-
tiam a extensão do acordo contratual no caos da 
demanda estar abaixo das projeções. Apesar dos 
apelos pessoais do prefeito, os bancos comerciais 
colombianos se recusaram a financiar a aquisi-
ção dos veículos para esses operadores, sob essas 
condições. Assim, os veículos da Fase I foram 
financiados através do banco brasileiro de desen-
volvimento que tinha mais familiaridade com o 
BRT, e que tinha o incentivo adicional de ajudar 

a indústria de fabricação de veículos brasileiros. 
Entretanto, com o sucesso da Fase I, os opera-
dores concessionários da Fase II foram capazes 
de ganhar maior acesso aos empréstimos dos 
bancos comerciais locais.
Em Curitiba, a época que o sistema de BRT era 
construído, os operadores de ônibus já tinham 
se juntado em um setor formal de operadores de 
ônibus durante uma rodada anterior das refor-
mas do setor de ônibus no começo dos anos 60. 
Assim, essas companhias de ônibus já tinham 
um relacionamento com bancos privados e esta-
vam operando como empresas lucrativas por 
muitos anos. O sistema de BRT de Curitiba con-
cedeu os contratos de operação para cada linha 
troncal para as mesmas empresas de ônibus que, 
por mais de uma década, tiveram o monopólio 
das operações de ônibus no mesmo corredor. 
Dessa forma, as companhias privadas de ônibus 
tinham mais capital de investimento próprio e 
melhor acesso a empréstimos. Quando Curitiba 
recentemente decidiu melhorar o seu sistema 
para veículos biarticulados Euro 3, para o qual 
só havia um fornecedor (Volvo), o custo era proi-
bitivo mesmo para esses operadores bem estabe-
lecidos. Nesse ponto, os operadores privados se 
voltaram para o BNDES para conseguir emprés-
timos para financiar a aquisição dos veículos.

Figura 17.45
Na Fase I do 
TransMilenio, o 
banco brasileiro de 
desenvolvimento 
(BNDES) foi a 
principal entidade 
financeira para a 
aquisição de veículos 
pelos operadores 
privados. Entretanto, 
com o sucesso do 
sistema, credores 
comerciais agora atuam 
em papéis mais ativos.
Foto por Lloyd Wright
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Financiamento público dos veículos

Finalmente, o financiamento público dos veí-
culos também é uma opção, ainda que deva 
ser visto como a opção de último recurso. O 
financiamento público pode criar problemas de 
incentivos em relação à manutenção de veículos 
e cuidados de longo prazo. Como observado 
anteriormente, a parte que possui e opera os 
veículos tem um claro incentivo para manter 
os veículos em alto nível. Um veículo de pro-
priedade pública operado por uma companhia 
privada pode ser uma receita para manutenção 
ruim. Até certo ponto, esses problemas podem 
ser mitigados por um contrato bem desenhado 
que estipule as devidas diligências em relação 
ao cuidado e à manutenção. Também pode ser 
mitigado ao fazer com que o operador de ônibus 
privado compre o veículo, mas seja pago pela 
autoridade municipal de transporte público, um 
valor por quilômetro alto o bastante para que ele 
consiga cobrir o custo da compra, mesmo que 
a municipalidade esteja perdendo dinheiro na 
prestação de serviço. Dessa forma, o direito de 
propriedade é transferido para o operador pri-
vado e o incentivo de manutenção permanece. A 
funcionalidade dessa abordagem depende muito 
da natureza do contrato e da habilidade de fisca-
lizar seu conteúdo.
Outra desvantagem da aquisição pública dos 
veículos é o risco de apropriação indébita ou 
mesmo corrupção. A seleção de um fabricante de 
veículos específico ou vendedor pode ser acom-
panhada de pagamentos ilegais para servidores 
públicos. Essa situação obviamente compromete 

a integridade de todo o projeto bem como preju-
dica a qualidade do produto final.
Além da propriedade pública de veículos, o 
envolvimento do setor público também pode 
tomar a forma de garantias de crédito. Nesse 
caso, o setor público não está diretamente ofe-
recendo o capital para os veículos, mas está, 
em vez disso, garantindo o re-pagamento total 
ou parcial no caso de um operador falhar em 
fazê-lo. Essas garantias também devem ser evi-
tadas, mas podem ser necessárias de forma que 
uma instituição de empréstimos faça negócios 
com um operador que tem pouca credibilidade 
financeira por conta própria. Da perspectiva 
do governo, esse arranjo pode trazer uma boa 
quantidade de risco, uma vez que uma grande 
responsabilidade pode ser forçada de forma 
repentina sobre o governo. Entretanto, garantias 
dadas pelo governo podem ser a única maneira 
de que alguns credores possam considerar um 
projeto com atores de baixa credibilidade finan-
ceira. Em alguns países como a China, onde 
os bancos são controlados diretamente pelo 
governo, a exigência de uma garantia é menos 
relevante, uma vez que os credores são bancos 
estatais e, portanto, trazem implicitamente a 
garantia do governo.
Quito ofereceu amplamente financiamentos 
públicos para os seus três corredores: 1. Linha 
Trolé; 2. Linha Ecovía; e 3. Linha Central 
Norte. No caso de Quito o financiamento 
público foi o resultado dos recursos de capital 
limitado dos operadores e da natureza não com-
petitiva da estrutura de negócios do sistema. 
Quito não licitou competitivamente os dois cor-
redores que são operados por empresas privadas 
(linha Ecovía e linha Central Norte). Em vez 
disso, os operadores existentes nesses dois cor-
redores receberam concessões automáticas para 
os corredores. A falta de um processo de oferta 
competitiva limitou a promoção do governo 
local a esses operadores.
Uma vez que os operadores se detiveram contra 
contribuir adiantadamente para os veículos, a 
municipalidade comprou os veículos com inten-
ção de vendê-los ao longo do tempo aos opera-
dores através da receita de tarifas (Figura 17.46). 
Infelizmente, uma vez que os operadores con-
trolam a cobrança de tarifas, houve falta de 
transparência na remuneração das receitas. Os 

Figura 17.46
Na linha Ecovía 
de Quito, a 
municipalidade 
usou fundos públicos 
para comprar os 
veículos para os 
operadores privados.
Foto por Lloyd Wright
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operadores alegaram que, em razão da demanda 
insuficiente, não haviam fundos para ser aplica-
dos aos veículos. Depois de apenas cinco anos de 
operações, em setembro de 2006, os operadores 
da linha Ecovía finalmente adquiriram os veícu-
los a preços bastante reduzidos. Como o exem-
plo de Quito demonstra, a aquisição pública dos 
veículos é envolvida com um número de compli-
cações e incentivos que podem concorrer contra 
a administração eficiente.
A aquisição de veículos pelo governo é, muitas 
vezes, bastante comum na primeira fase do pro-
jeto quando outros credores podem estar des-
confortáveis com assumir riscos sobre uma nova 
tecnologia. Em Jacarta, a Fase I de TransJakarta, 
os veículos foram adquiridos pelo governo de 
DKI Jacarta a partir do orçamento de receitas 
gerais, ainda que o serviço tenha sido dado a 
um consórcio de operadores de ônibus existentes 
sem uma licitação competitiva. Na Fase II, os 
operadores privados investiram nos veículos, 
mas, outra vez, o contrato foi concedido sem 
uma licitação competitiva para um consórcio de 
monopólio composto dos operadores existentes.
Em Délhi, poucos ônibus novos (um total de 
seis) forma incluídos na primeira fase do Projeto 
de Ônibus de Alta Capacidade, e esses seis novos 
ônibus foram adquiridos pelo governo de Délhi. 
Em Ahmedabad e Dar es Salaam, nenhuma 
decisão foi tomada ainda, mas alguma forma de 
subsídio para os veículos pode ser necessária.
Na China, a prevalência de companhias públi-
cas de ônibus prontificou a maioria dos projetos 
existentes a utilizar fundos públicos na aquisição 
de veículos. No caso de Beijing, uma companhia 
de operação de BRT foi criada na concepção do 
projeto. Quarenta e seis por cento dessa compa-
nhia é propriedade da Corporação de Ônibus 
de Beijing, um provedor de ônibus monopolista 
de propriedade pública. Os veículos de Beijing 
custaram aproximadamente 2,2 milhões de 
yuan (275.000 dólares), incluindo impostos. Em 
Hangzhou, Jinan e outras cidades chinesas, as 
primeiras fases dos sistemas de BRT estão todas 
sendo encaminhadas sob os auspícios de compa-
nhias de BRT possuídas por companhias públi-
cas de ônibus, com a aquisição de veículos sendo 
financiadas pelas municipalidades e pelas com-
panhias de ônibus, com algum envolvimento 
marginal sendo considerado. Em Guangzhou, 

onde os serviços de ônibus foram desregula-
mentados primeiro na China, o sistema de BRT 
deverá ser um sistema aberto com os novos 
veículos sendo adquiridos pelo sortimento de 
operadores de ônibus públicos, privados e asso-
ciações entre públicos e privados.
Idealmente, esses sistemas, por fim, migrarão 
a aquisição de veículos para operadores priva-
dos nas fases futuras de projeto. À medida que 
governos e credores se tornem mais experien-
tes com a economia e lucratividade, então o 
escopo para o envolvimento do setor privado 
deverá crescer.

17.4.2  Financiamento de equipamentos de 
cobrança de tarifa e ITS

17.4.2.1  Financiamento de equipamentos de 
cobrança de tarifa

O financiamento de equipamento de cobrança e 
verificação de tarifa depende muito sobre como 
esses custos serão tratados no plano geral de 
negócios do BRT. Se o equipamento é conside-
rado como parte da infra-estrutura do sistema, 
então ele deveria ser financiado de maneira simi-
lar aos outros componentes de infra-estrutura. 
Se o equipamento é atribuído a uma conta de 
despesas, no entanto, então o fardo financeiro 
deve cair ou sobre a companhia operadora dos 
veículos ou sobre uma companhia concessioná-
ria independente para a cobrança de tarifas.
A decisão de incluir o equipamento de tarifas 
em investimentos ou custos operacionais prova-
velmente incidirá sobre os potenciais preços de 
tarifa e sobre o custo da tecnologia de cobrança. 
Se os níveis projetados da tarifa não podem 
acomodar a amortização do equipamento de 
cobrança além dos outros custos operacio-
nais, então é provável que o equipamento de 
cobrança tenha de ser incluído como um item 
de infra-estrutura e financiado de acordo com 
isso. A maioria das nações de baixa renda pro-
vavelmente cairá nesse cenário, já que alcançar 
um nível de tarifa acessível será um importante 
objetivo político.
Alternativamente, em cidades em que níveis 
de tarifa mais altos são possíveis, então o equi-
pamento de cobrança poderá ser acomodado 
dentro da estrutura de custos operacionais. 
Nesse caso, as opções de financiamento são basi-
camente as mesmas da aquisição de veículos: 1. 



712

Manual de BRT

Parte V – Plano de Negócios

operadores privados; 2. fabricantes; 3. bancos 
de exportação e importação; 4. bancos comer-
ciais; e 5. setor público. No sistema de vias de 
ônibus de Seul, a companhia concessionária 
da cobrança de tarifas, chamada Companhia 
do Cartão Inteligente da Coréia, financiou os 
cartões eletrônicos e muito do equipamento de 
cobrança necessário. Esse investimento e recupe-
rado através da cobrança de uma porcentagem 
em cada transação.
Da mesma maneira, a companhia concessioná-
ria de cobrança de tarifas no sistema TransMi-
lenio de Bogotá financiou os cartões eletrônicos 
através de sua parcela das receitas de tarifa. A 
companhia recebe aproximadamente 9% das 
receitas tarifárias. Nos casos de Seul e Bogotá, 
os níveis de base das tarifas, de aproximada-
mente 0,80 dólar e 0,50 dólar respectivamente, 
oferecem escopo para esse tipo de distribuição 
para as companhias de cobrança. Em cidades 
de menores rendas, a capacidade de retornar os 

custos do sistema de tarifa através das receitas de 
tarifa pode ser mais limitada.

17.4.2.2  Financiamento de equipamentos 
de ITS

Equipamentos relacionados às aplicações de Sis-
temas de Trânsito Inteligente (ITS), como pai-
néis de mensagem variável, são mais tipicamente 
considerados parte da infra-estrutura do sistema. 
Equipamentos de ITS são, assim, tipicamente 
financiados da mesma maneira que outros com-
ponentes de infra-estrutura. Uma exceção a 
essa regra é o equipamento de ITS a bordo dos 
veículos. Nesse caso, o ITS é apenas uma parte 
do veículo e pode ser financiado como parte do 
processo de aquisição dos veículos.
Alguns sistemas conseguiram, criativamente, 
fazer com que o equipamento de ITS fosse 
financiado pelo setor privado, usando receitas 
de anúncios. A empresa privada concordará em 
prover, operar e manter o sistema de informação 
em tempo real em troca do direito de divulgar 
mensagens intermitentes com anúncios nos 
painéis. Assim o painel alternará as informações 
sobre a operação do sistema com mensagens de 
marketing para produtos particulares. A desvan-
tagem óbvia desse arranjo é a redução em valor 
para o usuário, que deve esperar pelas mensa-
gens comerciais antes de receber a informação 
pertinente de viagem. O sistema LRT2 em 
Manila empregou essa abordagem com painéis 
de informação em tempo real nas plataformas 
das estações (Figura 17.47). As mensagens 
comerciais aparecem por 15 segundos enquanto 
a informação sobre o próximo trem aparecerá 
apenas brevemente. Um usuário pode ter de 
esperar diversos ciclos antes de obter a informa-
ção desejada.

