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usuári.os apresentarem características di.stintas exige que a

estrutura tarifária tambén atenda cri.térios de equidade

Para sati.afazer critérios de efi.ciência, os preços devem ser

determinados segundo o custo social margi.nal de curto prazo. No

entanto, o mercado de transporte público apresenta diversas falhas

que levam a preços óti.mos que desviam de forma sistemáti.ca dos

custos margi.nai.s. A estrutura dos custos margi.nai.s, correspondente

aos diversos produtos, e 8 natureza dos desvios ótimos fornecem

informações i.mportantes para elaboração da estrutura taxi.feri.a

Os critérios de equi.dade são por vezes restritos à consideração de

aspectos de distribui.ção de renda,. Uma análi.se mais detalhada do

contei.to de equidade i.ndica que, para a determinação da estrutura

tarifária, esses aspectos devem ser comp].ementados pela

consi.deração do critério de necessidade de transporte, i.ndi.cada

pela categoria sócio-econõmi.ca do inda.víduo e sua funil i.a

Um modelo concei.dual para elaboração e avaliação de está.ituras

taxi.farias é proposto, cujo objetivo é maximizar uma função de

equidade, sujeito a restrições que contêm informações sobre

estruturas taxi.fári.as que refletem critérios de eficiência ou

outros que os conde.cionem. Uma característi.ca i.mportante do modelo

é o fato de consi.deram que a aplicação de critérios de equidade

com relação à estrutura tarifári.a para o transporte público deve

levar em conta 8 uni.dade familiar e não apenas o indivíduo.

vl



ABSTRACT

The major objecto.ve of the thesis is the search for criteri.a for

gui.ding and justifying the definition of publi.c transport falte

structures. The latter should be interpreted as the process of

differenti.ating re.Zat;ive preces according to the type of use one

makes of the system and the characteristics of the usei. An

analysis of the objectives of urban publi.c transport led to the

choice of economia e.frio.íency and equ.íty as relevant cri.teria for

the design and evaluation of falte structures; thi.s is based upon

the faca that these cri.teria have direct i.mpa.ct on social. welfare

The adopted approach recognizes that public transport is a

multiproduct econonic acta.vity offering severas services - tri.ps

between many origi.ns and destinations, at di.fferent ti.nes and on

various types of dais - with different costs. Users make di.fferent

uses of the service, consumi.ng di.sti.nct products. The demand for

the maná products offered by a transportation system ought to face

preces that satisfy the criteri.a for economic effi.ci.ency, i.f

social welfare is to be maxi.mized

On the other band, one must acknowledge the exi.stence of

di.fferences between the consumers of transportation servi.ces -

incorre, auto aval.labi.li.ty, sex, age and fama.ly structure - whi.ch

defi.ne their contra.buti.on capabil i.nes and their transport needs.

Equity cri.feri.a are required if one i.s to account for the

differences i.n users characteri.stics.
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Effi.ci.ency criteri.a ask for short run marginal post pricing

However, there are some i.mportant faia.uses in the publi.c transport

narket; consequently, optimal preces should deviate systematically

from marginal costs. The st;ructul'e of marginal. costs, concerning

the many di.fferent products, and the nature of the opta.mal

deva.ati.ons previ.de important information for falte structure

design.

Equity cri.teria are cometi.mes interpreted as concerning i.ncome

di.stribution issues clone. A wider vi.ew of the equity concept

i.ndicates that, for the purpose of falte design and evaluati.on,

transport needs related cri.teria, as reflected by the socio-

economi.c category of the individual and hi.s fama.ly, should be

considered i.n addi.ti.on to i.ncome distributional aspects.

A conceptual model for desi.gn and evaluati.on of falte structures is

proposed. The objective i.s to maxi.mize an equity function, subject

to constroi.nts that convem informati.on about effi.ci.ent falte

structures and other i.nformal criteri.a. As an important feature,

the modem considers that the applicati.on of equi.ty cri.teria to

public transport fere structures requi.res th&t fama.Zy

characteri.stics be taken unto account bebi.des the indivi.dual
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O transporte de passarei.ros nas cidades brasilei.ras tem uma

partia.poção majoritári.a do transporte público, em diversas

modali.dades, com predomi.nância do modo õnibus. En função dos

baixos níveis de renda de uma parcela si.gnifi.bati.va da população,

mais que uma opçãop há una dependênci.a com relação ao uso do

transporte públi.co, uma vez que a alternati.va do transporte

privado inda.vi.dual, por automóvel, está fora de alcance.l

4. oferta de transporte públi.co está longe dc atender

Satisfatoriamente as necessidades de transporte da população que

dele se utili.za. As restrições à melhora.a do servi.ço sào di.versas,

porém, una pode ser ressaltada: & incapacidade de boa parte da

população usuári.a em absorver os custos que decorrerá.am de um

serviço de melhor qualidade

A prática tarifári.a no transporte público urbano no Brasil,

particularmente para o modo õnibus, admite que & cobertura dos

l N& verdade, está se falando de transporte públi.co co.Zet.ívo de
passageii'os. O opção pelo termo transporte públi.co reflete a
ênfase do trabalho na questão de determinação de preços púb.Z.ecos
para o sistema de transporte
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custos de prestação do serviço seja feita integralmente, ou quase,

pelos seus usuári.os.Z Dentro desse contexto, 8 melhoria da

quali.dade do transporte público está limo.toda por dois fatores

principais

política tarifári.a adotada;

capacidade de paganento dos (atuais e potenci.ais)
usuários.

Alterar & capacidade de pagamento dos usuári.os através de um

processo de redistribuição de renda, de forma que estes possan

pagar e dispor de um transporte adequado, pode ser uin objetivo

desejável, mas difícil de ser alcançado a curto prazo. Os próprios

mei.os para tal ti.po de ação pertencem a esferas di.ferentes das que

se ocupam do transporte urbano.

Por outro lado, os responsáveis pelo transporte público urbano

di.spõem dos poderes necessários para a defina.ção de uma políti.ca

pari.faria para esse serviço.3 Entre os elementos dessa políti.ca,

discutidos posteriormente, é interessante ressaltar a estrutura

tarifária, que corresponde à di.ferenciação dos preços coETrados

pela utilização do serviço de transporte, em função das

z Os sistemas metrovi.ári.os e ferrovi.árias não seguem o mesno
princípio, a exemplo do que ocorre em prata.carente todos os clemai.s
países. Também o serviço de âni.bus é comumente subsidiado nos
países desenvolvi.dos (ver, por exenplo, Pucher, 1988, e Comi.suão
de Economia d& UITP, 1983)

's De acordo com a Constituição brasileira, o transporte coletivo
de passageiros realizado dentro dos li.mates de um município é
atribui.ção municipal. Para uma análise da situação jurídica e
insti.tua.ona]. do transporte públi.co urbano no Bl:'anil, com
referênci.as à legislação nos diversos níveis de governo, ver
Aragão ( 1991 ) e Limo ( 1989)
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características do usuár.ío e do tipo de uso que este faz do

si.stema

O objetivo pri.nci.pal desta tese é a busca de cri.térios que

orientem e justa.fiquem a cobrança di.ferenci.ada da tarifa do

transporte públi.co urbano para grupos di.stintos de usuári.os.

Efici.ênci.a econõmi.ca e equi.dade são os cri.sérios escolhi.dos coma

relevantes e serão detalhadamente anali.sados ao longo do trabalho,

onde se procura estabelecer as impli.cações que & consideração de

tai.s critéri.os traz para a determi.nação da tarifa do transporte

público. A seleção desses critérios decorre de uma análise dos

objeti.vos da política taxi.fári.a para o transporte público urbano.

Antes, porém, de di.scuti.r os objetivos da política tarifári.a, são

apresentados alguns dos aspectos que motivaram este estudo.



1.1 Motivação para o estudo

C) estabeleci.mento de tarifas para o transporte público é um

problema de determinação de preços. Como tal, seus pri.ncípios

devem se basear na teoria económica, e os critérios uti.li.gados

para diferenciar as taxi.fas devem refletir esses princípios.

Desvi.os com relação às indicações d& teoria económica necessitam

iustificati.vas com base em critéri.os social.s, instituo.onais ou

po].Ítj.cos.

Ao se estabelecer uma dada estrutura taxi.faria e ao se fi.xar o

valor das tarifas para o transporte públi.co está se adotando, de

fato, um conjunto de cri.térios que, na sua maior parte, não são

expl i.citados. Alguns desses critérios, embora não expli.ci.todos,

são considerados no processo de forma consciente; eles são

intenci.onalmente omitidos por se julgar conveniente que permaneçam

desconhecidos por parte de alguns dos grupos envolvidos. Edis'-em

cri.téri.os políticos que podem ser encontrados nesta categoria;

também as restri.ções insti.tucionais resultam, em mui.tos casos, da

incapacidade, inabili.dade ou falta de interesse políti.co para
altera-las.

Além desses, há cri.térios que não são explicitados por não terem

suas consequências compreendi.das ou percebidas pelos próprios

responsável.s pela fixação de tara.fas. Para ilustrar estas

consi.derações, pode-se tomar como o exemplo as cidades do Ri.o de

Janei.ro e São Paulo.
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São Paulo e Rio cediam as mai.odes áreas urbanas do Brasil e

encontram-se entre as mai.s populosas do mundo. Em ambas prevalece

& presença de fanílias nos estratos de renda mai.s baixos, que

tendem 8 Ocupar as regiões pedi.féri.cas. Exceções & esta tendência.

podem ser observadas no Ri.o, no caso das fave].as, mui.tas vezes

próximas à regi.ão central da cidade, e em São Paulo, mai.s

recentemente, com a crescente ocupação, sob 8 forma de cortiços,

de velhos casarões localizados nas áreas central.s.