Figura 17.47
Os painéis de 

informação nas 
plataformas do sistema 

LRT2 de Manila 
forçam os usuários 

a ver mensagens 
comerciais antes de 

prover a informação 
pertinente de viagem.

Foto por Lloyd Wright
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17.5  Financiamento da manutenção e 
coservação

“Outra falha no caráter humano é que todo 
mundo quer construir, e ninguém quer fazer 
manutenção.”

—Kurt Vonnegut, romancista, 1922–2007

Ainda que a manutenção da infra-estrutura do 
sistema e das partes componentes possa parecer 
uma preocupação distante na concepção de 
um projeto de BRT, o planejamento do finan-
ciamento da manutenção do sistema deve ser 
bem considerado nos estágios mais iniciais. Em 
muitos casos, o plano apropriado para o finan-
ciamento do sistema de manutenção envolve 
exigências embutidas nos contratos com opera-
dores e fabricantes. Assim, se as estipulações de 
manutenção não forem consideradas cedo no 
processo de contratação, a oportunidade de oti-
mizar incentivos para uma manutenção eficiente 
no sistema pode ser perdida.

Um sistema mal mantido pode prejudicar rapi-
damente a confiança e o patrocínio dos usuários, 
bem como afetar potencialmente a segurança do 
sistema. Mesmo depois de apenas alguns anos, o 
clima e o uso podem agir para causar deteriora-
ção da infra-estrutura. A identificação da fonte 
de financiamento da manutenção nos estágios 
iniciais ajuda uma cidade a tratar de forma proa-
tiva uma questão que tem ramificações de longo 
prazo sobre o sucesso do sistema.

17.5.1  Manutenção e conservação da 
infra-estrutura

Os horários de conservação e manutenção do 
BRT variarão dependendo da natureza do com-
ponente do sistema. Em termos de conservação 
básica, atividades como a limpeza de veículos 
e estações começarão a partir dos primeiros 
momentos de operação. O paisagismo ao longo 
das linhas exigirá atenção em uma base regular 
desde o começo. A necessidade de reparos e/ou 
substituições variarão dependendo das condi-
ções de uso de da qualidade da instalação ini-
cial. Problemas imprevistos de materiais podem 
ocorrer cedo nas operações do sistema. Por 
exemplo, a deterioração da infra-estrutura do 
pavimento ou da estação pode ocorrer por causa 
das condições climáticas que não foram conside-
radas no projeto inicial.

17.5.1.1  Manutenção e conservação do 
sistema

Mais provavelmente, uma estratégia de finan-
ciamento diferente será desenvolvida para a con-
servação e manutenção básica da estratégia para 
ações de reparo e substituição. A manutenção 
e conservação básicas são mais proximamente 
relacionadas às atividades operacionais perma-
nentes. Assim, uma fonte de custeio possível 
para essas atividades é a receita de tarifas. Nesse 
caso, ou a companhia pública de gerenciamento 
ou o consórcio de operadores privados do sis-
tema financiam e gerenciam as atividades de 
limpeza a partir da sua cota da receita tarifária. 
Claramente, no entanto, o financiamento das 
atividades de limpeza a partir da tarifa serve 
para aumentar os níveis de tarifas. Entretanto, 
é provável que as atividades de limpeza repre-
sentem apenas uma pequena parte dos custos 
operacionais globais e, assim, não devem acres-
centar pressão mensurável aos níveis de tarifas.
Alternativamente, atividades de limpeza de 
infra-estrutura podem ser inteiramente geren-
ciadas pelo lado do setor público. Essa atividade 
poderia, a seguir, ser custeada pelas receitas de 
impostos gerais, assim como a limpeza de ruas 
e calçadas é atualmente gerenciada e custeada. 
Nesse caso, o custeio para limpeza e conservação 

Figura 17.48
Assegurar uma fonte 
de financiamento 
sustentável para a 
conservação e limpeza 
é essencial para 
alcançar a satisfação 
do usuário, como 
mostrado em Bogotá.
Foto por Lloyd Wright
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poderia ser gerado ou por fundos gerais ou por 
um fluxo dedicado amarrado a receitas relacio-
nadas a transportes (e.g., cobrança de taxa de 
congestionamento, tarifas de estacionamento, 
tarifas de licenciamento).
Adicionalmente, algumas cidades delegaram a 
responsabilidade pela limpeza e conservação das 
estações para empresas particulares através de 
arranjos pelos direitos de anúncios comerciais. 
Empresas que recebem os direitos de anunciar 
dentro do sistema essencialmente pagam ou 
pagam parcialmente por esses direitos através de 
responsabilidades de limpeza. Até certo ponto, 
essas firmas terão um interesse assumido em 
manter áreas limpas e atraentes, uma vez que o 
ambiente da estação afetam o valor do produto 
anunciado. Em alguns casos, assim como o fun-
cionamento dos sistemas de iluminação, há uma 
correlação direta entre a eficiência do anúncio e 
a qualidade da infra-estrutura.

17.5.1.2  Reparos e substituições na infra-
estrutura

Reparos de infra-estrutura

Mesmo para componentes de infra-estrutura de 
vida útil longa, haverá atividades de manutenção 
de rotina exigindo atenção periódica. Estações 
exigirão pintura ou re-aplicação de proteções 
climáticas a cada poucos anos, dependendo das 
condições climáticas locais, níveis de exposição 

a emissões de exaustão, etc. Vias podem desen-
volver defeitos superficiais ou “panelas” mesmo 
antes de total repavimentação ser necessária. 
Assentos e o interior dos veículos acabam por 
ficar danificados em razão do uso e desgaste 
muito antes da vida útil de dez anos ser com-
pletada. Alguns níveis de vandalismo, como 
pichações, devem ser esperados em uma base 
permanente. Para cada um desses cenários, a 
responsabilidade por reparos deve ser explicita-
mente designada para uma entidade com bas-
tante antecedência do lançamento do projeto. 
Da mesma forma, o financiamento desses repa-
ros de rotina devem ser predeterminados.
Os contratos da Fase II de TransMilenio repre-
sentam um modelo bem planejado para tratar 
de necessidades de manutenção permanente 
de infra-estrutura. Nesse caso, a manutenção é 
explicitamente incluída como uma responsabili-
dade no contrato original de construção. Assim, 
a firma responsável pela construção das vias 
ou das estações também tem responsabilidades 
de manutenção sobre a vida útil esperada da 
estrutura. Esse arranjo contratual detém várias 
vantagens sobre outras formas de financiamento 
da manutenção. Primeiro, os empreiteiros origi-
nais têm um incentivo importante para prover 
infra-estrutura de qualidade no momento da 
construção. Uma vez que os mesmos empreitei-
ros têm responsabilidades de manutenção, eles 
querem ter certeza de que os custos de manuten-
ção de longo prazo sejam minimizados através 
de construções de qualidade. Segundo, o custo 
de manutenção é explicitamente conhecido no 
começo do projeto e é agregado ao custo total 
de infra-estrutura. Ainda que essa exigência 
possa aumentar as despesas de investimento 
iniciais, ela reduz a probabilidade de a manuten-
ção ser ignorada até que se torne um problema 
crítico. A chave para fazer esse tipo de arranjo 
com sucesso reside nos detalhes dos contratos 
de construção. Penalidades por má qualidade 
ou por demoras nos trabalhos de reparo devem 
ser claras, de forma a criar o conjunto certo de 
incentivos de desempenho.
Alternativamente, as atividades de reparo de 
infra-estrutura podem ser gerenciadas pela 
agência pública supervisionando o sistema de 
BRT ou pelo departamento de obras públicas 
da cidade. Nesse caso, os reparos de infra-estru-
tura seriam custeados da mesma maneira que 

Figura 17.49
Sem um fundo 
dedicado para 
manutenção para 
tratar de problemas 
como pichações, a 
qualidade do sistema 
pode deteriorar 
rapidamente.
Foto por Lloyd Wright
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qualquer outra infra-estrutura pública. Os repa-
ros podem ser feitos por empregados públicos ou 
por empreiteiros privados. Alguns dos mecanis-
mos padrões para o financiamento desse tipo de 
trabalho de reparo incluem:

Receitas de impostos locais;��
Receitas de impostos dedicados (�� e.g., cobrança 
de taxa de congestionamento, tarifas de esta-
cionamento, tarifas de licenciamento).

Outra opção é ceder a responsabilidades de 
reparos de infra-estrutura para as companhias 
privadas operadoras do corredor específico. Ori-
ginalmente, a entidade pública supervisionando 
os corredores de BRT em São Paulo, cobrava 
15% da receita das tarifas de forma a financiar 
a manutenção do sistema. Entretanto, uma vez 
que a entidade pública estava fazendo um tra-
balho ruim na manutenção das vias de ônibus, 
um novo contrato foi estabelecido, no qual os 
operadores assumiram responsabilidade direta 
pela manutenção. Em troca por assumirem os 
custos de manutenção dos corredores, os opera-
dores receberam um período de concessão mais 
longo. Uma vez que o estado da via de ônibus 
pode afetar diretamente o custo de manutenção 
dos veículos, a entidade pública decidiu que o 
incentivo certo seria a transferência do controle 
sobre a manutenção do sistema para os opera-
dores. Entretanto, há vários pontos contra essa 
abordagem. Primeiro, os custos de manutenção 
estão aumentando efetivamente os níveis de 
tarifa para os usuários. Segundo, o período de 
concessão mais longo dado aos operadores reduz 
o controle e a flexibilidade da entidade pública 
sobre o gerenciamento do corredor.
Substituição na infra-estrutura

A maioria da infra-estrutura de BRT deve 
ser projetada para durar anos, senão décadas, 
de uso. Uma estação bem projetada pode ser 
fisicamente funcional por 30 a 40 anos. Vias 
provavelmente terão uma vida útil consideravel-
mente mais curta, dependendo das condições e 
dos materiais utilizados. Uma via de asfalto em 
um sistema utilizando veículos pesados em uma 
cidade com altos índices pluviométricos pode 
durar apenas uns poucos anos. Uma via de con-
creto deve durar consideravelmente mais tempo, 
mas, como a experiência da Fase I do TransMi-
lenio demonstrou, falhas podem acontecer em 
um período de tempo muito mais curto.

A substituição completa de um componente de 
infra-estrutura (e.g., estações, terminais e vias) 
deve receber um tempo projetado já na con-
cepção. Se um componente é provável de exigir 
substituição dentro de médio prazo (menos de 
sete anos), então algumas indicações prévias de 
financiamento devem ser projetadas. Assim, o 
financiamento da substituição do pavimento 
deve ser explicitamente tratado no momento 
de sua construção original. Em contraste, para 
componentes de infra-estrutura que são prová-
veis de durar 30 anos ou mais (estações e termi-
nais), não há nenhuma razão pressionando para 
o detalhamento de exigências de financiamento 
futuro. No momento em que a substituição for 
devida, as condições financeiras do sistema pro-
vavelmente serão significativamente diferentes, 
de modo que quaisquer projeções serão muito 
especulativas. Assim mesmo, mesmo para subs-
tituições de longo prazo, algumas estratégias 
gerais de financiamento devem ser articuladas e 
registradas no começo do projeto.
Em geral, o financiamento de substituição de 
componentes deve espelhar as opções financei-
ras da infra-estrutura original. Essas opções de 
financiamento incluem:

Receitas de impostos gerais locais, provinciais ��
e nacionais;
Receitas de impostos dedicados (�� e.g., cobrança 
de taxa de congestionamento, tarifas de esta-
cionamento, tarifas de licenciamento);
Empréstimos comerciais;��
Empréstimos de bancos de desenvolvimento;��
Parcerias público-privadas.��

Uma vez que o período de substituição seguirá 
um registro operacional extenso, a comuni-
dade financeira deve estar mais interessada em 
oferecer suporte. Haverá menores riscos no 
financiamento de um sistema existente e com 
uma base de usuários conhecida do que em um 
novo sistema com nenhuma certeza de sucesso. 
Assim, o número de opções de financiamento 
para substituição de infra-estrutura pode exce-
der bem as opções disponíveis no momento da 
construção inicial.
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17.5.2  Conservação e manutenção de 
equipamentos

17.5.2.1  Manutenção de veículos
Manutenção mecânica

Idealmente, a manutenção mecânica de um 
veículo deve ser de responsabilidade da mesma 
entidade que possui e opera o veículo. Os pro-
prietários têm diversos incentivos fortes para 
manter o veículo em um alto nível. Primeiro, 
um veículo bem mantido operará com mais 
eficiência e, assim, minimizará os custos (e.g., 
custos de combustível, custos de peças de repo-
sição, custos de reparos). Segundo, um veículo 
bem mantido também reterá um maior valor de 
revenda uma vez que sua vida útil no BRT esteja 
terminada.
Obviamente, problemas de manutenção podem 
acontecer se a firma que conduz o veículo não é 
a mesma firma que possui o veículo. Nesse caso, 
o motorista, provavelmente, terá pouco cuidado 
na manutenção do veículo já que os custos de 
manutenção recairão sobre outra pessoa. Por 
essa razão, a propriedade pública dos veículos 
com companhias privadas operando frequen-
temente resultam em vidas úteis curtas, ainda 
que condições contratuais possam mitigar esses 
impactos até certo ponto.
Particularmente no começo de um projeto, 
quando a experiência de manutenção com um 
novo tipo de ônibus será limitada, é geral-
mente uma boa ideia para o proprietário do 
veículo assegurar um contrato de serviço com o 

fabricante e exigir que representantes do fabri-
cante do veículo estejam à disposição em tempo 
integral na garagem, para assegurar reparos 
rápidos nos veículos e manutenção permanente. 
Falhas nos veículos nos estágios iniciais do pro-
jeto podem ser altamente prejudiciais e, politi-
camente, devem ser minimizadas tanto quanto 
possíveis. Ainda que o preço de aquisição seja 
provavelmente mais alto, de forma a acomodar 
as responsabilidades de manutenção adicionais 
para o fabricante, é geralmente bem válido nos 
estágios iniciais, até que a experiência com o 
novo tipo de ônibus seja desenvolvida. Alguns 
dos operadores no sistema de Bogotá adotaram 
esse tipo de acordo de manutenção com o forne-
cedor de veículos (Figura 17.50).
Limpeza e conservação

Mais comumente, a limpeza e conservação dos 
veículos também são responsabilidades da com-
panhia privada que possui e opera os veículos. 
Condições contratuais no acordo de concessão 
com a companhia podem assegurar que os 
incentivos certos estão no lugar para motivar 
a limpeza e conservação do ambiente do veí-
culo. Penalidades por lixo e falta de reparos 
podem motivar adequadamente os operadores 
a manter um veículo limpo. Nos sistemas de 
BRT de melhor desempenho, operadores lim-
parão o veículo depois de cada passagem pelo 
corredor e lavarão o exterior ao fim de cada 
turno do veículo.
Em alguns sistemas, a responsabilidade pela 
limpeza do veículo pode cair sobre a companhia 
pública supervisionando o sistema. Essa situação 
pode ser o caso especialmente se a companhia 
pública tem algum papel na propriedade dos 
veículos. Entretanto, como enfatizado antes, esse 
tipo de arranjo pode ser complicado de gerenciar 
e pode produzir resultados de qualidade mais 
baixa em termos de desempenho.

17.5.2.2  Equipamentos de cobrança e ITS
A responsabilidade de manutenção por equi-
pamentos de cobrança de tarifa e de Sistemas 
Inteligentes de Trânsito (ITS) depende dos 
arranjos contratuais com relação à propriedade 
e ao gerenciamento do equipamento. Em sis-
temas como TransMilenio, em que a compa-
nhia de concessionária da cobrança de tarifas 
tanto possui quanto opera o equipamento, a 

Figura 17.50
A companhia 
operadora Si 99, em 
Bogotá, implementou 
um contrato de 
manutenção com 
a Mercedes Benz, 
o fabricante dos 
veículos. Si 99 
ganha a experiência 
de manutenção da 
Mercedes enquanto 
ainda minimiza seu 
próprio estoque de 
peças de reposição.
Foto por Lloyd Wright
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responsabilidade provavelmente cairá sobre a 
concessionária. A razão é idêntica à dada para 
os veículos: do ponto de vista de incentivos, 
é melhor para o proprietário do equipamento 
assumir a responsabilidade por questões de 
manutenção.
Entretanto, se o equipamento de tarifa é pro-
priedade da municipalidade, então a compa-
nhia de operação da cobrança pode não estar 
na melhor posição para tratar da manutenção 
e dos reparos. A concessionária da cobrança 
de tarifas pode não se sentir confortável em 
assumir a responsabilidade pela manutenção de 
um equipamento que não lhe pertence. Uma 
máquina reparada inadequadamente pode criar 
problemas de garantia com o fabricante, e a 
partir daí esbarrar em problemas legais sobre 
a responsabilidade. Assim, em alguns casos, 
ou para alguns tipos de reparos, o verdadeiro 
dono do equipamento (i.e., a municipalidade) 
deve estar mais bem posicionada para assumir a 
responsabilidade. Para simples limpeza e conser-
vação, a companhia concessionária da operação 
de cobrança de tarifas poderá estar em melhor 
posição para assumir a empreita.
Como mencionado, o fabricante do equipa-
mento de tarifa e do equipamento do ITS 
também pode ser envolvido no trabalho de 
manutenção e reparo, especialmente quando se 
relaciona com itens com garantias. Uma vez que 

os fabricantes podem ser incapazes de responder 
imediatamente a uma falha do sistema, planos 
de contingência para equipamentos de reserva 
devem ser claramente estabelecidos. Concessio-
nários de equipamentos de ITS ou cobrança de 
tarifa devem ter responsabilidade sobre reparos 
rápidos e simples, enquanto os fabricantes pro-
vavelmente serão responsáveis por problemas 
mais sérios, verificado que o equipamento esteja 
na garantia no momento do problema.
Em todos esses casos, as verdadeiras responsabi-
lidades pela manutenção e conservação devem 
ser declaradas explicitamente e adiantadamente 
nos arranjos contratuais. Com contratos cla-
ramente definidos, cada parte é capaz de atri-
buir estimativas de custos por suas próprias 
responsabilidades.

17.5.3  Segurança e policiamento

Sistemas e pessoal de segurança para sistemas 
de transporte em massa podem ser financiados 
de maneiras diferentes, dependendo da filoso-
fia subjacente e das estruturas organizacionais 
envolvidas. Em alguns casos, a segurança é 
financiada como qualquer outro custo operacio-
nal. Alternativamente, os custos de policiamento 
podem ser manejados separadamente, a partir 
do orçamento da polícia local ou nacional. O 
Capítulo 16 (Custos operacionais e tarifas) já 
definiu os méritos de cada abordagem.
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18. Marketing

“Nós obviamente gastaremos um monte em 
marketing porque acreditamos que o produto 
se vende.”

—James Allchin, ex-executivo da Microsoft, 1951–

Bus Rapid Transit não é apenas outro serviço de 
ônibus. Entretanto, comunicar isso efetivamente 
para o público não é uma tarefa fácil. O estigma 
negativo dos sistemas de ônibus existentes é uma 
formidável barreira para ser superado na venda 
do conceito de BRT. Na maior parte do mundo, 
as palavras “transporte público” têm a mesma 
conotação que alguns outros bens públicos 
como “banheiros públicos”. Em outras palavras, 
transporte público é algo que não é limpo nem 
particularmente agradável, e só deve ser supor-
tado quando realmente necessário.
A campanha de marketing certa pode ajudar a 
colocar o BRT sob uma nova luz para o usuário. 
A criação de uma marca do sistema, com um 
nome, uma logomarca e um slogan identificá-
vel pode contribuir muito para colocar o novo 
sistema de transporte público como a escolha 
de um produto de primeira linha para todos. A 
estratégia de marketing pode identificar cada um 
dos meios apropriados de comunicação, como 
contato direto, impressões, rádio e televisão, e 
conceber uma forma de propagar a mensagem 
do sistema. Diferentes estratégias de marketing 
devem ser talhadas para cada grande audiên-
cia almejada, incluindo usuários de transporte 
público atuais, motoristas, escolas e escritórios.
Todos os melhores planejamentos técni-
cos podem ser desfeitos se o sistema não é 

apresentado apropriadamente para o público em 
geral. Esse capítulo busca apresentar os princí-
pios básicos para o alinhamento de um plano 
de marketing para o novo sistema de transporte 
público. Os tópicos discutidos nesse capítulo são:

Figura 18.1
Como a mensagem nessa parada de ônibus 
em Johanesburgo indica (“Em terra de 
ônibus, quem tem carro é rei.”), o status e a 
imagem da maioria dos serviços de ônibus 
é pobre em grande parte do mundo.
Foto por Lloyd Wright

18.1 Nome do sistema

18.2 Logomarca e slogan do sistema

18.3 Estratégia de campanha

18.4 Campanha de educação pública
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18.1  Nome do sistema
“Faça simples. Faça memorável. Faça convida-
tivo ao olhar. Faça divertido.”
—Leo Burnett, executivo de publicidade, 1891–1971

O nome do sistema é uma das primeiras deci-
sões que serão tomadas sobre o novo sistema, 
uma vez que a difusão do projeto deverá ser 
associada com um nome específico. A criação 
certa de uma identidade de marca ajuda a criar a 
imagem certa na mente do freguês.

18.1.1  Opções de nomes

Há uma variedade de estratégias diferentes que 
podem ser assumidas em termos da criação de 
um nome apropriado para o sistema. Algumas 
das qualidades diferentes que o nome de um 
novo sistema pode incluir e excluir:

Sofisticado;��
Moderno;��
Sério;��
Rápido;��
Eficiente;��
Elegante;��
Conveniente;��
Confortável;��
Social;��
Divertido e engraçado.��

A identidade certa provavelmente será aquela 
que consegue maximizar o número de viagens, 
especialmente entre grupos constituintes estra-
tégicos. Cidades que implementaram BRTs com 
sucesso desenvolveram identidades de marketing 
que colocaram seu produto à parte e incitaram a 
imaginação do público.
Alguns sistemas, como o sistema de BRT de 
Beijing, escolheram não criar nenhum nome 
de marketing. Essa decisão significa que uma 
oportunidade foi perdida em termo de cria-
ção de uma nova identidade para o transporte 
público da cidade. Da mesma forma, algumas 
cidades escolhem nomes bem rudimentares que 
meramente oferecem uma descrição técnica do 
sistema. Apesar de toda a criatividade utilizada 
no sistema de Curitiba, ele é simplesmente 
anunciado como a Rede Integrada. Ainda que o 
nome seja acurado e descritivo, talvez lhe falte o 
brilho que poderia posicionar melhor o sistema 
na mente do público.
Em muitos casos, evitar o termo “ônibus” 
pode ser parte de um plano estratégico para 

Figura 18.2
O novo sistema 

proposto em 
Barranquilha 

(Colômbia) usa a 
palavra “Metro” como 

parte do nome 
de seu sistema.

re-posicionar o novo serviço de transporte 
público no mercado. A palavra “ônibus” pode 
muitas vezes carregar consigo uma conotação 
negativa, especialmente em cidades onde o ser-
viço existente de ônibus é de pobre qualidade. 
Assim a seleção de “Metrobus” como o nome do 
sistema na Cidade do México e em Quito podem 
não maximizar a oportunidade de uma nova 
identidade. Além disso, a inclusão da palavra 
“ônibus” pode ser restritiva no caso de o sistema 
mais tarde expandir para incluir outros modos 
(e.g., serviços ferroviários, serviços de táxi).
Em contraste, termos como “metrô” ou “trans-
porte rápido” podem sugerir uma imagem 
pública bem positiva. Por exemplo, os desen-
volvedores do sistema de BRT proposto 
em Barranquilha (Colômbia) escolheram o 
nome “TransMetro”, o que ajuda evocar uma 
imagem de modernidade, qualidade e sofisti-
cação (Figura 18.2). Da mesma forma, o novo 
sistema em Guayaquil (Equador) é conhecido 
como “Metrovía”.
Acrônimos como BRT e MRT, provavelmente 
devem ser evitados. Um acrônimo provavel-
mente não terá muito sentido para o usuário, e é 
assim, de algumas maneiras, uma oportunidade 
perdida em termos de anexar uma imagem em 
torno do sistema. Sistemas como o MRTA em 
Bangkok e o MRT e Hong Kong, não necessa-
riamente, estimulam muito significado com o 
usuário. É claro que, em alguns casos, o acrô-
nimo pode ser dobrado como uma palavra curta 
que detém significado relevante. O Metropoli-
tan Area Express (Expresso da Área Metropoli-
tana) de Las Vegas é um exemplo de acrônimo 
que funciona bem em termos de conter um sig-
nificado secundário: MAX.
Nomes de sistemas muitas vezes funcionam 
melhor quando eles carregam algum significado 
local especial, em vez de apenas imitar algum 
termo genérico de transporte. Por exemplo, 
nomes de sistemas como TransJakarta (Jacarta) 
e Transantiago (Santiago) fazem uso da iden-
tidade da cidade dentro do nome. 
O TransMilenio de Bogotá foi 
desenvolvido no começo 
do século 21 e 
assim incorpo-
rou uma pala-
vra que observa 
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o novo milênio. Da mesma forma, referir-se ao 
novo século traz a mente noções de moderni-
dade. É claro que nomes colocados em volta de 
uma data específica ou período devem ser cuida-
dosos para não ficarem ultrapassados no futuro.
Com o sucesso do sistema TransMilenio de 
Bogotá, muitas outras cidades simplesmente 
adotaram uma forma da palavra “Trans”. Entre-
tanto, ainda que haja valor em associar o nome 
com algo de sucesso, também há muito mérito 
em criar algo novo e refrescante. Muitas cidades 
também tomaram o nome de uma variação da 
palavra “rápido”, com o Passo Rápido em São 
Paulo e o Metro Rapid em Los Angeles.
O nome do sistema pode ser baseado sobre uma 
característica do ambiente local. Assim, relacio-
nar o nome a um rio, lago ou montanha pode 
ser apropriado, como aconteceu com o nome 
proposto para o sistema de Cartagena, TransCa-
ribe. Alternativamente, o nome de um animal 
nativo pode funcionar bastante bem. O nome de 
um animal que seja rápido ou gracioso pode ser 
bastante efetivo, já que serve para o nome do sis-
tema, além de servir como mascote do sistema. 
Animais podem ser bastante populares com 
passageiros jovens, que podem ser os primeiros 
agentes de mudança importantes em trazer toda 
a família a usar o sistema de transporte público. 
Um animal ou um personagem de desenho 
também pode ser eficiente na personalização 
do sistema, e assim transformá-lo em algo mais 
do que simplesmente um serviço de transporte 
(Figura 18.3). Se o nome evoca algum tipo de 
sentimento de afeição, então pode haver vanta-
gens relevantes em termos de criação de aceita-
ção do público e sentimento de propriedade.