As duas ci.dades adotam estruturas tara.farias dista.fitas para o

transporte por õni.bus, exemplo.ficando a apli.cação de duas formas

bastante comuns de cobrança de tarifa.4 No Rio de Janeiro adota-se

a tara.fação denomi.nada qui]ométrica. Neste tipo de tarifa, o va].or

a ser pago en cada li.nha é proporcional à sua extensão total.5 Na

cidade de São Paulo utili.za-se a tarifa denominada única, de igual

valor para todas as linhas que serven o Município.6

Os defensores da tarifa quilométri.ca muitas vezes a jus+-i.fi.cam em

termos económicos argumentando que se tra'a de uma tarifa que

atende um critério de ''efi.ciência'', uma vez que perdi.te que cada

linha tenha uma tarifa própri.a, relacionada aos seus custos de

operação. No caso da tarifa úni.ca., a argumentação normalmente

utilizada apresenta-a como uma tarifa que atende um critério de

4 Os diferentes procedimento para cálculo de tarifa podem ser
encontrados em Brasil(1986b), Torres(1984) e Corneto(1983)

o A expressão tarifa quilométrico também pode ser aplicada ao caso
de tarifas que variem com a extensão aproxi.nada da viagen dopassagelz'o na li.nha

o Internamente à cidade de São Paulo são reali.fadas cerca de 2/3
das viagens da Região Metropolitana. Alguns dos demais municípios
da região também adoram tarifas úni.cas, porém de valor não
necessarianente igual ao de São Paulo. As linhas i.nternuni.ci.pais
da região adotam tarifas quilométricas.
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"equidade", dado que os moradores da periferi.a, que reali.zam

deslocamentos longos, não são gravados i.njustamente, uma vez que

pertencen & estratos de renda i.nferi.ares.

Duas questões devem então ser consideradas com relação e estas

colocações:

taxi.fa quilométri.ca efici.ente?

taxi.fa única equitativa?

A resposta a estas perguntas deve ser precede.da por uma

qualificação apropriada do que se entende por cri.térios de

efici.ência e equidade. A compreensão destes critérios é, de fato,

a preocupação central desta tese, e ocupará a maior parte dos

esforços aqui. desenvolvidos. Por enquanto, bastam algumas i.déi.as

gerais sobre os contei.tos de efi.ci.ência e equidade para lançar

dúvi.da sobre as argumentações normalmente apresentadas.

1.1.1 A suposta eficiênci.a da tara.fa qui.lométrica

Parte-se d& i.déia, em pri.ncípi.o correta, que, para promover &

eficiência económica, o preço de um determinado bem ou serviço, no

caso uma viagem por um dado modo de transporte público, deve

refletir o custo de produção desse bem ou serviço. Considerei-se,

também, que o custo de uma vi.agem no sistema de transporte públi.co

tem relação com a sua extensão. Dessa forma, pessoas que realizem

deslocamentos mai.s longos deveriam pagar mais pelo transporte
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No entanto, a tarifa quilométri.ca, da forma que é uti.lizada no Rio

de Janeiro e em outras cidades, ignora algumas questões

essenci.ais. Em pri.melro lugar, conforme será discutido no Capítulo

3, a determinação de preços com base em critérios de eficiência

económica inda.ca que os custos relevantes são os custos maré.ína.ís

Ide curto prazo), ou seja, o custo associado à produção de uma

uni.dade adicional de um dado bem ou serviço, no caso, uma viagem

de passageiro. Os métodos de tarifação adotados no Brasil baseiam-

se no custo méd.ío de transporte que, em geral, difere do custo

marginal.r

Uma segunda di.storção ocorre na aplicação prática da pari.fa

qui.].ométrica. As tarifas de cada linha são estabelecidas em função

da sua extensão. Portanto, usuári.os de uma mesma linha, embora a

uti.dizem para realizar vi.agens de diferentes comprimentos, pagam

uma mesma tarifa, rompendo uma eventual relação entre custo da

viagem e preço.o

Finalmente, deve-se considerar qual & relação entre o custo de uma

viagem e o seu cumpri.mento. Conforme será visto no Capítulo 3, o

custo margi.nal (ou mesmo o custo médi.o) associado à reagi.cação de

uma vi.agem não tem necessari.agente uma relação direta com a

distância percorrida, violando, assim, mais uma das condições que

A discussão sobre custos marginais no transporte público de
passageiros encontra-se no Capítulo 3.

u Tal si.tuação pode ser atenuada utili.zando-se tara.fas por seções,
onde a extensão total da linha é dividida em trechos e cada
usuári.o paga de acordo com o número de trechos (ou seções) por ele
percorridos. A relação do preço com 8 distância da vi.agem pode ser
mai.s ou nenos próxima dependendo da defina.ção das seções. Não é
mui.to comum & utilização de tarifa por seções no transporte
público urbano no Brasa.l
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fariam da tara.fa quilométrico uma tara.fa que atendesse os

critérios de eficiência.9

É interessante notar que uma das concepções uti.li.zadas como

critério para verificação de equi.dade (di.scutidas no Capítulo 4)

baseia-se na i.déi.a de que cada um pague de acordo com o custo que

causou. Segundo esse cri.tério, a taxi.fa quilométrico poderia ser

consi.derada equitati.va, sujeita, no entanto, às mesmas restrições

que foram feitas com relação à sua contra.bui.ção à efi.ci.ência

economica

1. 1.2 A suposta equi.dade da tara.fa úni.ca

O argumento de que a tarifa única, de i.gua]. valor para qualquer

comprimento de viagem, atende cri.téri.os de equidade por benefi.dar

os mais desfavorecidos economi.comente que, em geral, reali.zam

deslocamentos mai.s longos, ref]ete uma visão parcial. (para não

dizer equivocada) do conceito de equi.dade. Restri.nge-se, nesse

caso) & questão da equi.dade à sua dimensão económica, relaci.onada

à redistribui.ção de renda realizada através da cobrança de tarifas

do transporte públi.co.

Entre os usuári.os do transporte públi.co estão pessoas que

pertencem a diversos grupos de renda, em particular, os de menor

renda. Asse.m, promover a redistri.buição de renda através d& taxi.fa

y A tai'i.fa quilométri.ca também causa ineficiênci.a na competição
entre linhas, uma vez que, em função dos preços diferentes, cada
linha tem uma pa3:'cela de mercado desnecessariamente bati.va,
gerando super-oferta e ociosa.dade (ver Rocha, 1982)
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do transporte público tem li.citações, uma vez que signifi.ca ti.rar

de quem tem pouco para dar a quem tem menos. Caso o transporte

públi.co seja eleito como um instrumento de di.stri.buição de renda,

esta poderia se dar preferencialmente entre os que não são

usuários e aqueles que efetivamente dependem do seu uso para
reagi.zar suas atividades.

Outra limitação do cri.téri.o de equidade se rever.a com relação à

forma usual pela qual se estabelece o valor da tarifa única. O

procedimento comum, no caso dos õni.bus, é fixar como valor da

tarifa o custo médio por passarei.ro, calculado para o conjunto de

linhas. Como a tarifa é um valor médio para todas as li.nhas,

algumas terão um custo por passageiro i.nferior e outras um custo

supera.or à recei.ta por passagem.ro transportado, esta si.m, igual à

tarifa. A reação natural de um operador privado, visando aumentar

seu lucro, é reduzir o serviço (e o custo) nas linhas

defi.ci.tárias, a menos que seja colhi.do através de fiscali.zação e

multas ou outras sanções.lO

A redução da oferta traz como consequênci.as imediatas para o

usuári.o um mai.or tempo de viagem (ocasionado pelo aumento do tempo

de espera pela passagem dos veículos) e um mai.or desconforto

(provocado pelo aumento da lotação dos veículos). Considerando-se

o tempo dispendido na viagem, bem como o desconforto causado ao

usuário, como custos adi.cionais ao pagamento da tarifa, aqueles

que se uti.li.zam das linhas que sofreram redução do serviço são

tratados de forma desi.gual quando comparados com os usuári.os das

IU Salvo raras, porém (algumas) i.mportantes exceções, o serviço de
transporte público por õni.bus no Brasil é prestado por empresas
operadoras pri.vidas
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demais li.nuas. Está se ferindo, neste caso, um princípio de

equidade espacial.ll

Fi.nalmente, deve sei' lembrada a relação existente entre & despesa

real dos usuários com a tarifa ''única'' e a forma como está

estruturado o si.stema de transportes. O caso de São Paulo ilustra

bem o problema. Não há, para os õnibus, a apli.cação do conceito de

integração taxi.faria; ao contrário, paga-se o valor integral da

tarifa a cada embarque realizado. Para efetuar deslocamentos entre

pontos que não são li.gados diretamente por uma mesma ].inca de

õni.bus, é necessário realizar transferências entre linhas, com

pagamentos adi.cionais. Neste caso, a estrutura espacial das linhas

passa a ter um papel fundamental na defi.nação dos valores

efetivamente pagos pe.Los usuários, devendo ser adequada aos

desejos de viagem existentes, de forma a minimizar 8 necessidade

de transferência entre linhas.

Ai.nda com relação à tarifa úni.ca, a evolução das formas de

administração tarifári.a do transporte púb.ligo urbano nc :3ra=il i,ein

apontado tendênci.as que superam parcial-mente os problemas

levantados acima. A principal delas é a separação conceptual entre

o custo dos ser'viços e a receita tarifári.a.12 Adni.te-se que, para

uma dada oferta quantitativa e quali.tativa de transporte, exi.ste

um custo que deve ser pago) caso se pretenda manter & oferta

dentro dos padrões projetados. A prestação dos servi.ços é então

ii Admi.tendo-se que os critéri.os uti.ligados na determi.nação d&
oferta ini.ci.al tenhan sido equitativos.