Um nome de sucesso em conjunto com um 
serviço de sucesso pode, no final das contas, 
tornar o sistema um símbolo para a cidade. O 
London Tube e o New York Subway são, de 
muitas formas, símbolos icônicos das suas cida-
des que, de algumas formas, são por si próprios 
atrações turísticas.
Em cidades orientadas para turistas ou em cida-
des com uma mistura de culturas, um nome que 
funcione em múltiplas linguagens deve ser con-
siderado. Por essa razão, nomes curtos tendem a 
funcionar bem. O sistema proposto para Joha-
nesburgo desenvolveu o nome de “Rea Vaya” 
que se traduz como “Estamos indo” na língua 
local (Figura 18.4). Entretanto, o nome também 
é curto o bastante e facilmente pronunciável, 
o que funciona eficientemente com visitantes 
também.
Dentro da marca do sistema de Johanesburgo, a 
cidade também incorporou o apelido da cidade, 
“Joburgo”. O uso de apelidos pode ser eficiente 
para criar uma afeição pessoal pelo sistema.

18.1.2  Processo para o desenvolvimento do 
nome

A inspiração criativa para o nome do sistema 
e para outros componentes de marketing (i.e., 
logomarca e slogan) pode vir de qualquer uma 
de muitas fontes. Uma municipalidade deveria 
fazer uso extenso de criatividade em torno deles 
para desenvolver sua abordagem de marketing.
É claro que a assistência de uma empresa com 
experiência em marketing e em relações públicas 
pode ajudar a assegurar que todas as opções 
e questões sejam consideradas. Empresas de 
relações públicas podem ajudar a identificar 
qualquer problema potencial com as escolhas de 
marketing, bem como fornecer conselho sobre 
como determinar o nome e a logomarca apro-
priados. Empresas de marketing também podem 
oferecer uma variedade de opções de nomes 
diferentes que podem formar a base da escolha. 
A utilização de empresas de marketing experien-
tes no processo assegurará que o novo sistema de 
transporte público receba tanto aconselhamento 
profissional quanto qualquer produto de con-
sumo inserido no mercado.
Entretanto, alguns dos melhores experts em 
termos de seleção da marca correta são os futuros 
usuários do sistema. Grupos de discussão ( focus 

Figura 18.3
Em Aichi (Japão), uma 

mascote de pelúcia 
é sentada no banco 

do motorista, em um 
sistema de ônibus 

sem motoristas com 
guia ótica total.

Foto por Lloyd Wright
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groups) com usuários em perspectiva podem ser 
usados para testar idéias de nomes bem como 
discutir ideias sobre nomes possíveis. Um grupo 
de discussão envolve a montagem de um grupo 
aleatório e de amostragem representativa da 
audiência almejada para testar os novos conceitos 
(Figura 18.5). Em muitos casos, uma empresa de 
relações públicas ou de marketing pode ajudar a 
gerenciar as sessões de grupos de discussão.
Grupos de discussão também podem ser con-
duzidos com outros grupos distintos, como 
profissionais de comunicação, planejadores e 
engenheiros. Cada grupo pode ter o potencial 
para evidenciar uma perspectiva diferente. Uma 
técnica para conduzir um grupo de discussão é 
apresentado no Quadro 18.1.
Da mesma forma, concursos para desenvol-
ver um nome e uma logomarca podem ser 
uma forma criativa e participativa de trazer o 
público para o processo. Um concurso com 
um substancial prêmio (como um ano de passe 
livre no sistema de transporte público) pode 
causar uma considerável atenção e interesse 
pelo novo sistema.
Adicionalmente, o nome e a logomarca do 
sistema são, certamente, uma área na qual os 
líderes políticos, como o prefeito, vereadores e 
outras autoridades públicas, podem atuar ativa-
mente. De fato, a decisão final sobre o nome do 
sistema deve ser feito entre os mais altos níveis 
de tomada de decisões sobre o sistema.

Figura 18.4
Johanesburgo criou um nome que funciona bem 
em uma variedade de línguas na África do Sul.
Logo por cortesia da Cidade de Johanesburgo

Figura 18.5
Simulação de um 

grupo de discussão 
durante uma oficina 

de treinamento em 
Montevideo (Uruguai).

Foto por Lloyd Wright

Quadro 18.1: Sessão de grupo de 
discussão em três passos

Passo 1. Discussão criativa (Brainstorming)
Sessão aberta em que se sugerem tantos 

nomes de sistema quanto possíveis. O facili-

tador deve ajudar sugerindo nomes que tratem 

de temas específicos (rápido, limpo, etc.), pre-

ocupações (segurança, conforto) e conceitos 

de transporte (prefixos ou sufixos como trans, 

metro, express, etc.). A ideia-chave por trás 

dessa sessão é o desenvolvimento de um 

conjunto diverso de opções sem críticas ou 

avaliação das ideias apresentadas. As sessões 

de brainstorming podem ser conduzidas com 

autoridades públicas, empresas de marketing, 

bem como o público em geral.

Passo 2. Opiniões do grupo de discussão
Os nomes do sistema gerados no passo 1 

são, a seguir, colocados à frente de grupos 

de discussão cuidadosamente selecionados. 

Esses grupos percorrerão os nomes e darão 

reações e opiniões. O grupo de discussão 

deve, depois, selecionar uma lista com seus 

cinco nomes favoritos para o sistema.

Passo 3. Avaliação dos nomes finais
O grupo inicial se reunirá outra vez e decidirá 

sobre o nome final, com base em um relatório 

do grupo de discussão e dos nomes “finalis-

tas”. Esse grupo também pode simplesmente 

diminuir a lista para alguns poucos nomes para 

dar aos líderes políticos a decisão final.
Fonte: Adaptado de Pardo, 2006
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O logo pode assumir uma variedade de formas, 
incluindo contornos abstratos de imagens defi-
nidas que se relacionam diretamente com o 
nome do sistema. O logo vermelho “Busway” 
simples de Brisbane é visto por todo o sistema 
(Figura 18.6). Postes de sinalização com esse 
esquema de logo e cor permitem que usuários 
identifiquem facilmente o local de uma estação.
As cores utilizadas no logo e no sistema físico 
também devem ser cuidadosamente considera-
das. Cores podem tanto influenciar a recepti-
vidade do público ao sistema, quanto reforçar 
o significado do sistema para a cidade. Por 
exemplo, Bogotá escolheu o vermelho como a 
cor tanto dos ônibus quanto do logo. A ideia 
era associar o sistema TransMilenio ao sistema 
sanguíneo da cidade com os corredores de BRT 
representando as artérias. Esse conceito foi 
estendido até a campanha de promoção na qual 
o sistema circulatório da cidade era ligado ao do 
corpo humano.
Outras cidades selecionam cores que se rela-
cionam com a bandeira local ou outro atributo 
identificável do ambiente local. Também se 
deve levar em conta que as cores geram reações 
diferentes nas pessoas. Por exemplo, estudos 
psicológicos sugerem que o laranja fará as pes-
soas andarem mais rápido, enquanto um azul 
pálido as fará se sentirem mais calmas. A Auto-
ridade de Desenvolvimento Metropolitano de 
Manila (MMDA) escolheu pintar muitas das 
áreas de calçadas e outras partes do seu espaço 
público de rosa. O presidente do conselho da 
MMDA, Bayani Fernando, sentiu que a cor 
rosa teria uma influência positiva e calmante na 
população.
A Figura 18.7 oferece vários exemplos de logos 
de sistemas diferentes

18.2.2  “Slogan” do sistema

A criação do reconhecimento público do sistema 
também pode ser impulsionada por um slogan 
ou mote que acompanhe o nome e o logo. 
A mensagem desse slogan deve destacar um 
aspecto do sistema que é de valor especial para a 
audiência almejada (Figuras 18.8 e 18.9).
Por exemplo, a mensagem pode enfatizar os 
aspectos de economia de tempo, o nível de con-
veniência e conforto ou a modernidade do sis-
tema. Sobretudo, o slogan deve ser inspirador na 

18.2  Logotipo e slogan do sistema
“Você agora tem que decidir que ‘ imagem’ 
você quer para a sua marca. Imagem significa 
personalidade. Produtos, como pessoas, têm 
personalidades, e ela decide se ele vai ou racha 
no mercado.”
—David Ogilvy, executivo de publicidade, 1911–1999

18.2.1  Logotipo do sistema

Até mesmo mais do que o nome do sistema, 
talvez o elemento mais reconhecível e identi-
ficável do sistema seja o seu logo. O logo ideal 
levará aos usuários o reconhecimento imediato 
da proposta, qualidade e localização do sistema. 
O logo aparecerá nos postes de sinalização de 
estações, veículos do sistema, bem como em 
todos os materiais de campanha, como websites 
e panfletos.
O logo provavelmente consistirá de uma 
imagem dentro de um esquema específico de 
formas e cores. O logo também pode evocar 
palavras, como o nome do sistema e possivel-
mente, algumas vezes, o slogan do sistema. De 
fato, grande cuidado deve ser tomado para asse-
gurar que o nome do sistema e o logo comple-
mentem um ao outro.

Figura 18.6
O logo presente por 

todos os lados do 
sistema de Brisbane 
permite uma rápida 

identificação dos 
locais das estações.

Foto por cortesia de 
Queensland Transport
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Figura 18.7
Exemplos de logotipos 
de sistemas.

Figura 18.8
“Aonde quer que a vida te leve (em inglês)! 
Você irá longe (em francês)” é o mote que 
acompanha o material promocional para do 
sistema de transporte público de Ottawa.

Figura 18.9
“Linha Laranja do Metrô. É o novo 
atalho do Vale”, esse anúncio da Los 

Angeles Orange Line destaca o aspecto 
de economia de tempo do serviço.

Imagem por cortesia da Autoridade de 
Transportes Metropolitanos do Condado de Los Angeles
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motivação do cliente a utilizar o sistema. Uma 
amostra de alguns slogans inclui:

Transporte rápido para todos;��
A maneira rápida por toda a cidade;��
Relaxe e deixe a direção por nossa conta;��
Não apenas outro ônibus;��
Onde quer que a vida te leve;��
Conectando pessoas com a vida;��
Quando você precisa chegar lá;��
O jeito fácil de trabalhar;��
Você nunca mais chegará atrasado.��

Não como o nome ou o logo do sistema, O 
slogan ou mote pode mudar com cada nova 
campanha de marketing. O nome do sistema é 
proposto como uma característica permanente. 
O logotipo também é, da mesma forma, algo 
mais permanente, ainda que possa ser moderni-
zado e atualizado de tempos em tempos. Entre-
tanto, o slogan provavelmente será talhado para 
a particular ênfase desejada no momento. Uma 

Figura 18.10
Um TransMilenio de brinquedo roda pelas 
ruas de Bogotá para a diversão de crianças.
Foto por cortesia de Oscar Diaz e Por el País que Queremos (PPQ)

Figura 18.11
O nome TransMilenio 
detém tamanho valor 
que é apropriado 
para outros usos, 
como o TransMiperro 
(Mi perro = meu 
cachorro), que é uma 
companhia que leva 
cachorros domésticos 
para fazer exercícios.
Foto por cortesia de 
Activity Dog – TransMiperro

Figura 18.12
Quando o sistema de Guayaquil, Metrovía, 
abriu, também abriu a “Metrovía delicatessen”. 
A apropriação do nome do sistema com 
objetivos comerciais pode ser uma preocupação 
para autoridades que buscam proteger os 
direitos de imagem do nome do sistema.
Foto por Lloyd Wright

boa campanha durará entre 6 e 24 meses, depen-
dendo do orçamento disponível e da recepção 
inicial a partir da eficiência da campanha.