iz Para uma análise das di.ferentes formas de administração
tarifári.a adorada nos últimos anos em cidades brasileiras, bem
como as causas que conduziram a essas soluções, ver Strambi
(s.n.t.) e Pietrantoni.o (1989)
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remunerada pelo poder públi.co, e não mais diretamente pelos

usuári.os, de acordo com o custo correspondente. Por outro lado, a

receita necessária para cobrir a totali.dade dos custos pode ser

obtida de outras fontes que não apenas & contei.bui.ção dos usuári.os

sob a forma de tarifas. Estas mudanças abrem oportunidades para a

execução de uma política tarifári.a mais flexível

1.1.3 Si.mpla.ci.dade versus complexidade na opção por estruturas
tarifários

Outro argumente comumente utili.zado a favor d& tarifa úni.ca é a

sua simpli.ci.dade. Esta pode ser interpretada do ponto de vista do

usuári.o, a parti.r do qual é desejável uma estrutura tarifária

simples, de fácil entendimento.13 Da perspectiva do operador, a

estrutura mais si.mples fao.li.ta sua ativi.dade de controle da

demanda e da recei.ta, embora seja di.fíci.l imaginar que existam

dificuldades adi.ci.onais para real.içar = mesma ati.vidade com uma

estrutura de taxi.fa quilométri.ca

Quanto ao poder públi.co, responsável di.Feto pelo serviço prestado

e pela fi.xação de tarifas (no atual arranjo i.nsti.tua.onal), a

ió A simplici.dade na estrutura tarifária é um ponto mencionado com
frequência; Fairhurst (1986) a aponta como uma das razões do
sucesso d& reestruturação realizada em Londres na pri.beira metade
da década de 80. Essas colocações, no entanto, requerem cautela na
sua aná].i.se. Em gera], a si.mp].ifi.cação apontada é em termos
re.Zat.avos. A atual estrutura tarifári.a em Londres, por exemplo,
baseia-se num esquema de zonas, di.ferenciando as tarifas espace.al
e temporal.mente; é, porém, bastante mais si.mples do que o sistema
de taxi.fa graduada por di.stânci.a que prevalece.a anteriormente. A
simplifi.cação menti.onada por Meyàre (1990) para 8 região de Paras
baseia-se numa comparação com uma proposta que previ.a cerca de 4aO
pz'eços diferentes.
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si.mpl i.cidade da estrutura tarifária também facilita sua atividade

de contro].e sobre o serviço. Mais i.mportante, porém, s.ímp-lírica

sua tarefa po.lítica ao requerer a determinação de apenas um valor

básico para a tarifa, pois o poder público escapa) asse.m, à

responsabili.dade de prestar contas à sociedade sobre quem está

sendo prejudicado ou benefi.dado com o sistema em vigor

A si.mplici.dade no calou.Zo da tarifa úni.ca é também, por vezes,

levantada em sua defesa.14 Para que tal justa.ficati.va seja váli.da

é necessário admitir que, primeiro, o cá]cu].o da tarifa úni.ca nas

ci.dades onde é adorada esteja sendo fei.to de forma conveniente e,

segundo, que seja mai.s difícil estabelecer valores de tarifa para

estruturas taxi.feri.as alternativas

A determinação da tara.fa úni.ca (em geral igual ao custo médio por

passagem.ro transportado), é verdade, não apresenta di.faculdades

quanto ao procedimento metodológi.co em si., mas si.m na obtenção das

informações necessárias e na defi.nação de cri.téri.os para

estabe[ecer va].odes apropriados para os diversos itens de custo.

As dificu].dades que podem ser associ.idas à determi.nação de valores

para tarifas em qualquer outra estrutura tarifária não está no

i4 A expressão "calculo da tarifa" apresenta certos
inconvenientes. O cá.Zcu.Zo dos custos de open"açâo dos serviços é
uma etapa do processo de deter'm.mação de tar.iras. Os critérios,
procedimentos e i.nformações utilizados em cada etapa não são os
mesmos. É importante distinguir 8 metodologia para o cálculo de
custos do processo político de estabelecer tarifas. O tipo de
re].ação entre custos e tarifas é defi.nado como parte d& política
tarifária. É verdade que, em alguns casos, como o da tarifa
calculada pelo custo nédio por passageiro, esta relação éimediata
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procedi.mento de cálculo em si, mas nos mesmos dois pontos,

informações e cri.térios.15

Deve-se ai.nda considerar que a simplici.dade ini.ci.al de uma tarifa

única é reduzida pela i.ntrodução de concessões taxi.feri.as que

promovem uma efeti.va di.ferenciação de preços. Este é o caso de

descontos para estudantes ou desempregados e gratui.dades para

idosos ou grávidas, por exemplo.

A expansão contínua das cidades dos países em desenvolvi.mento faz-

se acompanhar por uma complexidade crescente das características

das áreas urbanas bem como de seus prob].emas. Face a esta

realidade, torna-se di.fícil admitir que soluções (pretensamente)

simples sejam adotadas tendo a simpli.cidade como sua principal

virtude. É necessári.o que políti.cas tarifári.as complexas passem a

fazer parte do conjunto de soluções considerado e que suas

implicações, comparativamente àquem.as decorrentes de alternativas

de mai.or si.mpl i.cidade, sejam avaliadas com base em cri.téri.os que

reflitam objetivos previamente estabelecidos.

io Para uma apresentação dos critéri.os adotados no Brasa..l para o
cálculo de pari.fas pelo custo médio ver Brasil (1983b e 1986&) e
Rizzon e Li.ndau (1987). Esse últi.mo trabalho contén uma extensa
revisão bibliográfica, classifi.cada segundo cada item de custo
considerado.
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1.2 0bjetivos d& política tarifária para o transporte públi.co
urbano

A política tarifária para o transporte público urbano, assim como

a política para o transporte urbano em geral, caractere.za-se por

ter um conjunto amplo e conflitante de objetivos. Em mui.tos casos,

a diversidade de objetivos reflete apenas a incapacidade de

defi.ni.r quais deles devem ser previ.lega.idos. A ausência de

objetivos claramente defi.nados tem duas consequências principais:

dia.culta a tomada de deck.iões com relação às questões do

transporte;

não permite a avali.ação do desempenho dos sistemas de

transporte, uma vez que não há cri.sérios estabeleci.dos para
compareça.o.

É necessário, portanto, discutir os objetivos da política

tarifária. Estes, por sua vez, estão relacionados aos objeti.vos

mais gerais para o transporte urbano, apresentados a segui.r

1.2.1 0bjetivos do transporte urbano

Não é comum encontrar na literatura especiali.fada em transporte

uma relação dos objeti.vos atei.buídos ao transporte urbano, embora

alguns exemplos importantes possam ser ci.todos. A nível

internaciona]., merecem atenção doi.s estudos reali.fados pela
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Organização para & Cooperação e Desenvolvimento Económico - OCDE.

O pri.mei.ro (Organisation for Economi.c Co-operati.on and

Development, 1979) baseou-se em estudos de caso de 12 ci.dades de

países desenvolvidos e conclui.u que os objetivos das políticas de

transporte urbano podem ser c].assificados em três grandes grupos:

ef.íc-íéncía, visando melhor uso dos recursos di.sponíveis;

gua.Z.idade, relacionado, por um lado, com a redução dos

aspectos negati.vos do tráfego urbano (poluição do ar e

sonora, aci.dentes e outros) e, por outro, com a melhoria da

quali.dade do serviço de transporte (acessibili.dade, tempo de

viagem, congestionamento);

- equidade, pri.mei.ro, por melhores respostas às demandas

di.ferenciadas dos di.versos grupos social.s; segundo, por uma

melhor di.stribuição da i.nci.dência dos custos do transporte

sobre usuários, contribuintes ou outros grupos.

Em um segundo estudo (Organisation for Economic Co-operati.on and

Development, 1985) 8 OCDE coletou respostas de 13 países membros

da organi.zação a respei.to de seus objeti.vos para o transporte

urbano. Os resultados inda.cam o desejo de um transporte que seja

abrangente, i.ntegrado, efi.ciente, seguro, equi.tati.vo, não abri.da o

meio-ambi.ente e que poupe energia. Três temas principais se

destacam na declaração de objeti.vos para o transporte urbano dos

países da OCDE (p. 24)

necessi.dade de reduzir a demanda por transporte e

aumentar 8 efi.cáci.a no uso dos recursos disponível.s para este

fim através d& integração do planejamento do transporte e do

uso do solo;
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necessidade de reduzir a demanda pelo transporte privado

por automóvel e criar alternativas mai.s convem.entes;

- 8 necessidade de que as tarefas aci.ma e outras sejam

reagi.fadas com efici.ênci.a e criati.vidade, consi.derando

aspectos de segurança, uso de energia, o meio-ambiente e &

quali.dade de vida como um todo.

Cada um dos países consultados ressalta aspectos parti.culares além

desses que parecem ser comuns à mai.orla. Não se evidencia, no

entanto, & preocupação com aspectos sociais do transporte, seja na

sua função de garantir oportunida,des de acesso aos ci.dadãos ou no

atendimento à população economicamente menos favorecida

No caso de países em desenvolvimento, é esperado que objetivos

social.s também sejam estabelecidos para o transporte. Em

particular, para o Brasil, pode-se ci.tar o trabalho da Associação

Nacional dos Transportes Públi.cos (Comi.ssão de Economi.a de

Transportes da ANTA, 1984), que identifica os segui.ntes objetivos

pa,ra os sistemas metropolitanos e muni.cipais de transporte:16

objeti.vos soc.ía.ís, com vistas a assegurar o acesso ao
trabalho e às oportunidades de empregos à educação, &o lazer
e outros fi.ns económicos, cu].turai.s e social.s;

- objetivos eco.Zóg.ecos, com vistas à redução da po].unção
atmosféri.ca, sonora, vi.sua] e à me].horta da quali.dade de vi.da
em geral;

- objeti.vos ul-banísticos, como i.nstrumento de i.adução do
desenvolvimento urbano;

- objetivos económicos) como parte do processo de produção e
di.stri.buição de bens e instrumento de distri.bui.ção de rendas;

lb A Associ.ação Naco.onal de Transportes Públicos - ANTP reúne
técnicos e administradores púb].ecos do transporte urbano. Os
trabalhos gerados no sei.o da ANTA tendem a representar a prática e
as principal.s tendências de opinião que prevalecen no setor
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- objetivos po.Zíticos, com vistas a assegurar a liberdade de
opção e movimento das pessoas e a reagi.zação de seus
propósi.tos individuais;

- objetivos anel'góticos, com vistas à uti.ligação de recursos
energéticos alternati.vos de origem nacional. (p. 9)

Banjo (citado por Bovy, 1990) nota que os objeti.vos são

base.comente os mesmos para os países industri.ali.fados e os menos

desenvolvidos. A diferença, segundo aquele autor, reside na

percepção da i.mportância de cada objeti.vo. Como exemplo, a

preocupação com o meio-ambi.ente é apontada como sendo a principal

para os países industrializados, não tendo ainda alcançado a mesma

importância na li.sta de prioridades dos países nenos

desenvolvidos. Nesses últi.mos, de acordo com autor, o objetivo

económico é percebido como o mais importante, dada & carência de

recursos existente, observando, porém, que tal postura tenderá a

aumentar os problemas ambiental.s e soa.ais.

Antes de passar à di.scussão dos objetivos específi.cos da política

tarifária para o transporte público é i.nteressante identificar,

particularmente para o caso brasa.lei.ro, quem são os responsáveis

pela definição e execução de uma políti.ca de preços para o setor

1.2.2 A divisão de responsabi.cidades

Nuns análise comparativa da si.tuação insti.tua.onal do transporte

urbano em países em desenvolvimento Godard (1988) afirma que "não

há regi.stro de casos em que o poder público não exerça qualquer

tipo de interferência sobre a atividade de transportes" (p. 11). A
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situação não é di.ferente nos países desenvo].vidos. A despeito de

algumas experiênci.as importantes de desregulamentação de setores

do transporte públi.co, predomi.na a presença do transporte

regulamentado pelo poder público. 17

Com relação especificamente à política tarifária Godard, no mesmo

trabalho, nota que nos países em desenvolvimento as tar.iras sâo

fixadas pelo poder público na quase totalidade dos casos,

consta.traindo o instrumento mais forte do poder regulador do

Estado. Com base em outro estudo comparativo que abrangeu 51

ci.dades de 17 países da região da América Latina e Caribe, Thomson

(1990) relata que as tarifas do transporte públi.co são fixadas

pelo poder público em 86% dos casos, sendo que em outros 6% são

estipulados valores máximos para as taxi.fas.18

No Brasil, o arranjo i.nstitucional vigente é claro com relação às

responsabi.lidades atribuídas ao poder públi.co quanto ao

transporte. O transporte coletivo local é de competênci.a

municipal, sendo consi.gerado, de acordo com a Consta.traição

ir O termo desregulamentação corresponde a uma tradução da
expressão ''deregulati.on'', em i.nglês. Goldszer et al. (s.d.)
util i.zam o termo .Zibez'a.Z.ízação para descrever o abrandamento ou a
exti.nção da regulamentação no transporte. Avaliações recentes da
experiênci.a de desregulamentação realizada no Rei.no Uni.do a }).uni.r
de 1985 são feitas por Bees]ey (1991) e White e Turner (199].). O
caso de Santa.ago do Chi.le pode ser vi.sto em Thomson (1990). Os
argumentos a favor e contra a regulamentação dos transportes
públicos urbanos são discutidos no trabalho da Conissão Económica
para América Latina e Cara.be-CEPAL (1988) e em Nash (1982,
capítulo 5) e Button (1982, capítulo ll)

iõ Conforme os resultados apresentados por Thomson (1990), os
demais aspectos d& oferta de transporte público (tamanho da frota,
frequências, itinerários) também costumam ser regulamentados.
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Federal, um serviço públi.co de caráter essencial (Brasil, 1988,

Art. 30, Incisa V).19

Na prática, ocorre uma divã.são de funções entre o setor público e

o setor privado, particularmente no caso do tr'ansporte por õnibus.

Enquanto "parece haver um certo consenso em torno da

responsabi].i.dade estatal pelo planejamento, controle e

fiscali.zação dos serviços de transporte... o mesmo não ocorre

quando se considera a operação dos sistemas" (Associação Nacional

de Transportes Públi.cos, 1985, p. 5). Tradi.cionalmente, na mai.or

parte das cidades brasileiras o serviço de transporte por õnibus é

prestado por empresas operadoras privadas sob a forma de concessão

ou permissão do poder público.20

Num levantamento feito pelo Mi.ni.stério dos Transportes (Brasil,

1983a) sobre a situação dos órgãos responsável.s pelo transporte

público em dezessei.s capitais e mais as Regi.ões Metropolitanas de

Belém, Fortaleza, Salvador e o Distrito Federal, veria.cou-se o

seguinte

iu O transporte públi.co urbano nas regiões metropoli.tinas não tem
uma caracterização tão defina.da

zu Para uma discussão dos aspectos jurídicos da concessão e
perna.suão no servi.ço de transportes públicos ver, por exenplo,
Gasparini. (1989). Mais recentemente, 8 contratação por serviços
prestados é uma alternativa que tem sido adotada em algumas
cidades para o transporte público (ver Comi.ssão de Economi.a de
Transportes da ANTP, 1987a e Fagnani e Cadava1, 1989). Precauções
a serem tomadas na contratação de serviços como o transporte pelo
poder público são apresentadas por Cox e Love (1991), Glaíster e
Cox (1991) e Davas et a1. (1988)
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As pr.íncipais atl'.íbu.íções do poder concedente são: planejar,
implantar, coordenar e fi.scali.zar os serviços de transportes
públicos, os terminais, abrigos e estaca.onamentos de veículos
e a si.nalização viári.a; conceder, perdi.ti.r e autorizar a
exploração dos serviços; criar, prolongar e extinguir li.nhas;
determinar os parâmetros operacional.s, como iti.nerários,
horári.os, frequências, lotação dos veículos, pontos inici.ai.s,
i.ntermediários e final.s; e.laboral' está(ios taz'.ífár.íos a serem
pomo.Zog'aços pe-Zo Prefeito. (p. 7, sem ênfase no original)21

1.2.3 0bjeti.vos da política tarifária

A visão que parece predominar quanto à política tarifári.a pode ser

resumida no trecho a seguir, extraído de um documento elaborado

recentemente por um grupo de trabalho da Associ.ação Nazi.onal de

Transportes Públicos (1990a), destinado a ori.entar as medidas a

serem sugeridas ao Governo Federal e às decai.s autora.dades

relacionadas aos transportes públ i.cos:

A tarifa é defi.nada como a contra.bui.ção fi.nanceira dure'.a do
usuário, e é estabelecida de acordo com políticas públi.cas
que, criteri.osamente, assegurem os objetivos sociais
cola.nados, sem provocar a degradação dessa fonte. (p. 15)

O rol de objeti.vos que podem ser associados a uma política
tarifái'i.a é extenso A título de ilustração, é interessante

reproduzir a lista elaborada por Grei (1975), que separa os

objetivos em quatro grandes grupos:

21
Ainda & respeito desse assunto, o traba].ho de Pagano (1984)

traz uma análise comparati.va de diversas alternativas de di.visão
de responsabi.li.dades entre o setor públi.co e o setor privado com
re].ação ao transporte público urbano, avaliando-as quanto ao
provável impacto sobre a efi.ci.ência do setor
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a) redistribuir renda dos ri.cos para os pobres;

b) aumentar as oportunidades de movimentação dos grupos

em desvantagem económica, social ou física (por exemp].o:

pobres, desempregados, idosos, jovens, defi.cientes

físi.cos e outras pessoas sem acesso ao automóvel);

c) reduzir a superlotação nos veículos de transporte

público (particu].aumente nos períodos de pico);

d) melhorar 8 frequência, velocidade e cona.abi.lidade do

serviço de transporte públi.co;

e) fao.fitar a compra e o uso de bi.Ihetes;

a) encorajar o desenvolvi.mento de comunidades

geograficamente mais compactas, com nenor dependência do

transporte;22

b) encorajar o novimento com direção aos centros

estratégicos das cidades;

c) reduzir congestionamentos de tráfego;

d) reduzir a poluição do ai', sonora e vi.sual

e) reduzi.r aci.dentes;

zz Para uma di.scussão a respeito desse objetivo, ver 8 proposta d&
Comissão de Circulação e Urbanismo d& ANTP (1989) sobre a tese do
não-transporte
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+
e e

a) maximi.zar a receita tarifária;

b) minimi.zar o custo uni.tário de operação;
c) preservar a flexi.bi.cidade para realizar os ajustes
necessários nos ni.vens tarifários para atender

exigências quanto à demanda ou à rezei.ta;

d) garanti.r 8 uti.ligação efi.ciente de recursos escassos;

e) encorajar um mai.or uso da capacidade ociosa;

f) conservar energi.a;

Q2e.zas.i.on:a.i.s

a) manter bases de informação acessível.s sobre a

utilização dos serviços;

b) aumentar & efi.ciência dos procedimentos de bilhetagem

e colete dos valores pagos;

c) facili.tar a operação sem cobrador e reduzi.r

dificuldades com 8 mão-de-obra;

d) reduzir a evasão de tara.fas e fraudes;

e) manter i.ncentivos para melhorar

gerencial. (p. 21)23

0 desempenho

Muitos dos objeti.vos apontados são confli.tentes entre si, exi.gi.ndo

a determinação de priori.dades É natural que apenas determinados

J Para conhecer visões di.ferentes, porém não conflitantes, de
objeti.vos para a política tarifári.a para o transporte público
poden ser consultados: Comissão de Economia de Transportes d& ANTP
(1987b)p Organisation for Economic Co-operation and Developnent
(1985)l Daski.n et &].. (1985), Bladikas e Crowel1 (1985) e Abrams
(1982). Um ponto de vista alternativo é apresentado no traba].ho de
Conter e Topakian (1980), que reali.abram uma análi.se empírica
utili.Bando dados d& empresa pública operadora do BART-Bay Área
R&pid Transit, o metro da regi.ão de São Franca.sco, nos E.U.A. Eles
encontraram evi.dências de que o objetivo da política tarifári.a
adotada pelo BART era o cresci.mento da estrutura burocráti.ca da
empresas em vantagem dos pr'óprios burocratas.

2
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objeti.vos sejam tratados como priori.tários em lugares e situações

diferentes. As mesmas observações feitas anteriormente com relação

a percepções distintas da importância re].atava dos objetivos do

transporte urbano nos países desenvolvi.dos e em desenvolvimento se

ap.ficam aqui.