18.2.3  Proteção dos direitos de imagem

A imagem, o nome da marca, o logotipo e o 
slogan do novo sistema devem ser protegidos por 
direitos intelectuais e marcas de fantasia (copyri-
ghts e trademarks), visto que são recursos valiosos 
do sistema. O direito intelectual deve ser detido 
pela autoridade pública e não por qualquer 
das empresas do setor privado relacionadas ao 
sistema, como os operadores ou empresas de 
marketing. Se condições contratuais mudarem 
mais tarde, é vital que os direitos a imagem do 
sistema permaneça na esfera pública.
Cada país terá um processo diferente de registro 
desses direitos, mas a equipe legal do sistema 
deve assegurar que o nome e a imagem sejam 
registradas junto as autoridades competen-
tes mesmo antes de o nome ser anunciado ao 
público. Da mesma forma, uma vez que o nome 
for determinado, o domínio apropriado do nome 
para o website do sistema deve ser reservado.
Um sistema de sucesso irá gerar algumas 
imitações. Por exemplo, vários negócios em 
Bogotá adaptaram o nome de TransMilenio, 
de forma a capitalizar sobre a fama do sistema 
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(Figuras 18.10 e 18.11). Da mesma forma, no 
intervalo de uma semana da abertura do sis-
tema Metrovía em Guayaquil, outros negócios 
já estavam se apropriando do nome do sistema 
(Figura 18.12). Como é dito muitas vezes, a imi-
tação é uma forma de elogio. Outros só tenta-
ram se apropriar do nome do sistema se o nome 
é percebido como algo de valor substancial. A 
imagem não seria expropriada dessa maneira se 
não fosse muito valorizada pelo público.
Até certo ponto, um pouco de concessão do 
nome do sistema pode não ser uma preocupa-
ção importante e, de fato, pode até ajudar no 
marketing do sistema. Entretanto, se uma firma 
externa está fazendo lucros relevantes com o 
uso da imagem ou nome, ou se o uso externo 
do nome e da imagem puder levar a degradação 
da percepção do sistema entre o público, então 
ações legais devem ser empreitadas. Assim, em 
geral, o empréstimo da imagem e do nome deve 
ser evitado, uma vez que o uso não autorizado 
pode, no final das contas, danificar a estima 
pública pelo sistema.
Apropriações ilegais do nome ou da imagem 
podem ser uma preocupação especial em rela-
ção com a produção de mercadorias. Como 
observado no Capítulo 17 (Financiamento), 
camisetas, brinquedos e outros itens com o 
nome e logo do sistema podem ser uma fonte 
de receita não desprezível para o sistema. Se 
outras empresas privadas tomam a liderança em 
fazer esse tipo de merchandising, então o sistema 
está perdendo receita. No primeiro momento, 
vendedores de rua venderam muitos veículos de 
brinquedo do TransMilenio até que a própria 
TransMilenio agiu para interceder e, finalmente, 
começou seus próprios esforços de vendas de 
mercadorias promocionais.
Esforços de marketing conjuntos com corpora-
ções ou outras parcerias organizacionais podem 
ser uma forma efetiva de ampliar o alcance da 
mensagem do sistema. Por exemplo, a resposta 
favorável ao sistema TransMilenio e sua imagem 
positiva entre o público em geral estimulou 
um monte de patrocínios e interesses cruzados 
dentro da comunidade de negócios. Um banco 
de prestígio, por exemplo, ofereceu um orça-
mento generoso para promover o sistema em 
troca da permissão de exibir o seu apoio em 
pontos de referência, como o TransMilenio em 
seu logotipo oficial.

18.3  Estratégia da campanha de 
marketing

“Negócios têm apenas duas funções – marke-
ting e inovação.”

—Milan Kundera, 1929–

O nome e a imagem do sistema são apenas a 
representação externa de um esforço amplo de 
criação de marca e comercialização. Essas ferra-
mentas devem ser apoiadas por uma campanha 
de marketing abrangente que seja direcionada 
para a aquisição de múltiplos objetivos:

Maximizar o interesse e a utilização do ��
sistema;
Resolver dúvidas e preocupações com relação ��
ao sistema;
Enviar diferentes mensagens a grupos desig-��
nados de usuários.

A estratégia de marketing provavelmente terá 
elementos educacionais iniciais, bem como 
vários componentes de longo prazo. No começo, 
a estratégia tentará educar usuários sobre o novo 
sistema e instigar cidadãos a fazerem uma ten-
tativa. Em estágios posteriores, a estratégia deve 
atuar sobre os sucessos iniciais bem como tentar 
atingir grupos que podem ter ficado para trás 
em termos de utilização.

18.3.1  Análise dos agentes participantes

Como foi feito no começo do processo de pla-
nejamento com o plano de comunicações, uma 
análise dos agentes participantes é um ponto 
lógico de partida para desenvolver uma estraté-
gia de marketing. O Capítulo 6 (Comunicações) 
oferece uma explicação mais detalhada da aná-
lise de agentes participantes.
Em termos gerais, há três estágios para desenvol-
ver uma análise de agentes participantes:

1. Identidade dos agentes participantes;
2. Posições dos agentes participantes;
3. Estratégia para os agentes participantes.

18.3.1.1  Identidade dos agentes participantes
Inicialmente, a equipe de marketing deve tentar 
entender os vários segmentos que compõem o 
mercado potencial de transporte público. Alguns 
dos grupos distintos de usuários incluirão:

Usuários existentes de transportes públicos ��
(usuários de ônibus, usuários de ferrovias, etc.);
Usuários existentes de carros;��
Viajantes para o local de trabalho;��
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Profissionais de negócios;��
Estudantes (primários, secundários, ��
terciários) e pais;
Pessoas com atividades durante o dia;��
Mulheres;��
Pessoas deficientes.��

Em adição a esses segmentos bastante amplos de 
consumidores, pode haver organizações específi-
cas que sejam relacionadas ao grupo particular. 
Por exemplo, pode haver uma união de passagei-
ros de ônibus que age para proteger os direitos 
de usuários de transportes públicos. São prová-
veis de existir oficiais de escolas e universidades, 
bem como associações de pais, que tem um inte-
resse em acesso seguro às instalações para crian-
ças e jovens adultos. A Câmara de Comércio 
terá um interesse em assegurar que empregados 
tenham acesso a um transporte eficiente.

18.3.1.2  Posições dos agentes participantes
O processo de segmentação completado no pri-
meiro passo desse exercício ajudará a reconhecer 
que diferentes grupos de mercado terão preo-
cupações e prioridades diferentes. Cada grupo 
provavelmente terá uma opinião diferente sobre 
o transporte público. Há, assim, diferentes tipos 
de “botões” que podem ou representar uma 
dificuldade de uso ou uma oportunidade de 
vendas.
Por exemplo, mulheres podem valorizar muito 
o nível de segurança dentro de um sistema. 
Essa preocupação, muitas vezes, significa que 

mulheres não utilizarão um sistema, especial-
mente ao entardecer. Ao compreender essa pre-
ocupação, a equipe de marketing pode optar por 
destacar os vários elementos de segurança do 
novo sistema (e.g., pessoal de segurança, ilumi-
nação, câmaras de segurança) quando apresentar 
o sistema para essa audiência.
Como já discutido no Capítulo 6 (Comuni-
cações), esse segmento do processo envolve 
determinar as preocupações de cada grupo em 
relação ao uso do transporte público. Sessões 
de grupos de discussão podem ser uma técnica 
útil para listar as preocupações e prioridades de 
cada grupo de agentes participantes. Montar 
uma amostra de grupos dos potenciais agen-
tes participantes e promover uma troca aberta 
e honesta pode bastante esclarecedor para a 
equipe de marketing.

18.3.1.3  Estratégias para os agentes 
participantes

Ao compreender as necessidades e as restrições 
de cada segmento de mercado, estratégias de 
marketing ajustadas podem ser projetadas e 
empregadas. Essa terceira parte do processo 
é aquela em que a equipe começa a conceber 
estratégias particulares de alcance público. A 
equipe também começará a tomar decisões sobre 
quais grupos devem ser priorizados dentro do 
orçamento de marketing.
As sessões de grupos de discussão são um bom 
lugar para começar a testar estratégias indi-
viduais. Por exemplo, diferentes estratégias 
de mensagens podem ser tentadas de forma 
a superar preocupações sobre a segurança do 
sistema, ou amostras de mensagens tratando 
dos tempos de viagem e do conforto podem ser 
experimentadas.
A Tabela 18.1 alinha algumas das mensagens 
potenciais que podem ser apropriadas para dife-
rentes segmentos de mercado.
Em algum ponto, algumas decisões serão feitas 
com relação às prioridades dentro do orçamento 
de marketing. Obviamente, assegurar a aceitação 
do sistema nos grupos constituintes centrais 
de usuários existentes, estudantes e passageiros 
que vão ao trabalho, pode ser estratégico para 
a sustentabilidade financeira do sistema. Entre-
tanto, também pode valer a pena colocar alguns 
esforços sobre as líderes influentes de mercado, 

Figura 18.13
Ao compreender 
as preocupações de 
viagens diárias de 
estudantes e pais, pode 
ser possível posicionar 
o novo sistema como 
uma opção de preço 
acessível e segura para 
um grupo estratégico.
Foto por Lloyd Wright
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como profissionais de negócios. Esses líderes 
influentes podem contribuir muito para melho-
rar a imagem do sistema com a sua participação. 
Além disso, tentar atrair usuários de carros pro-
porciona múltiplos benefícios por toda a cidade 
em termos de melhorias referentes aos conges-
tionamentos e as ambientais, bem como a inte-
gração social. Atender aos profissionais de negó-
cios também tende a forçar os desenvolvedores 
de sistema a objetivar um nível de qualidade que 
será positivo para todos os usuários.

18.3.2  Táticas de campanha

“Misture um pouco de tolice nos seus planos 
sérios; é adorável ser tolo no momento certo.”

—Quintus Horatius Flaccus, poeta romano, 
65–8 a.C.

O processo de segmentação de mercado e o 
desenvolvimento de estratégias específicas levará 
a táticas individuais necessárias para levar a 
cabo as estratégias. Essas táticas variam conside-
ravelmente dependendo da audiência almejada, 
as preocupações e prioridades daquela audiência 
e os recursos disponíveis.

18.3.2.1  Abordagens para a persuasão dos 
agentes participantes

Técnicas modernas de marketing têm cada vez 
mais se voltado para o campo da psicologia 
como uma base para entender os processos 
pessoais de tomada de decisões. Uma coisa é 
simplesmente informar uma pessoa da opção de 
um novo sistema de transporte público, e outra 
coisa bastante diferente é convencer uma pessoa 
a mudar de comportamento. Um indivíduo deve 

se submeter a muitos estágios de compreensão 
antes de passar da contemplação de uma nova 
opção de transporte para realmente experimen-
tar o novo sistema. Pode ser necessário maior 
condicionamento e persuasão para levar a um 
comprometimento de longo prazo com uma 
nova forma de mobilidade (Figura 18.14).

Tabela 18.1: 
Possíveis mensagens de “marketing” para segmentos de mercado

Segmento de 
mercado

Mensagens potenciais

Estudantes Disponibilidade de descontos especiais��
Destaque de aspectos tecnológicos, como o paga-��
mento com o telefone celular
Atmosfera social do sistema��
Possibilidade de estudar enquanto se utiliza o ��
sistema

Pais Aspectos de segurança pessoal��
Aspectos de segurança de trânsito��
Eficiência de custo do sistema��

Profissionais de 
negócios

Trabalhar ou relaxar enquanto viaja��
Economia de tempo de viagem��
Aspectos tecnológicos do sistema��
Imagem de alta qualidade do novo sistema (questão ��
de status)
Economias no uso e desgaste do veículo pessoal��
Conforto e conveniência��
Economias de custo��

Mulheres Questões de segurança e proteção��
Serviços fora de pico frequentes para atender às ��
atividades diárias

Usuários dos 
transportes 
públicos existentes

Melhoria na qualidade do sistema��
Economia de tempo de viagem��

Pessoas com 
deficiências

Características de facilidade de uso do sistema��

Figura 18.14
Usuários potenciais 
provavelmente passarão 
por muitas fases de 
compreensão antes de 
realmente fazerem 
um comprometimento 
com uma nova opção 
de transporte.
Ilustração por Carlos Pardo
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Muitas técnicas diferentes estão disponíveis 
para ajudar a persuadir indivíduos e segmentos 
de marketing almejados a considerar uma nova 
opção. Em geral, há três “canais” que são tipica-
mente usados para motivar mudanças pessoais: 
pensamento, sentimento e ação (Figura 18.15). 
Esses três graus de envolvimento pessoal repre-
sentam uma abordagem em passos para realizar 
mudanças comportamentais (Pardo, 2006).
Pensamento: Argumentos lógicos

A primeira (e mais comum) abordagem em 
direção a mudança de alguém sobre a eficiência 
e sustentabilidade de um modo de transporte é 
a explicação dos benefícios de opções de mobi-
lidade mais sustentáveis através de declarações 
lógicas. Argumentos racionais sobre o custo e 
a velocidade da nova opção de viagem podem 
ajudar a captar a atenção e o interesse de uma 
pessoa. Uma série de materiais, incluindo relató-
rios, apresentações, fotos e vídeos, pode ajudar a 
disseminar os argumentos lógicos.
Sentimento: Persuasão afetiva

Além de argumentos lógicos e racionais, res-
postas emocionais também são parte da atitude 
de um ser humano em relação ao seu ambiente 
físico. Nesse caso, pessoas se sentem bem ou mal 
em certo lugar ou em certo modo de transporte. 
Na maioria dos casos, as pessoas se sentem 
melhor quando andam de carro, uma vez que 
ele é mais confortável, e elas pensam que é a 
melhor opção para todos. Há também um ele-
mento emocional relacionado à propriedade e ao 
uso do carro (e.g., “você é o que você dirige”).

Entretanto, a atração do carro particular não é 
insuperável. Usuários podem ser persuadidos em 
direção ao transporte público se eles sentirem 
que é mais saudável, mais socialmente amigável 
e melhor para o ambiente natural. Adicional-
mente, um sistema de transporte público de alta 
qualidade pode começar a competir diretamente 
com a noção de que um carro particular implica 
em maior status. Em vez disso, se o carro for 
associado como poluição, congestionamento e 
alienação, então todo o conceito de status rela-
cionado ao transporte pode ser revertido. Se o 
transporte público é igualado a uma cidade mais 
bonita e de maior valor, então a resposta afetiva 
de uma pessoa poderia ser bastante forte.
Prática: Utilização do transporte público

Finalmente, o terceiro canal para mudar o com-
portamento pessoal e a atitude em relação ao 
transporte é o desenvolvimento de práticas que 
promovam o transporte sustentável. Um grande 
obstáculo é fazer com que as pessoas tentem o 
transporte público uma vez. Assim, oferecer um 
período de viagens gratuitas, nas primeiras sema-
nas de operação é uma opção. Promover dias 
sem carro é outra. Encontrar maneiras criativas 
de engajar pessoalmente o público sobre suas 
opções de viagem pode ajudar a superar a bar-
reira inicial que, muitas vezes, impede as pessoas 
de até mesmo considerar o transporte público. 
Em um cenário perfeito, pensamento e senti-
mento estão preparando o terreno para a prática 
do transporte sustentável, e pessoas que foram 
expostas aos três canais devem estar convencidas, 
persuadidas e agem de acordo com isso.

18.3.2.2  Desenvolvimento do material de 
campanha

O processo criativo para produzir uma mensa-
gem de marketing ou anúncio varia de acordo 
com cada profissional de marketing. A base, 
no entanto, deve ser uma análise dos agentes 
participantes e a identificação dos temas que 
serão importantes para audiências estratégicas 
importantes.
A cópia (i.e., texto) da mensagem, as imagens, 
a voz e as cores, todos devem formar um pacote 
complementar de ideias (Figuras 18.16 e 18.17). 
Tipicamente, uma empresa profissional de rela-
ções públicas ou de publicidade deve ser empre-
gada para desenvolver o material de campanha. 

Figura 18.15
Ao atingir os 
componentes: racional, 
afetivo e ativo de uma 
pessoa, é possível ajudar 
a estimular mudanças 
comportamentais.
Ilustração por Carlos Pardo

Afetivo: Sentir
Racional: Pensar
Ativo: Fazer

Mudança de comportamento e atitude
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Assim mesmo, a equipe de projeto interna 
também deve contribuir para esse processo ofe-
recendo ideias e avaliações.

18.3.2.3  Eventos
O transporte público é um conceito intrinse-
camente associado com a qualidade do espaço 
público. Os melhores mecanismos para promo-
ver os transportes públicos talvez sejam aqueles 
que ativamente envolvam o cidadão no ambiente 
urbano. Eventos especiais são oportunidades 
para encorajar a verdadeira participação do 
potencial usuário do novo transporte público.
“Shows” e entretenimentos

O orgulho cívico manifestado no sistema Trans-
Milenio de Bogotá significou que ele se tornou 
um ponto focal para uma variedade de ativida-
des públicas e privadas. Essas atividades podem, 
na verdade, não ter nenhuma relação direta com 
o transporte público, mas elas podem ser efi-
cientes em levar novas pessoas para o sistema.
Eventos especiais, como desfiles de moda, foram 
promovidos dentro do sistema TransMilenio. 
Programas de rádio e televisão foram, da mesma 

forma, passados dentro do TransMilenio. Entre-
vistas com celebridades também são conhecidas 
por se passarem no agora famoso cenário do sis-
tema. Em um caso, um casal decidiu até mesmo 
fazer sua recepção de casamento dentro do sis-
tema (Figura 18.18).

Figura 18.16
Material de campanha de marketing para o 
sistema de BRT de São Paulo, o Interligado.

Figura 18.17
Material da campanha “TransMilenio: 
Orgulho Capital”, em Bogotá.

Figura 18.18
Um casal decide 
fazer sua recepção de 
casamento dentro do 
sistema TransMilenio.
Foto por cortesia de TransMilenio S.A.
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Para os promotores desses eventos, TransMile-
nio oferece uma oportunidade única de relacio-
nar o show, ou a produção com a cidade. Para 
TransMilenio, ser o anfitrião para entrevistas de 
celebridades ou eventos de destaque na mídia 
representa uma publicidade sem preço e fama 
para o sistema.

Autoridades públicas

O uso do sistema por autoridades públicas 
também pode fazer muito para chamar a atenção 
para o sistema. Se um prefeito, governador ou 
outras autoridades fazem uso regular do sistema, 
essa prática manda uma importante mensagem 
sobre a alta qualidade do sistema e que todos os 
membros da sociedade podem se orgulhar de 
usá-lo (Figura 18.19). Em alguns casos, as cida-
des têm encorajado ativamente todas as autorida-
des públicas a usar o sistema. Incentivos de tarifa 
e/ou desincentivos com tarifas de estacionamento 
contribuem muito para encorajar o uso.

Dias sem carro

Dias sem carro são cada vez mais eventos de 
destaque que podem ser úteis em despertar uma 
cidade e seus residentes para as possibilidades 
de um ambiente urbano diferente. A principal 
premissa por trás desses dias é a ideia de criar 
uma “quebra de padrão” em que a atenção para 
alternativas de transporte é promovida.

“Ao criar uma quebra nos padrões normais 
de comportamento, CFD (Car-Free Days, Dias 
sem carro) podem oferecer uma oportunidade 
para os cidadãos e para a municipalidade 
darem um passo atrás e reconsiderarem a 
trilha do desenvolvimento do setor de trans-
porte e se ela leva em conta e atende as 
necessidades de todas as pessoas… Em 
uma escala mais ampla, CFDs podem servir 

para estimular um diálogo sobre o futuro da 
cidade e permitir que seus cidadãos se per-
guntem o que exatamente eles visualizam que 
a cidade deles se tornará em digamos, 20, 50 
e 70 anos” (UNCFD, 2005)

Desde 1998, diversas campanhas internacio-
nais foram iniciadas para promover atividades 
de dias sem carro. A Europa Ocidental liderou 
o movimento do dia sem carro com a França 
lançando o primeiro grande esforço nacional 
em 1998, com a participação de 34 cidades. 
No ano seguinte, mais de 90 cidades italianas 
se juntaram às cidades francesas no evento. No 
ano 2000, a Diretoria da Comissão Ambiental 
Européia se tornou um membro do consórcio de 
apoio e agora oferece fundos para a promoção 
do conceito de um dia pan-europeu sem carro.

O dia é 22 de setembro, todos os anos, e varia 
em escopo, dependendo das circunstâncias 
locais. Em alguns casos, o evento pode ser 
apenas em uma rua em um setor de uma cidade. 
Em outros casos, o esforço pode ser mais 
abrangente. O dia europeu sem carro também 
se tornou conhecido pelo nome do programa: 
“Na Cidade Sem o Meu Carro!”. Desde 2002, 
o dia é mantido junto com a “Semana Européia 
da Mobilidade” da Comissão Européia, uma 
semana de atividades relacionadas com intenção 
de aumentar a conscientização pública sobre o 
transporte sustentável e representar um ponto 
focal para novas iniciativas locais (Figura 18.20).

A data de 22 de setembro é agora reconhecida 
como o Dia Internacional Sem Carro. Ainda 

Figura 18.19
O ex-prefeito de 
Bogotá, Enrique 

Peñalosa testa 
um veículo de 
TransMilenio.

Foto por cortesia de 
Por el País que Queremos (PPQ)

Figura 18.20
A identidade de marketing da Campanha 
do Dia Internacional Sem Carro.
Imagem por cortesia da Comissão Européia
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que observado principalmente na Europa, outras 
cidades como Bangkok (Tailândia), Bogotá 
(Colômbia), Jacarta (Indonésia), Taipei (Taiwan) 
e Toronto (Canadá) participam. A Tabela 18.2 
resume a lista das cidades participando da 
edição de 2004 do Dia Internacional Sem Carro 
(Semana Européia de Mobilidade, 2005).
Há ao menos duas outras datas importantes nas 
quais algumas municipalidades escolheram pro-
mover atividades sem carro. “O Dia da Terra” 
acontece todo ano em 22 de abril, e o primeiro 
Dia da Terra aconteceu em 1970 nos EUA. 
Uma organização conhecida como Earth Day 
Network (Rede do Dia da Terra) usa o evento 
do Dia da Terra como uma oportunidade para 
promover a conscientização de uma variedade 
de assuntos ecológicos, incluindo os impactos 
de veículos motorizados. A Earth Day Network 
encoraja as cidades a marcarem o dia com uma 
promessa de apoiar experiências sem carro. Em 
2001, a Earth Day Network liderou esforços 
para fazer os primeiros dias sem carro nos EUA. 
Em 2002, eventos sem carro aconteceram no 
Dia da Terra não apenas em cidades dos EUA, 
mas também em Amã (Jordânia), Dushanbe 
(Tadjiquistão), Kathmandu (Nepal), Lomé 
(Togo) e Seul (Coréia).
Adicionalmente, o “Dia Mundial do Meio 
Ambiente” acontece todo ano em 5 de junho. As 
atividades desse dia são coordenadas pelo Pro-
grama das Nações Unidas para o meio ambiente 
(PNUMA ou UNEP). A Assembléia Geral das 
Nações Unidas estabeleceu o Dia Mundial do 
Meio Ambiente em 1972, que coincide com a 
fundação do PNUMA. Iniciativas sem carro 
são, algumas vezes, uma das áreas de foco enco-
rajadas dentro do planejamento do Dia Mundial 
do Meio Ambiente.
Shenzhen (China) celebra se próprio “Dia de 
Ação Verde” no começo de junho em conjunto 
com o Dia Mundial do Meio Ambiente. Shen-
zhen inaugurou seu evento em 2004 e planeja 
continuá-lo no futuro. O evento de 2005 resul-
tou em estimados 100.000 residentes desistindo 
de seus carros pelo transporte coletivo durante 
a semana (Xinhuanet, 2005). Shenzhen é uma 
zona econômica especial na China, o que quer 
dizer que a cidade é alvo de relevante desenvol-
vimento econômico. Assim, a experiência de 
Shenzhen representa um exemplo estratégico 

Tabela 18.2: 
Cidades participando e apoiando o Dia Internacional Sem Carro 2004

País
Número de cidades 

participantes
Número de cidades 

apoiando

Albânia 8 -

Argentina - 1

Áustria 197 -

Bélgica 22 4

Brasil 59 8

Bulgária 69 15

Canadá 2 4

Colômbia 3 -

Croácia 1 -

Chipre - 1

Republica Tcheca 25 7

Dinamarca 1 1

Estônia 1 1

Finlândia 15 2

França 33 3

Alemanha 27 21

Hungria 41 10

Islândia 7 -

Irlanda 19 -

Italia 17 3

Japão - 2

Latvia 1 4

Lituânia 18 -

Luxemburgo 12 -

Malta 20 8

Moldova 1 -

Holanda - 20

Noruega 1 3

Polônia 109 -

Portugal 56 7

Romênia 36 28

Servia e Montenegro 6 -

Eslováquia 1 1

Eslovênia 18 3

Espanha 211 1

Suécia 30 33

Suíça 67 5

Taiwan 2 -

Reino Unido 10 42

Total 1.146 238

Fonte: Semana Européia de Mobilidade, 2005
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em uma das nações do mundo que mais rapida-
mente passa a ser motorizada.
Algumas cidades criaram seu próprio dia para 
atividades sem carro. A administração Peñalosa 
em Bogotá (1997-2000) escolheu a primeira 
quinta-feira de fevereiro como o dia-alvo. O 
evento de Bogotá se tornou o Maior dia sem 
carro do mundo, em uma única cidade, já que 
a proibição de veículos cobre a extensão de toda 
da cidade, que tem uma população de aproxi-
madamente 7 milhões de habitantes. O Dia 
Sem Carro de Bogotá foi legalmente codificado 
através de um referendo. Em adição, todos os 
domingos, 120 quilômetros de vias são fechados 
ao tráfego de carros (Figura 18.21).
Um dia sem carro é uma oportunidade óbvia 
para apresentar o caso do transporte público. 
Pode ser o único dia que muitas pessoas 

experimentarão o transporte público já que eles 
podem ter poucas outras opções de mobilidade 
para aquele dia. Assim, todos os esforços devem 
ser feitos para tornar bem sucedida a primeira 
experiência dessas pessoas no transporte público. 
Infelizmente, como um dia sem carro enco-
raja uma grande onda de novos passageiros ao 
sistema, os veículos podem ficar superlotados. 
Por essa razão, cuidados devem ser tomados 
para assegurar que o primeiro encontro de uma 
pessoa com o transporte público não seja nega-
tivo, com um número assustador de pessoas. 
Designar tantos veículos extras quanto possível 
nos horários de pico deve ser considerado para 
qualquer evento desse tipo.
Desafios modais

Em grandes cidades hoje, o congestionamento 
de tráfego chegou a um ponto em que usuários 
de transportes públicos, ciclistas e até pedestres 
podem muitas vezes viajar mais rápido do que 
carros particulares. Apesar dessa realidade, a 
percepção do carro como a maneira mais rápida 
na cidade persiste. “Desafios modais” foram 
criados para demonstrar dramaticamente as van-
tagens de tempo de modos alternativos.
O evento do Desafio modal coloca equipes de 
competidores pela cidade com o objetivo de 
chegar a um destino final no menor intervalo de 
tempo. O evento é, parcialmente, uma corrida 
amistosa e, parcialmente, uma demonstração. 