Para os propósitos desta tese, os possíveis objetivos d& políti.ca

taxi.faria para o transporte públi.co podem ser asse.m

si.nteti.zados:z4

eficiência econõmi.ca

recursos di.sponíveis;Z

- equ.idade e outras metas soc.cais - distri.buir a carga

financeira de forma justa entre os cidadãos e assegurar a

disponibilidade de transporte publi.co adequado,

particularmente para os que mais o necessi.tam;

- cobertura de custos - obter recei.ta tarifár

para cobrir os custos da prestação dos serviços;

- max.ím.ízaçâo da rege.íta tarifária - deduzi.r o eventual

déficit fi.Dancei.ro da operação (ou aumentar o ].ucro);

5

suficienteia

extrair o máximo benefício dos

24 A relação se baseia naquela estabelecida & partir do estudo de
países menbros da OCDE (Organisation for Economic Co-operation and
Developmentl 1985, p. 10). Naquele documento também se inclui. Q
objetivo de coordenação com a política tarifária para o transpor'te
privado, nencionado no capítu]o final. desta tese

zo Deve-se notar que 8 maior parte dos objetivos ambientais
apresentados por Grey podem ser tratados como uma questão de
eficiência económica; forma urbana, congestionamentos, poluição e
acidentes são extel'na.Z.idades do transporte urbano, que serão
consideradas em mais detalhe no Capítulo 3
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convem.íência - encontrar meios de coletar 8 rezei.ta

taxi.faria que não impliquem gastos excesso.vos de tempo e

outros recursos e que não sejam i.nconvenientes para

operadores e usuári.os.26

Desses objeti.vos, os doi.s pri.melros relacionam-se di.retamente com

a qualidade de vida das pessoas. A ef.íciéncla econõm.íca visa

garantir que os recursos à disposição da sociedade sejam

utilizados da melhor forma possível na produção dos bens e

servi.ços. O objetivo da equ.idade preocupa'se em promover uma

distri.buição justa dos bens e serviços produzidos entre os

diversos grupos da sociedade

Os demais objeti.vos podem ser melhor interpretados como restri.ções

à consecução dos anteri.odes, uma vez que seu escapo é limitado a

um setor ou & uma empresas enquanto que a efi.ciência económica e &

equidade visam a sociedade como um todo. A imposi.ção de um

determi.nado nível de rezei.ta tarifária, que cubra para.al ou

integralmente os custos do serviço, destina-se a atender um

objetivo dela.mi.Lado e que, em geral, impõe perdas do ponto de

vista da efici.ênci.a económica e pode conduzi.r a soluções

socialmente injustas (conforme será visto no Capítulo 3)

As questões de convem.ência podem inpor restrições simples, de

ordem prática,, como a necessidade de evi.tar estruturas tarifários

extremamente complexas, de di.fícil compreensão pelo usuário.

Outros tipos de limitação podem ter origem em fatores

zo Como se poderia esperar) os objetivos específicos d& políti.ca
tarifári.a para o transporte público são semelhantes aos do
transporte urbano em geral, uma vez que estes devem ori.enter
aqueles.
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tecnológicos, por exemplo, na i.ndisponibi.lidade (& custos

razoáveis) de equipamentos que consigam di.scrimi.nar os preços de

acordo com a estrutura proposta. Esses aspectos caracterizam a

conveniência não como um objeti.vo pri.nci.pal da política tarifária,

mas como uma restrição à sua formulação.

Eficiênci.a econõmi.ca e equi.dade são, portanto, os objetivos

adorados nesta tese na busca de critérios a serem utili.zados na

elaboração e avali.ação de estruturas taxi.farias para o transporte

público urbano. Estes doi.s objetivos são, em geral, conflitantes,

uma vez que o atendimento a cri.térios de equidade pode levar a

desvi.os de políticas ótimas do ponto de vista da eficiênci.a

economica,

O objeti.vo deste trabalho é i.dente.fi.car critérios que expressem

conde.ções de eficiência econõmi.ca e equi.dade para ori.enter o

estabelecimento de preços diferenciados (se adequado) para o

transporte público, ou seja, & determinação da estrutura tarifári.a

para o setor. Antes, porém, de detalhar estes objeti.x-os e

apresentar as hipóteses a serem desenvolvidas, é importante

esclarecer o que se entende por estrutura tarifári.a, bem como o

conceito complementar de nível tarifári.o.

1.2.4 Nível veJ-sus estrutura tarifária

A política tara.feri.a pode ser melhor compreendida se interpretada

a parti.r de doi.s elementos que & compõe. O primeiro deles é a

determinação do níl'e.Z taxi.farto, que se refere aos valores
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monetári.os efeti.vamente associ.idos às tara.fas. O nível tarifário

relaciona-se com o nível médi.o de preços no si.stema; à medida que

o transporte passa 8 ser subsi.di.a,do, os preços se reduzem, uma vez

que a parcela de custos a ser recuperada por contribuição direta

dos usuári.os diminui

A determi.nação do nível tarifário se dá, no longo prazos a partir

da definição sobre a participação de outras receitas que não a

pari.faria na cobertura dos custos do transporte público. No curto

prazo) o nível. tarifário se altera para acompanhar a evolução dos

custos operacional.s decorrente, por exemplo, de efei.tos meramente

inflacionári.os ou de alterações na especifi.cação do servi.ço

ofertado.

A estrutura tarifári.a diz respei.to à forma como são di.ferenciadas

as tarifas, ou seja, à determinação dos preços relata.vos para

categori.as dista.ntas de pari.fa. A parti.r de um mesmo nível médio

úe preços (defi.nado pe]o níve]. taxi.fári.o), as tarifas podem ser

di.ferenciadas em função do ti.po de uso que se faz do si.stema (por

exemplo, em que período do dia) e das característi.cas do usuár.ío

apor exemplo, sua renda). A proposição de que a taxi.fa pode ser

diferenciada por ti.po de uso e de usuário é uma das idéias

centrais desta tese e será di.scuti.da no item 1.3.1.27

Discussões sobre diversos aspectos das questões de nível e
estrutura tarifári.a podem ser encontradas nos anal.s do simpósio
específi.co sobre o tema realizado na Inglaterra pelo Transport and
Road Research Laboratory-TRRL (1974). Alguns autores consi.deran um
terceiro elemento da política tarifári.a, as concessões especi.ais,
na forma de descontos sobre os valores básicos da tarifa para
determi.nados grupos de pessoas (ver, por exemplo, Grey, 1975, p.
22). Esta é, também, uma forma de diferenci.ar preços segundo
característi.ca,s dos usuári.os, se enquadrando, portanto, na
definição de estrutura tarifária aqui adorada
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A respeito da análi.se de políti.cas tarifários, Orai.co (1989)

propõe que esta seja feita & parti.r de dois "ei.xos

i.nterdependentes". O pri.melro representado pelo "financiamento dos

serviços de transporte colete.vo: & concepção) o processo de

deck.são e a i.mplantação concernentes ao suporte financei.ro do

transporte" (p. 61)

O segundo ei.xo, na, proposta de Orrico, trata de duas questões

o conjunto de mecanismos ligados ao estabeleci.mento do valor
das pari.fas, isto si.gni.fi.ca aspectos do cálculo tarifário (e
do jogo de interesses e pressões) e também da estrutura
tarifária, isto é, o modo como a tarifa é espacial e
socialmente di.stri.buída.(p. 62)

Consi.derando-se que os necani.senos do cálculo tara.feri.o estão

di.retamente associados à definição da estrutura tarifária, essa

proposta torna-se semelhante àquela aditada nesta tese. Deck.sões

sobre o suporte financeiro do transporte público determi.nam o

nível tarifário do si.stema, enquanto 8 definição da estrutura

tarifária deverá ser orientada por um conjunto de cri.térios

proprios

Uma vez conheci.dos os objeti.vos da política tarifária para o

transporte públi.co e estabelecida a distinção entre os conceitos

de nível. e estrutura tarifári.a, pode-se apresentar de forma

deta].hada os objetivos deste trabalho, bem como suas hipóteses

princi.pais. Isto é fei.to no item a segui.r
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1.3 0bjetivos da tese

O objetivo pri.ncipal desta tese é i.dente.ficar critérios para

elaboração e avaliação de estruturas tarifários para o transporte

público urbano de passagem.ros. Por elaboração deve se entender o

pz'o.feto de estruturas taxi.fári.as, no sentido de definir os padrões

a serem seguidos ao se diferenci.ar a cobrança da tarifa entre

grupos de usuários. A avaliação, por su.a vez, i.aplica a comparação

entre estruturas tarifári.as a.Lternati.vas face aos objetivos e

critérios estabeleci.dos vi.bando a seleção da alternativa que

melhor os atenda

Através da análi.se dos objetivos da política pari.faria, eficiência

económica e equidade foram eleitos como prioritári.os. Procura-se

aqui. estabelecer critérios, a partir destes doi.s objetivos, que

orientem e justa.fi.quem a diferenciação de preços para o transporte

públi.co. Outros objeti.vos devem ser considerados na formulam;o cia

política taxi.faria, porém, de forma complementar.28

Conforme a di.scussão realizada no item 1.1, sobre a motivação

deste trabalho, tanto a tarifa qui.lométrica (uma das formas de

diferenciar tarifas) quanto a pari.fa úni.ca (em pri.ncípi.o não

zu Um objetivo bastante citado na li.teratura especializada é o de
ef.ícác.ía (ver, por exemplo, Talley e Anderson, 1981, Ri.beira, 1991
e Fenstersei.fer, 1987, para considerações específi.cas sobre
transporte público, e Sovas, 1978, & respeito de serviços públi.cos
em geral). Os critéri.os de eficácia estão normalmente associados à
verá.ficação de desempenho gerencial e operacional numa certa
ati.vidade. Aspectos da provisão de transporte devem ser avaliados
segundo sua eficáci.a,. Quanto à estrutura tarifári.a em si, pode-se
considerar este critério como secundári.o em relação aos de
eficiência e equi.dade
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diferenciada) impli.cam um tratamento desigual aos usuári.os. Além

disso, nada indica que conduzam à eficiênci.a no setor. Portanto, a

decisão sobre diferenciar ou não & cobrança, de tarifas entre os

usuári.os, e sobre & forma de proceder para diferenci.á-las, deve se

basear em cri.Lérias os qual.s, em geral, não estão claramente

estabeleci.dos

Para ati.agir os objetivos da tese o enfoque proposto para

determinar a estrutura taxi.faria estabelece uma correspondência

entre os de critérios de efic.íência económica e equ.idade, por um

lado, e a diferenciação da cobrança segundo o tipo de uso e de

usual-.ío do transporte púb].i.co, por outro. Algumas hipóteses sobre

esses critérios são formuladas abas.xo para serem desenvolvidas ao

longo do trabalho. O enfoque, as hi.póteses, bem como uma

proposição sobre a forma de utili.zação de cri.térios confli.tentes

na determi.nação da estrutura tarifária são apresentados a seguir

1.3.1 0 enfoque: tipo de uso e efici.ênci.a versus ti.po de usuári.o e

equi.dade

Para tornar possível a apli.cação de cri.térios de efi.ciência

económica e equidade na determinação da estrutura tarifári.a é

necessário vincula-los às condições de produção e consumo do

transporte público. A proposição pode ser representada

diagramaticanente como na figura l.l

As formas de uso do sistema podem ser associadas ao consumo de

di.ferentes produtos ofertados pelo transporte público. O
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ESTRUTURA TARIFÁRIA

DIFERENCIAÇÃO

TIPO DE
uso

TIPO DE
USUARIO

CARACTERÍSTICAS
DO PRODUTO

CARACTERÍSTICAS
DO CONSUMIDOR

Ori.gem x desta.no

- distância
- senti.do

Renda

Disponibili.dade de
auto
Idade, sexo
Estrutura familiar

Período
Modo

ESTRUTURA DE CUSTOS

- Marginais
- Médj.os

NECESSIDADE

CAPACIDADE DE

CONTRIBUIÇÃO

A
EFICIENCIA EQUtnAOE

FIGURA 1.1. Enfoque aditado para di.ferenciação das tarifas
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transporte pode ser caracterizado em termos económicos como uma

atividade multa.produto por produzir serviços di.versos que se

distinguem em termos de suas demandas e seus custos (ver Jara-

DÍaz, 1982) . Assim, uma viagem reali.fada entre un ponto de origem

e um dado desta.no, em determi.nado período do di.a, por um modo

específi.co, é um produto diferente de outra viagem em que qualquer

um desses atributos seja diferente.29

Do ponto de vi.sta da estrutura taxi.faria, as característi.cas

relevantes do "produto" viagem no transporte público são a sua

origem e destino (dimensão espacial), o período em que ocorre o

seu consumo (dimensão temporal) e o modo utili.zado. Com relação à

di.pensão espacial de um deslocamento, é mais simples trabalhar com

duas de suas consequênci.as: a distância percorrida (em cada

modalidade de transporte púb]ico uti.].i.zada) e o senti.do em que

isto ocorre (coincidente com o de mai.or demanda ou não)

A i.mportância destes atributos de uma viagem deve-se ao fato de

que o custo associ.ado a cada tipo de produto (conjunto de

atei.butos) é diferente. Assim, vi.agens com extensões dista.ntas têm

custos diferentes, o mesmo ocorrendo com relação ao sentido da

vi.agem, o período em que ocorre ou o modo pe]a qual. é realizada.

Pode-se falar, então, em uma está'atura de custos, correspondendo

aos diversos produtos consumidos, ou melhor, serviços uti.ligados.

O uso do transporte públi.co para realizar uma dada vi.agem impõe

zu As i.aplicações da diferença entre a uni.dade da oferta - uma
viagem de um veícu.Zo õnibus (ou composição de metro ou ferrovi.a) -
e a unidade d& demancfa - & viagen de um passage.íz'o - surgirão na
discussão sobre custos marginais do transporte público, no
Capítulo 3.
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custos específicos ao sistema, que devem ser levados en conta na

determinação da estrutura tarifária. 30

Preços que conduzem à eficiência, económica devem se basear nos

custos marginal.s dos produtos, conforme será visto no Capítulo

3.Ji (Os custos médios dos servi.ços também podem ser relevantes na

determinação da estrutura tarifária.) Portanto, por razões de

efi.ciência, a estrutura de preços deve refleti.r 8 estrutura de

custos (margi.nai.s) dos diversos servi.ços. A estrutura tarifári.a

deve então consi.deram as peculi.aridades do processo de produção do

transporte público, diferenci.ando os preços de acordo com o uso

que se faz do sistema

Se, por um indo, o transporte é uma ati.vi.dade mu].tiproduto, tambén

os ''consumidores" destes produtos não são i.guais entre si. Os

usuários do sistema de transporte di.ferenci.am-se com relação a

diversas características, por exemplo:

óu A este respeito, Wilson (1986), numa revisão dos principal.s
avanços d& econonia dos transportes & partir d& década de 60,
afirma que ''com o reconhecimento d& natureza multa.di.mensi.anal do
produto da ati.vidade de transporte, o problema das estruturas
tarifários ótimas, baseadas em custos marginal.s largamente
variados, deve ser encarado de frente" (p. 37)

ói Tambén será visto no Capítulo 3 que a existência de falhas no
mercado do transporte público urbano leva a preços óti.mos (do
ponto de vista da eficiência económica) que di.versem dos custos
marginais.
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renda;

disponi.bilidade de auto;32

fai.xa etária e sexo;

estrutura familiar

Com base nestas características é possível classifi.car a população

segundo diferentes níveis de carão.idade de conta'.íbu.íção e de

necess.ícíade. A capacidade de contribui.ção pode ser entendida tanto

do ponto de vi.sta financeiro (se expressando sob a forma de

demanda nos mercados) quanto en termos da contra.bui.ção à produção

(pe[a qual. se espera uma recompensa financei.ra) ou ao bem-comum

(cuja recompensa é de difíci.l avaliação)

Quanto à definição da estrutura tarifária, para que esta seja

soa.aumente justa, deve considerar que os di.versos grupos sóci.o-

econõmicos possuem necessidades e possibi.l i.dades di.ferentes de uso

do sistema. Esses aspectos estão associ.idos à questão d& equidade

(que será analisada no Capítulo 4). Os preços não devem onerar

demasi.adamente os mais pobres nem i.mpedi.r qualquer grupo de fazer

os deslocamentos essenciais à manutenção de um padrão de vida

digno. Ao diferenci.ar os preços) deve-se levar em conta, além de

razões de efici.ênci.a econõmi.ca, também as características dos

usuários, procurando-se fazer com que a distri.buição dos custos

entre eles ocorra de forma equitati.va

A discussão acima sustenta a posição, aqui. adotada, de que os

critérios de eficiência económica e equidade, quando aplicados à

óz O contei.to de di.sponibili.dade de auto se dista.ngue da posse de
automóveis pois aquela pode ser afetada, além da renda, pela i.dade
e estrutuz'a familiar
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determinação da estrutura tarifária, podem ser expressos através

d& diferenciação de preços entre diferentes tipos de uso e de

usuários do sistema de transporte público.

A segui.r são apresentadas as hi.póteses centrais deste traba].ho, de

onde se derivam outras duas hipóteses preliminares que também

deve!:'ão ser analisadas.

1.3.2 As hipóteses: a complementará.dade entre os cri.térios de

efi.ciência económica e equi.dade

Duas hipóteses centrais defi.nem a linha de desenvolvi.mento do

trabalho. Elas estão relacionadas aos dois cri.térios selecionados

e são as segui.ates:

H.i.P.ÓI.e.s.e...........l. - Cri.sérios de efi.ci.ência económica não são

sua.cientes para determinar a estrutura taxi.fári.a

Três argumentos principais sustentam esta hipótese: a exi.st:3nci.a

de falhas de mercado no transporte públi.co, limo.tições de

informação e aspectos distributi.vos. Estes argumentos serão

discuti.dos no Capítulo 3

Como corolári.o da discussão resulta que a estrutura de preços deve

se basear na estrutura dos custos marginais. A natureza dos

desvios com relação a esta estrutura, decorrentes das falhas de

mercado, deve ser compreendi.da, uma vez que orientam as formas de

diferenci.ar os preços.
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Os critérios de eficiência econõmi.ca não abrangen os impactos

di.stri.butivos de uma po].íti.ca de preços. Estes, porém, não podem

ser ignorados pelos que formulam políticas públi.cas. Propõe-se

asse.m, a segunda hipótese princi.pal

Hi..Bate.s.e....2 - Cri.térios de equidade devem ser i.ntroduzidos

para complementar as informações relativas à efi.ci.ênci.a

econõmi.ca, visando obter uma distri.bui.ção de impactos

soa.a].mente justa,

Dois aspectos se sobressaem na aná].i.se dessa hi.pótese: a

distribuição de renda e a necessidade de transporte. Estes são

tomados como base para defina.ção de critéri.os de equi.dade que

podem ser utili.zados na elaboração e avaliação de estruturas

pari.feri.as.

A preocupação central da tese com a estrutura de preços relata.vos

no setor de transporte público exige que duas outras hipóteses

preliminares sejam exame.nadas, embora em menor profundidade. A

primeira delas di.z respeito à conveniênci.a de se anali.sar

separadamente as questões de deter:'minação de preço e nível de

produção (quali.dade do serviço, no caso do transporte)

Considerações empíricas e conceituais são apresentadas para

Justificar tal procedimento.

A segunda hipótese prelo.minar refere-se à possibili.dade de tratar

separadamente os doi.s elementos da políti.ca taxi.faria: nível e

estrutura. Argumenta-se que, na determinação do nível tarifário

prevalecem os critérios políti.cos sobre os económicos, exigindo um
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trata,mento particular da questão. As hipóteses prelimi.mares são

di.scutidas no Capítulo 2.

1.3.3 A proposição: um modelo contei.tual baseado em critérios de

efici.ência económica e equidade

Apesar de seren uti]i.zados como critéri.os que se comp].ementas na

determinação de estruturas tarifários, eficiência económica e

equidade são, em geral, cri.téri.os conflitantes. É, portanto,

necessário que sejam propostos meios de trata-los conjuntamente

A proposição aqui apresentada ba,sela-se num modelo contei.tual para

auxil i.ar na elaboração e avaliação de estruturas taxi.farias para o

transporte público. Este modelo i.ncorpora) sob 8 forma de

restrições, informações sobre estruturas pari.farias, elaboradas

com base em critérios de eficiência econõmi.ca, e maximiza

equidade, expressa através de uma função do tipo bem-estar social

O deta].hamento do mode]o é apresentado no Capítu].o 5

O objetivo da uti.lização do modelo é encontrar os valores

apropriados de pari.fa para diversos grupos de usuári.os, que,

maximizando a equidade, satisfaçam à restrição imposta pe].a

decisão sobre o nível taxi.fári.o (suposta anterior) e às restrições

que descrevem as características d& estrutura tarifária proposta

Um aspecto importante da concepção do modelo é a relevânci.a da sua

função de avali.ação face a função de otimi.cação, uma vez que a

essência da aplicação é & conparação entre propostas alternativas.
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1.4 Desenvolvimento do trabalho

Os dedal.s capítu].os da tese tratam das hipóteses levantadas e da

proposição a ser apresentada. No Capítu].o 2, são discuti.das as

hi.póteses preliminares: possibil i.dade de tratamento separado da

determinação de preço e da qualidade do servi.ço, asse.m como das

questões de nível e estrutura tara.faria

O Capítulo 3 contém uma revisão da ]iteratura especial.izada sobre

a economia do transporte público visando identi.ficar qual.s as

implicações do critéri.o de efi.ciência econõmi.ca para a

determinação de estruturas tara.farias. Estabelecida 8 importânci.a

dos custos marginais para a determinação de preçosl passa-se à

discussão das parti.cularidades da estrutura de custos do serviço

de transporte públi.co e suas consequências para a elaboração de

estruturas tarifári.as.