Figura 18.21
O fechamento 

semanal de ruas para 
carros nos domingos 

em Bogotá é uma 
oportunidade para 

muitos aproveitarem a 
cidade com membros 
da família. Também 
é uma oportunidade 

para fazer uso de 
transporte público.

Foto por Lloyd Wright

Figura 18.22
Na área de Merton 

em Londres, ciclistas e 
usuários de transporte 

público levam a 
melhor sobre viajantes 

de automóvel no 
evento do Desafio 

Modal de 2004.
Foto por cortesia de Paulo Câmara e 

do London Borough de Merton
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A ideia é basicamente cronometrar distâncias 
idênticas em tantos modos de transportes dife-
rentes quanto possível. Assim, um corredor, um 
ciclista, um usuário de transporte público e um 
usuário de carro, todos podem partir da mesma 
origem e correr a mesma distância até uma esta-
ção final definida. Cada um tenta executar a 
viagem no menor tempo possível que seja legal-
mente possível.
Invariavelmente, ciclistas e usuários de trans-
portes públicos acabam “vencendo” ao chegar 
antes dos veículos particulares (Figura 18.22). 
Às vezes, até um corredor consegue fazer melhor 
tempo que um passageiro de automóvel. Todo 
o exercício é bastante eficiente em chamar a 
atenção para tempos reais de viagem de porta a 
porta. Por exemplo, muitas vezes se esquece que 
uma grande parte de qualquer viagem de carro é 
gasta para achar uma vaga de estacionamento. A 
Tabela 18.3 resume os resultados de um evento 
de Desafio Modal em Cambridge (EUA).

Tabela 18.3: Resultados de um Desafio Modal 
de Cambridge de 2003 (EUA)

Modo de Transporte
Tempo de viagem 

(minutos)

Bicicleta 13,6

Ônibus 20,2

Carro 30,4

18.3.2.4  “Marketing” social
Até hoje, relativamente pouca atenção foi dada 
a uma das técnicas de marketing potencialmente 
mais transformadoras para o setor público. O 
marketing social, no entanto, representa um 
pacote de técnicas de campanha que se mostrou 
muito promissora, especialmente em conseguir 
que usuários de veículos particulares migras-
sem para o transporte público e outras opções 
sustentáveis.
Autoridades da cidade e empreendedores sociais 
inovadores na Austrália e na Europa desenvolve-
ram uma nova técnica para conseguir mudanças 
drásticas nas divisões modais a custos muito 
baixos. A técnica é uma forma de marketing 
social conhecida como “TravelSmart” (Viagem 
Inteligente) em algumas aplicações na Austrália 
(Figura 18.23). A ideia é simplesmente dar às 
pessoas mais informações sobre suas opções de 
viagem através de um processo completamente 

personalizado e, depois, promover mudanças no 
comportamento de viagens. Ainda que o foco 
até hoje seja em países desenvolvidos, sucessos 
recentes em Santiago indicam que ele também 
possa ser aplicado a economias de maiores 
rendas em desenvolvimento.
A técnica envolve contatos telefônicos com todas 
as residências da área, identificando a propor-
ção de entrevistados que estaria interessada em 
fazer algumas mudanças no comportamento 
de viagem, e fornecer-lhes informação, e.g., 
programação de horários de transportes públi-
cos, mapas de linhas de bicicletas, informações 
sobre benfeitorias locais. Para uma proporção 
de entrevistados há acompanhamento com visi-
tas à residência. Em alguns casos o trabalho de 
informação é complementado com melhorias 
sugeridas nas entrevistas, como melhores acessos 
a serviços de transporte público, novas paradas 
de ônibus, a provisão de novas programações 
de horários e a extensão dos horários de serviço, 
mas, para a maior parte, a técnica repousa sobre 
as pessoas mudando seus comportamentos.
Outro conceito chamado “combinação de via-
gens” (travel blending) usa técnicas similares, 
mas também faz com que residentes completem 
diários de viagens por sete dias, os quais são 
analisados mais tarde por equipes que concebem 
sugestões de alternativas para o participante.
Os resultados até hoje são surpreendentes. Na 
primeira tentativa do TravelSmart em Perth, 
aproximadamente 61.500 dólares foram gastos 
em custos de consultorias para conduzir as pes-
quisas e atividades de provisão de informação. 
Das 380 residências almejadas, o programa pro-
duziu uma redução de 6% no uso de automóvel 
imediatamente e uma redução adicional de mais 
1% depois de 12 meses. As viagens de transporte 
público subiram de 6% de todas as viagens para 
7%, viagens de bicicleta dobraram de 2% para 
4%. Os resultados se mantiveram por até dois 
anos depois da assistência ter sido feita. A técnica 

Figura 18.23
O programa 

TravelSmart (“um 
melhor caminho para 

ir”) usa o alcance 
personalizado para 

ajudar as pessoas 
superarem qualquer 
obstáculo percebido 

para o uso do 
transporte público. Os 

resultados de cidades 
como Perth (Austrália) 

mostraram drásticos 
aumentos no uso de 

transportes públicos.
Imagem por cortesia de TravelSmart
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está agora sendo aplicada por toda a Austrália e 
em algumas cidades da Europa. Similarmente, 
resultados impressionantes estão sendo consegui-
dos a custos extremamente baixos.
A empresa de consultoria Steer Davies Gleave 
implementou um programa de combinação de 
viagens em Santiago, Chile. Os resultados de 
Santiago sugerem que a combinação de viagem 
poderia se tornar parte de um pacote eficiente 
de custo baixo para a redução de emissões para 
certas cidades de nações em desenvolvimento 
(Figura 18.24). Steer Davies Gleave relata uma 
assustadora redução de 17% em viagens de 
motoristas de carros (como uma proporção entre 
residências participantes e não participantes 
combinadas), com uma redução de 23% em 
quilômetros de motoristas de carros e uma redu-
ção de 17% do tempo gasto viajando.
Os resultados iniciais tanto do TravelSmart 
quanto do Travel Blending mostram uma 
conclusão profunda sobre o uso do transporte 
público. Muitas pessoas não utilizam o trans-
porte público simplesmente porque não sabem 
como ele funciona. Esses programas de marke-
ting social principalmente ajudam as pessoas a 
superar as barreiras de conhecimento e comu-
nicação que as impede de fazer o melhor uso de 
seus sistemas de transporte público.

Técnicas de combinação de viagens podem ser 
bem ajustadas para um papel ativo de ONGs, 
particularmente na coleção de dados de pesquisa 
e no desenvolvimento e disseminação de alter-
nativas de transporte. Em muitas comunida-
des, ONGs mantêm um diálogo próximo com 
residentes e, assim, poderiam ser bem ajustadas 
para esse tipo de atividade.

18.3.3  Ferramentas de mídia

Uma variedade de ferramentas de mídia está 
disponível para que a audiência de uma men-
sagem de campanha específica seja mais abran-
gente. Cada meio de comunicação traz consigo 
diferentes custos e diferentes níveis de eficiência. 
Em geral, os meios mais custosos, como a televi-
são, oferecem a maior exposição da mensagem. 
Também mecanismos de campanhas pessoais, 
como entrevistas nas ruas, podem ser eficientes, 
mas custosos. Entretanto, também há maneiras 
criativas de passar adiante a mensagem sem 
gastar recursos financeiros significativos.
A escolha do meio de comunicação depende 
do custo e do número de pessoas que se espera 
alcançar. Os tipos de meios de comunicação 
incluem:

Televisão;��
Rádio;��
Anúncios em jornais;��
Anúncios em revistas;��
WebSites�� ;
Vídeos �� on-line (Figura 18.25);
Cartazes;��
Panfletos;��
Quiosques de rua;��
Seminários em grupos;��
Entrevistas pessoais.��

A mensagem de um anúncio em particular 
provavelmente variará em função do meio 
utilizado. Televisão e rádio alcançaram uma 
audiência mais ampla em termos de números, o 
que implica que a mensagem usada nesses meios 
também deve ser bem ampla em natureza. Em 
contraste, uma apresentação para a associação 
de pais e mestres pode ser muita mais focalizada 
no tipo do conteúdo.
Competir contra as grandes somas que a indús-
tria do automóvel dedica para anunciar pode ser 
bastante duvidoso. Apenas nos EUA, a indústria 
do automóvel gasta 21 bilhões de dólares todos 

Figura 18.24
A combinação de 

viagens se mostrou 
um sucesso mesmo 
em cidades de alto 

crescimento de carros 
como Santiago (Chile).

Foto por Lloyd Wright
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Figura 18.25
Vídeos são cada 
vez mais fontes 
poderosas para 

comunicar idéias sobre 
transporte público.

Imagem por cortesia de Carlos Pardo

Figura 18.26
Quito promove o seu 
futuro sistema durante 
uma exibição pública.
Foto por Lloyd Wright

os anos com anúncios (eMarketer, 2007). Essa 
soma é maior do que o produto interno bruto 
de muitas nações. Apenas em eventos especiais, 
companhias de autos gastam recursos substan-
ciais, como mostrado na Tabela 18.4.

Tabela 18.4: Despesas da indústria de 
automóveis em eventos especiais nos EUA

Nome da 
companhia

Montante gasto em 
eventos especiais nos 

EUA durante 2005 (US$)

General Motors 225 milhões

Daimler Chrysler 150 milhões

Ford 135 milhões

Toyota 35 milhões

Honda 25 milhões

Nissan 20 milhões

Assim, pode parecer que há pouco que um 
sistema de transporte público possa fazer para 
competir diretamente no mundo da televisão 
de gastos em eventos especiais. Assim mesmo, 
como um serviço público, transportes públicos 
têm diversas ferramentas a sua disposição que 
não estão disponíveis a outros. Anúncios de ser-
viços públicos permitem que mensagens relacio-
nadas a tópicos de interesse público sejam divul-
gadas sem custos na televisão e no rádio. Em 
muitos países, emissoras públicas e privadas são 

obrigadas por lei a transmitir uma certa porcen-
tagem do seu tempo no ar com essas mensagens.
Adicionalmente, a recursos de campanha que 
não envolvem um custo significativo, além da 
organização inicial. Esforços de campanha com 
crianças de escola podem ser particularmente 
eficientes. Com o desenvolvimento de materiais 
para a disseminação em escolas, o sistema de 
transporte público não só prepara o terreno 
para futuros passageiros, mas crianças em idade 
escolar são um dos melhores recursos para o 
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convencimento de pais e parentes. Fornecer 
materiais interativos sobre o transporte público 
para crianças muitas vezes significa que as crian-
ças estarão contando a seus pais e parentes sobre 
o novo sistema.
Quiosques em espaços públicos são uma grande 
vantagem que sistemas públicos detém sobre o 
setor privado. Cidades como Brisbane e Ottawa 
fizeram uso bastante eficiente de quiosques de 
informação como uma maneira de apresen-
tar o sistema ao público. Quiosques e painéis 
introduzem uma grande oportunidade para 
cidadãos fazerem perguntas diretas sobre o novo 
sistema em um ambiente confortável e propício 
(Figura 18.26)
O Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (PNUMA ou UNEP) em coordena-
ção com a Associação Internacional de Trans-
porte Público (AITP) produziu um anúncio de 
televisão, em 2005, que destaca os benefícios do 
uso de transportes públicos (Figura 18.27). O 
tema do anúncio era “O mundo é a sua casa, cuide 
bem dela”. Em acréscimo a enfatizar as creden-
ciais ambientais do transporte público, o anúncio 
também utilizou a imagem de um sofá para des-
tacar os temas de conforto e conveniência.
O melhor anúncio do sistema deve ser o próprio 
sistema. A visão de um veículo de transporte 
público passar assobiando por motoristas presos 
no tráfego é, provavelmente, a maneira mais efi-
ciente de comunicar o novo sistema. Mensagens 
no exterior do ônibus podem acentuar o impacto. 
Uma mensagem como: “Você já estaria em casa 
se tivesse tomado o BRT”, pode realmente fazer 
os motoristas prestarem atenção a ela. Mensagens 
que registram especialmente o ganho de tempo 

Figura 18.27
O comercial da 
PNUMA-AITP 
mistura cenas de um 
sofá em casa dentro 
de um vagão de 
transporte público, 
uma mensagem que 
enfatiza as vantagens 
de conforto do 
transporte público.
Imagem por cortesia de 
PNUMA e AITP

com a família e os entes queridos são muitas 
vezes utilizadas em sistemas como o TransMile-
nio para destacar, claramente, o que está em jogo 
com economias de tempo de viagem.
As mensagens de marketing não devem terminar 
como simplesmente fazer uma pessoa experi-
mentar o sistema. Assegurar ao novo cliente que 
ele fez a escolha certa é uma parte crítica do 
processo. Independente do produto, sempre há 
o espectro do “remorso do comprador” no qual 
uma pessoa pode lamentar a escolha. Assim, 
anúncios dentro do sistema podem ser eficientes 
em lembrar o cliente que ele escolheu sabia-
mente. As mensagens podem lembrar os usuá-
rios sobre o tempo e o dinheiro que eles estão 
economizando, bem como de outros benefícios, 
como a proteção ambiental.
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18.4  Plano de educação pública
“Não importa qual seja o seu produto, em 
última instância você está no negócio da edu-
cação. Seus clientes precisam ser constante-
mente educados sobre as muitas vantagens de 
fazer negócios com você, treinados para usar os 
seus produtos mais eficientemente e ensinados 
como fazer melhorias que nunca acabam em 
suas vidas.”