O critério de aqui.dade é o tema do Capítulo 4. Ini.ci.almente, é

fei.ta uma revisão bi.bliográfica a respei.to da apli.cação do

critéri.o de equidade ao transporte público, i.dentifi.bando

limitações quanto à sua interpretação. A seguir, o conceito de

equidade é ampla.ado, anali.Bando-se suas bases e diferentes

dimensões, com vistas a i.dente.ficar aquelas que sejam relevantes

para a propósi.to da tese

A proposta de um modelo conceptual para elaboração e avaliação de

estruturas tarifári.as, baseado em critérios de efici.ência

económica e equidade, é apresentada no Capítulo 5. Aspectos
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contei.tuais da representação da estrutura tarifári.a através de

restrições e da formulação de uma "função de equi.dade" são

discutidos. Comentári.os sobre o tipo de informação necessári.o para

a eventual i.mplementação do modelo concluem o capítulo.

Fi.nalmente, o Capítulo 6 resume as pri.ncipai.s conclusões obtidas

ao longo do desenvo[vimento do traba].ho. Um ponto parti.cularmente

relevante refere-se à discussão sobre estruturas taxi.farias que

potencialmente ofereçan melhores condições de atender os critérios

estabe.tecidos. São ai.nda apresentadas reconendações para

prosseguinento do trabalho.
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Neste capítulo, são analisadas duas hipóteses prelimi.naves que

devem ser averiguados antes que as hi.póteses central.s do trabalho

possam ser desenvolvidas. Em privei.ro lugar, é necessário

estabelecer a possa.bili.dade e a conveniênci.a de tratar

separadamen+-e as questões de determinação de preços e do nível de

produção, este ú].temo, no caso do transporte públi.co, associado à

qualidade do serviço ofertada. Em segundo lugar, deve-se separar,

para efeitos práticos, as questões de determi.nação do nível e da

estrutura taxi.faria. Finalmente, discute-se um modelo normati.vo

para elaboração de políti.ca tarifária proposto por Cervero (1985c)

que contém mui.tos pontos em comum com a argumentação apresentada

neste capítulo.
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2.1 Separação preço X nível de produção

De acordo com a teori.a econõmi.ca, preço e nível de produção são

determinados conjuntamente através da ação dos mercados nos

di.ferentes setores da economi.a.l O transporte público urbano, como

um ramo da ati.vidade económica., estaria sujeito a princípios

si.nilares. No entanto, sua característica de servi.ço público

implica uma série de parti.culari.dades que o afastam do tratamento

clássico de deterninação de preços.

Pode-se afi.amar que exi.ste, no caso do transporte público, uma

certa precedência da defi.nação da quali.dade do servi.ço (nível de

produção) sobre a deck.são relativa aos preços. Isto não signo.fica

que a determinação de preços seja independente da deck.sào sobre a

quali.dade do serviço. Como será visto a segui.r, as tarifas

resultantes da opção por uma dada oferta de transporte podem

inviabi.liga-la, exigindo adaptação nos critérios adotados na

definição da qualidade de serviço. Porém, & análi.se das duas

questões pode ser conduzida separadamente desde que esteja

previsto um nível mínimo de interação entre elas.

A seguir, doi.s tipos de argumentos são apresentados visando dar

sustentação a esta hipótese

l A determinação de preços e dos níveis de produção de firmas ou
ramos da atividade económica é assunto tratado pela mi.croecononia
Entre diversos livros-textos pode-se citar Henderson e Quandt
( 1980 ) e Baumo1 ( 1977 )
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2.1.1 Aspectos empíricos

O pri.ncipal fatos que conduz à possibili.dade de separação na

análise da oferta e dos preços do transporte público está ligado à

presença de outros critéri.os que não os económicos na definição d&

qualidade do serviço.2 Contribui também a característica de

ati.vidade fortemente regulamentada pelo poder público, conforme

menti.onado no Capítulo l

Uma análise "empírica" (assim denominada por se tratar de uma

observação da prática) da admi.nistração do transporte públi.co por

õnibus nas cidades brasi].eiras, baseada nos procedi.mentos adotados

pelos órgãos responsável.s quanto à especificação dos serviços de

transporte e no estabeleci.mento de ta,ri.fas, inda.ca que,

geralmente, a quali.dade do serviço resu].ta da interação entre um

conjunto de fatores, apresentados a segui.r

z A determi.nação de preços também é influenciada por outros
critérios que não os económicos, porém, de natureza diferente
daqueles que afetam a definição da oferta.
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Respeita a padrões de serviço pré--definidos

Em boa parte das cidades, parti.cularmente as de maior porte,

o poder público entende como sua & responsabi.li.dade de

estabe].ecer as condições d& oferta de transporte públi.co.

Nesses casos, a definição de novas linhas, itinerários,

horári.os de operação) frequênci.as e ti.pos de veículos é feita

com base em padrões de servi.ço que refletem critérios

económicos e de aqui.dade (em geral, mal defina.dos)

Critérios de equi.dade espace.al parecem prevalecer em muitos

casos.'s Isto pode ocorrer na definição de novas li.nuas para

áreas até então não atendi.das pelo transporte públi.co; não se

julga equitativo (corretamente, do ponto de vista espacia].)

que uma dada região, por exemplo, um conjunto habitacional,

seja servido por transporte público enquanto outro não o é

D& mesma forma, não parece justo que aspectos da qualidade do

serviço, como o (des)conforto ou o intervalo entre õnibus,

sejam mui.to di.ferentes de uma regi.ão para, outra. Asse.m,

padrões de atendimento especi.ficando lotação máxima dos

veículos (ou composições), intervalos máximos entre viagens

numa linha, horári.os convem.entes de operação ou distância

máxima de acesso aos pontos de paradas (ou estações) visam

equa].tear o serviço de transporte entre seus usuários.

J A discussão a respeito de diferentes dimensões da equidade,
entre elas a espacial, encontra-se no Capítulo 4
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Demandas de rentabilidade por parte dos operadores

No caso específico dos õnibus, operados base.comente por

empresas privadas, a situação idealizada acima nào chega &

ser comum. As característi.cas d& cada ].unha impli.cam custos e

receitas diferentes, havendo uma tendência natural por parte

das empresas em reduzi.r seus custos (através d& redução da

oferta) nas linhas potenci.almente defi.citárias. Ocorre,

assim, uma tendênci.a de uniformização, não com base nos

padrões de serviço, mas de rentabil i.dade entre linhas.

Naqueles lugares onde o poder público não exerce seu papel

regulador e fi.scalizador, a oferta é defina.da, na prática,

pelas própri.as empresas operadoras, enfati.Bando critérios de

lucratividade

Demandas sociais por ampliação dos serviços

Em algumas oportuna.dades & oferta não é defina.da por padrões

de serviço nem por interesse dos operadores, mas por de111andas

soa.ai.s que exigem & implantação de un novo serviço ou &

melhora.a de um servi.ço existente. T&l tipo de si.tuação pode

exigir um aumento efetivo da oferta ou um mero rearranjo dos

recursos di.sponíveis a curto prazo. Neste último caso,

altera-se a distribuição d& oferta existente, com intactos

post.ti.vos ou negativos sobre a equidade espace.al
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l)enandas po-Zít.loas por aap-ilação dos será.aços

A interferênci.a de políticos local.s na definição da oferta de

transporte públi.co não é desprezível. O atendi.mento 8 anta.gos

redutos dei.forais, ou a abertura de novos através da

extensão de serviços públicos (como o transporte) para uma

região, faz parte da prática política de pequenas e grandes
ci.dados

Até que ponto os representantes d& população agem em nome

desta, auxiliando portanto o atendimento às demandas soa.ai.s

identificadas aci.ma, ou em seu próprio interesse, é uma

questão em aberto. Apenas a consci.entização da população

quanto à escolha de seus representantes pode fazer com que

estes interesses conviriam.

Átend.íment0 8 resta.íções con z'e.Zaçã0 8 equipamentos e pessoa.Z

A principal restrição normalmente encontrada para ampliação

da oferta de transporte públi.co é a limitação do número de

veículos à di.sposi.ção, particularmente nos períodos de pi.co

da demanda. Tal restrição ocorre, no curto prazo) com relação

à frota de veículos disponível. Em mai.or prazo) esta

limitação pode ser mais fao.Imente superada no caso dos

ânibus do que nas modali.dades sobre tri.lhos. Outra restri.ção

neste senti.do refere-se não à frota total, mas àquela

disponível para operação no pico, que está diretamente ligada

à qualidade da atividade de manutenção dos equipamentos.
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Restrições de pessoal são menos comuns, embora seja

interessante mencionar que elevados graus de absenteísmo

podem estar presentes em si.tuações de baixa meti.vação

decorrente d& não valorização profissional

Capacidade de controle dos serviços pelo poder público

Quando o serviço de tr.ansporte é prestado por empresas

privadas, a prática i.ndica que, seja qual for a combi.nação de

fatores aci.ma pe]a qual. é estabelecida a oferta, esta será

cumprida apenas no li.mire inferior defi.ni.do por um entre doi.s

e].ementos:

a capaci.dade de resistênci.a dos usuários, a partir da

qual reações violentas podem

- a capaci-dade de controle do poder público em fazer

cumprir o estabelecido.