—Robert G. Allen, consultor de investimentos

Os esforços iniciais de campanha sobre o novo 
sistema de transporte público serão cruciais para 
determinar a percepção correta entre o público 
em geral. Além disso, para tornar o sistema 
financeiramente viável desde o começo, será 
importante conseguir suficientes clientes mesmo 
nas semanas e meses iniciais do sistema. Para 
buscar, junto com o alcance inicial, o desenvol-
vimento de um plano de educação do público 
sobre o sistema será estratégico. O plano de 
educação do público é um componente do plano 
geral de marketing no qual a ênfase é tornar o 
público familiarizado com o sistema.

Antes da inauguração do novo sistema de 
transporte público, o público em geral deve ser 
instruído sobre as linhas disponíveis, serviços, 
aquisição de tarifas, esquemas de preço, atri-
butos do serviço, procedimentos de embarque, 
regras, restrições, vantagens do sistema, etc. 
Instruções devem ser comunicadas utilizando-se 
linguagem simples para que os usuários com os 
menores graus de escolaridade possam entendê-
lo. Similarmente, instruções devem sempre estar 
disponíveis nas localidades mais pobres. Mesmo 
usuários experientes de transporte público na 

Figuras 18.28 e 18.29
Ao empregar equipes de 

campanha direta em 
cidades como Honolulu 

(foto esquerda) e 
Bogotá (foto direita), 

a mensagem do 
novo sistema de 

transporte público é 
levada diretamente 

às comunidades.
Foto esquerda por cortesia do 

Departamento de Transportes de 
Honolulu

Foto direita por cortesia da Fundación 
Ciudad Humana

cidade podem estar desacostumados com as 
características trazidas pelo novo sistema.

18.4.1  Técnicas de campanha

A maneira de disseminar essa informação 
também deve ser considerada. Comunicar 
como o sistema funcionará pode ser conseguido 
usando técnicas similares as desenvolvidas para 
a campanha geral de marketing. A mídia de 
notícias, sites e marketing direto são todas opções 
para ser utilizadas nessa blitz de informação. 
Cidades como Honolulu e Bogotá utilizaram 
eficientemente campanhas diretas nas ruas para 
passar a mensagem adiante (Figuras 18.28 e 
18.29). Interações cara a cara desse tipo permi-
tem que as pessoas façam perguntas livremente. 
Adicionalmente, esses encontros permitem que 
os esforços de promoção cheguem a indivíduos 
e comunidades que podem ser inacessíveis por 
meios convencionais.
O processo de educação pública realmente 
começa bem antes de o sistema entrar em ope-
ração. Quiosques de informação como aqueles 
mostrados na Figura 18.30 são um meio efetivo 
de alcançar clientes potenciais nos primeiros 
estágios. O quiosque, provavelmente, conterá 
mapas, brochuras de informação sobre como 
usar o sistema e, possivelmente, até modelos 
das estações, veículos e outras infra-estruturas. 
A equipe do quiosque deve ser bem informada 
sobre os vários aspectos do sistema. O desenvol-
vimento de uma lista de Questões Frequentes 
(FAQs) pode ser bastante útil para a equipe de 
campanha.
Como foi enfatizado ao longo de todo este 
manual, há agora uma variedade de ferramentas 
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de campanha e apresentação que podem ajudar 
autoridades e o público em geral a visualiza-
rem melhor o futuro sistema. Imagens visuais 
são ferramentas potentes para compor uma 
mensagem. Como podem ser visto a partir de 
muitos documentos relacionados a projetos de 
transportes, há muitas vantagens em mostrar 
exemplos com fotos e gráficos, uma vez que 
informação visual é mais bem processada, 
armazenada e entendia por seres humanos. Elas 
também têm um grande poder de evocação e 

Figura 18.31
Renderizações visuais 

do sistema proposto, 
como mostrado aqui 

com o sistema de 
Eugene (Lane Transit 

District), podem 
contribuir muito para 

animar o público sobre 
o potencial do sistema.

Imagem por cortesia da 
TCRP Media Library

condensam uma grande quantidade de infor-
mação em um pequeno espaço. Desenhos e 
renderizações permitem que o público visualize 
um sistema futuro, o que muitas vezes pode ser 
difícil de imaginar se só explicado com palavras 
(Figura 18.31).
Outro método dramático para mostrar como 
o sistema causará impacto na cidade é mostrar 
imagens de antes e depois. A comparação das 
duas situações pode contribuir muito para moti-
var os cidadãos a apoiar a nova visão. O uso de 
imagens antes e depois ajudaram o governo de 
Seul a seguir adiante com o projeto de restaura-
ção do espaço público de Cheonggyecheon.
Finalmente, vídeos, ainda que talvez sejam os 
meios mais caros de produção, talvez também 
sejam os meios mais eficientes para mostrar 
uma visão realista do futuro sistema. Imagens 
tridimensionais dentro de uma sequência de 
movimento permitem que os cidadãos realmente 
ganhem a sensação de como o sistema operará.

18.4.2  Modelo experimental

O modelo experimental implica no desenvol-
vimento de alguma infra-estrutura em menor 
escala com base no projeto do sistema para per-
mitir que o público conheça o sistema. Por exem-
plo, em alguns casos, uma cidade construirá 

Figura 18.30
Esse quiosque de 
informação em 
Brisbane ajuda a 
responder às perguntas 
básicas dos clientes 
bem como inicia o 
processo de chamada 
de atenção.
Foto por Karl Fjellstrom
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uma estação de demonstração bem como colocar 
veículos a mostra (Figuras 18.32 e 18.33).
Os locais de demonstração podem ser parques 
públicos, shopping centers ou os escritórios admi-
nistrativos públicos. Em Lima, uma estação de 
demonstração foi colocada no parque central da 
cidade. O melhor local é aquele que maximizará 
a exposição do sistema à maior audiência possí-
vel. Em alguns casos, pode ser melhor colocar 
vários lugares de demonstração pela cidade.
Uma das principias propostas dos locais de 
demonstração se relaciona com a educação do 
público sobre como o sistema funcionará. Ainda 
que o local de demonstração, provavelmente, não 
ofereça nenhum serviço de transporte, ele oferece 
aos residentes um exemplo tangível do sistema 
proposto. Permitir que os residentes pratiquem 
usando o sistema de cobrança de tarifas reduz 
incertezas futuras que podem agir como barrei-
ras ao uso. Além disso, a demonstração é uma 
dos melhores meios para conseguir o interesse 
público sobre as possibilidades do novo sistema. 
Cidadãos podem realmente ver e sentir como o 
novo sistema mudará sua cidade e suas vidas.

18.4.3  Inauguração do sistema

A inauguração do novo sistema será o ápice de 
vários anos de esforços de planejamento e imple-
mentação. No decorrer das semanas iniciais do 
sistema, uma impressão inicial provavelmente 
será passada para mídia e para o público em geral.

18.4.3.1  Evento de inauguração
O próprio evento de inauguração representa 
possivelmente a maior oportunidade de mídia 
e marketing que o sistema terá. Maximizar a 
cobertura positiva da inauguração deve ser a 
principal prioridade. O desenvolvimento de 

press releases e press kits devem ser terminados 
com semanas de antecedência ao evento. Enviar 
“convites” da inauguração para indivíduos estra-
tégicos é muitas vezes uma maneira efetiva de 
construir entusiasmo (Figura 18.34).
O evento de inauguração deve incluir tanto opor-
tunidades de discursos públicos quanto entre-
tenimento. As autoridades públicas que deram 
visão e apoio político para o projeto devem rece-
ber a oportunidade de expressar sua alegria com 
a finalização do projeto. Da mesma forma, todos 
os indivíduos que participaram do projeto devem 
ser reconhecidos por seus esforços. Música ou 
outras formas de entretenimento também devem 
fazer parte desse evento, de forma a assegurar que 
se passe um sentimento de celebração.

18.4.3.2  Serviço inicial
Um novo sistema pode ser algo intimidante para 
muitas pessoas. Residentes da cidade estarão 
incertos sobre até onde o sistema alcança e de 
como usá-lo. Ainda que a barreira para o apren-
dizado sobre o sistema possa parecer não amea-
çadora, é, mesmo assim, uma barreira.
Uma opção para fazer a transição para o novo 
sistema fácil para o público é oferecer serviços 

Figuras 18.32 e 18.33
Lima construiu 
uma estação de 
demonstração em um 
parque central antes da 
inauguração do sistema 
de forma a apresentar o 
sistema para o público.
Foto por cortesia da 
Fundación Ciudad Humana

Figura 18.34
Um convite para o 

evento de inauguração 
do TransMilenio.

Imagem por cortesia de Vacastudio
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de transporte público gratuito durante as 
semanas iniciais de operação. Esse presente de 
transporte público de graça por umas poucas 
semanas ajuda a dar as pessoas uma impressão 
inicial positiva do sistema. A natureza sem custo 
também significa que um maior número de pes-
soas poderão fazer uma tentativa com o sistema.
Tanto em Bogotá quanto em Jacarta, as pessoas 
receberam viagens de graça no sistema durante 
as primeiras semanas de operação. Ainda que 
isso possa parecer uma perda em termos de 
receita do sistema, isso é visto como um inves-
timento para captar o maior número possível 
de viagens no médio prazo. Se um sistema teve 
sua marca adequadamente promovida, usuários 
terão a curiosidade de saber como ele funcio-
nará, até onde ele alcançará e, ao fim, eles deci-
dirão se eles se tornarão usuários.

Entretanto, algum cuidado deve ser tomado 
para assegurar que os serviços gratuitos iniciais 
não se tornem demasiadamente popular a ponto 
de causar superlotação. Se isso acontecer por 
causa do oferecimento de serviço gratuito, então 
as pessoas poderão ter uma impressão um tanto 
negativa (Figura 18.36). Seria uma infelicidade 
se a lotação inicial levasse algumas pessoas a 
concluir que elas não se tornarão usuários futu-
ros. Assim, em alguns casos, pode ser melhor 
apenas oferecer a tentativa inicial gratuita 
somente fora do horário de pico.

18.4.4  Falhas iniciais

Infelizmente, problemas iniciais com o sistema 
são inevitáveis. Um novo sistema de transporte 
público em uma cidade grande não é um feito 
pequeno, e há incontáveis pequenos detalhes 
que inicialmente podem funcionar de forma 
estranha. A flexibilidade do BRT permite 
que os desenvolvedores do sistema, muitas 
vezes, solucionem os problemas rapidamente. 
Assim mesmo, a equipe de mídia e marketing 
apoiando o lançamento deve estar preparada 
par os problemas iniciais inevitáveis. Em geral, 
respostas honestas sobre os problemas e res-
postas sobre como eles serão resolvidos são a 
melhor estratégia. Claramente declarar as ações 
remediadoras, bem como destacar os aspectos 
positivos, representam uma boa estratégia para 
lidar com essas situações.

Figura 18.36
Em Jacarta, as 
semanas iniciais 
de serviço gratuito 
atraíram um grande 
número de cidadãos 
curiosos. Entretanto, 
a superlotação 
inicial também pode 
ter apaziguado o 
entusiasmo para 
uso futuro.
Foto por cortesia do ITDP

Figura 18.35
A cerimônia de 

inauguração da Fase II 
do TransMilenio.

Foto por Lloyd Wright
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