Mesmo operando sob alterna,uvas institucional.s que garantam

uma rentabilidade mínima ao seu negócio, as empresas privadas

mantém seus objetivos de máxima lucrati.vidade e estarão

agi.ndo em seu interesse ao reduzir seus custos, mesmo em

detrimento da qua].i.dade do

4 Com referênci.a ao papel dos usuári.os na garantia dos servi.ços
ver Affonso ( 1 987 )

o Há uma parcela menor da demanda pelo transporte públi.co cujo
].imi.te não é o de resistência mas sim o de desistênci.a. São
aqueles que di.spõem de alternativas de transporte e passarão a
usá-las à medida que piora o transporte público.
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Custo resta.Zt;ante

Um dos fatores que conde.cionam a oferta de transporte público

é o custo resultante. Particularmente para os sistemas de

õnibus, onde é pouco comum a existênci.a de subsídios, a

capacidade de pagamento dos usuários é um fator limitante da

qualidade do serviço. Também o poder públi.co tem restri.ções

quanto à sua capacidade de investimento no setor, limitando

as ampliações de si.stemas de transporte de massa sobre

tri[hos ou a real.i.cação de obras que permitam a melhora.a d&

qualidade do serviço do transporte por õnibus, como a criação

de pistas exclusivas (com tratamento pri.oritári.o para

veículos de transporte coletivo) em corredores de elevado

volume de veículos

Deve-se ter em mente o papel essenci.al do poder público, dada

a possibi.lidade de reduções sensível.s de custo com a

implantação de obras ou outras medidas que melhorem a

produto-vi.dade dos equipamentos de transporte. As restrições

de custo se agravam quando ambos, usuário e poder público têm

restrições financeiras.
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Possibilidade ou interesse ela subsidiar o sistema

A restrição de custo torna-se mai.s branda (do ponto de vista

do atendi.mento à demanda com uma dada quali.dade de servi.ço)

quando exi.ste & possibi.li.dade financei.ra e & disposi.ção

política de subsidiar o transporte públi.co.6 A existência de

subsídios relaciona-se di.retamente com o nível. taxi.feri.o e

será discuti.da no i.tem 2.2. Sua relação com a determinação da

oferta, no entanto, é li.mirada, una vez que os fatores que

interferem na decisão sobre o nível de subsídios são

princi.palmente de ordem política, como será vi.sto adiante

Dessa discussão dos fatores que afetam a determi.nação d& oferta

pode-se veria.car que apenas os do.ís ú.Zt.amos, o custo dos serviços

e a eventual existência de subsídios, têm J'e.Zaç.ão d.íz'eta com a

deter'm.mação da tar.ífa, sugeri.ndo que a quali.dade do serviço

(nível de produção) é estabelecida em grande parte de forma

independente do preço. Numa pesquisa realizada pela Uni.ão

Internacional dos Transportes PÚK-locos com 85 operadores de õnibus

de mais de 30 países constatou-se que "na mai.orla dos casos o

valor das tarifas era estabe]ecido pe].as autoridades locais,

ficando os nível.s de serviço geralmente por conta das empresas"

(Comi.ssão de Economi.a da UITP, 1983, p. 70)

Tal ti.po de procedimento pode ser esperado naque].as situações em

que o transporte público seja regulamentado, uma vez que o

conjunto de critérios adotado na regulamentação da oferta não

b Lembrando que são subsidi.idos os sistemas de transporte urbano
sobre trilhos, cuja parti.ci.poção no Brasa.l é signo.fi.cativa apenas
no Ri.o de Janeiro e em São Paulo.
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coincide com o uti.li.zado com relação à tarifa. O transporte

públi.co é, via de regra, regulamentado, tanto nos países

desenvo].vidos como nos menos desenvolvidos.7

No caso brasa.lei.ro (que não parece ser diferente dos demai.s), a

prática tradici.onal do ''cálculo tarifário'' toma a oferta como dada

e determi.na os valores de tarifa com base no custo correspondente

à quali.dade de serviço que resulta da interação entre os diversos

fatores citados acima. Assim a oferta efetiva de serviços é

medida, sujeita a todas as imprecisões e di.faculdades que isto

implica, o custo é calculado e, no caso da tarifa pelo custo

médio, rateado entre os usuários do servi.ço

A evolução da admiti.stração taxi.faria no Brasa.]., contudo, tem

trazi.do algumas mudanças importantes. De acordo com Pi.etrantonio

(1989) as i.novações e avanços na gerência do transporte público

nas ci.dades de grande e médio porte apresentam em geral três

i.ngredientes básicos:

desvinculação entre receitas e custos do serviço;

remuneração das empresas segundo a medição da oferta;

administração pelo poder público dos recursos

f A si.tuação de regulamentação na Améri.ca Latina é apresentada por
Thomson (1990). Quanto à Fiança e aos E.U.A. ver Mitric (1988) e
Wilson (1991), respecti.valente. A Inglaterra é uma exceção, &
parti.r do processo de desregulamentação do transporte público
i.ni.alado em 1985. Para conhecer alguns resultados preliminares
desse processo, ver Beesley(1991) e White e Turner(1991)

u Esses i.ngredi.entes foram introduzi.dos através de instrumentos
diversos em várias cidades. Uma tipologia desses instrumentos é
apresentada por Pietrantonio (1989). Essas medidas também
facili.tam a introdução de subsídios no si.stema de transporte por
ânibus (que não é comum) como efeti.valente aconteceu em Belo
Horizonte, Brasíli.a e Cura.tuba (Comi.ssão de Economia de
Transportes da ANTP, 1987a). Tais mudanças são, portanto,
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Essa tendência crescente à separação dos custos operaci.onais da

receita tarifári.a di.stancia ainda mai.s o estabelecimento d&

política de preçosl em particular da estrutura tarifária, da

determinação da oferta, abrindo novas e variadas possibi.l i.dades a

serem exploradas na elaboração de políticas taxi.feri.as.

A título de complementação, pode-se comentar sobre a expei'iência

de contratação de serviços de transporte público, de crescente

importância nos E.U.A. (Tear, 1988 e 1991). Esta ocorre, em geral,

de forma complementar ao transporte ofereci.do por operadores

públi.cos, até então monopolistas. Esses procedimentos apresentam

característi.cas semelhantes aos utilizados nas cidades

brasi[ei.ras, com a rea]ização de concorrências na se].eção dos

operadores privados e remunerando-os por serviço prestado (Cox e

Love, 1991). Estes últimos autores defendem, no entanto, que o

controle dos serviços de transporte continue a ser exercido pelo

poder ?úb]ico, inc].usi.ve na definição dos padrões de oferta e dae
tarifas.U

importantes para a discussão sobre nível e estrutura tarifária
feita no i.tem 2.2

9 É curioso observar que a separação entre custos e receitas, com
a remuneração das operadoras por custo do serviço prestado, é
tratado no Brasil, em alguns casos, como um passo na di.reção da
estatização do transporte púb].ico. O mesno ti.po de ação é
interpretado, nos E.U.A., como pl'ívatizaçâo (Davas et al., 1988),
refletindo os diferentes pontos de partida.
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2.1.2 Um aspecto contei.tual

Um elemento da teoria econõmi.ca que reforça o argumento sobre a

separação entre as condições que definem a oferta e a determinação

de preços refere-se à dista.nção entre os conceitos de ef.íc.íénc.ía

aJocat;.íva e a denominada ef.íc.íênc.ía-X (Lei.benstei.n, 1966)

A eficiência económica relaciona-se, por um lado, com & teori.a

econõmi.ca do bem-estar e, por outro, com o problema de

cietermi.nação de preços.lO Para que o máximo bem-estar soa.al possa

ser a].dançado é necessário que os recursos da sociedade estejam

sendo alocados aos seus usos da maior valor.ll A produção e o

consumo de bens e serviços que atendem a condição de efi.ci.ência

económica ocorre quando os preços de mercado são iguais aos custos

margi.naif. Portanto, para que o setor de transporte público atenda

as condições de efici.ência a.Zocat;iva seus preços devem ser

determi.nados com base nos custos margi.Dais de produção dos

serv].ços.

A eficiênci.a--X, por sua vez, pode ser consi.derada como uma

eficiência de custos, ou admini.strativa. Refere-se & di.ferenças de

produtiva.dade i.nternas a uma empresa decorrentes, princi.palmente,

de fatores mota.vacionai.s. Estes podem se originar em estímulos

IU A discussão da relação entre teori.a do bem-estar, efi.ciência
económica e determinação de preços é feita no iníci.o do Capítulo
3. Neste ponto são apresentadas apenas as idéi.as essencial.s à
argumentação.

ii A teori.a do bem-estar geralmente i.gnora aspectos distributivos
da econonia
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externos (por exemplo, concorrênci.a) ou internos (métodos

admi.nistrativos)

Perdas com relação à efi.ci.ência alocativa ocorrem, em geral, em

função de di.storções no funcionamento do mercado (exemplos

clássi.cos são monopóli.os e restrições tara.fári.as ao comércio

internaci.onal). A determinação de preços no transporte público não

é fei.ta, na mai.or parte dos casos, através de mecanismos de

mercado, mas sim pelo poder público. Este deve ter como um de seus

objeti.vos, ao estabelecer taxi.fas, a busca de eficiência

alocati.va, de forma a contribui.r para a melhoria do bem-estar

social

Por outro lado, as conde.ções em que a oferta de serviço se realiza

relaciona-se pri.ncipalmente a questões de efi.ciênci.a-X. Dadas suas

responsabi[idades para com o transporte púb].i.co, o poder público

também deve promover as condições necessárias para melhorar este

tipo de eficiênci.a na oferta. Porém, a poJít:íca tar.ífár.ía é apenas

um desses .instrumentos.12 Questões institucionais cano a presença

de operadores públicos ou privados, além de outros aspectos da

regulamentação do mercado de transporte público (como a exi.stêlicia

de algum grau de competição), afetam a efici.ência na produção dos

serviços de transporte

Portanto, a determi.nação das condições em que o servi.ço de

transporte público é ofertado tem como base um conjunto naus Eimplo

de fatores do que as decisões exclusivas sobre políti.ca tarifária

12 A concessão de subsídios, um dos elementos de uma política
taxi.faria, pode ter efeitos negativos sobre a efici.ência-X por uma
possível redução do incentivo à produtividade (ver, Gwilli.am,
1984, P. 55)
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Esta conc]usào é simi]ar àque].a obtida no item anterior, nuns

análi.se empíri.ca do processo pelo qual o nível de serviço e as

tarifas são determinados.13

Uma vez estabelecida a possibilidade de tratar de forma separada o

problena dos preços do tr'ansporte públi.co, este deve ser ainda

considerado em seus doi.s elementos, nível e estrutura tarifári.a,

dos qual.s o segundo é de particular interesse para esta tese

i'J A ri.gor, a efici.ência-X deve-se & fatores de difícil
explicitação, sendo então observada empa.ricamente. O título d&
seção 2.1.2 tem por base 8 di.stinção conde.ítua.Z entre os dois
tipos de efi.ciência.
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2.2 Separação nível X estrutura tarifári.a

A determinação de preços para o transporte públi.co urbano abrange

duas etapas quem conforme se pretende provará podem ser tratadas

separadamente. A questão dos nível.s tarifári.os, relaci.onada aos

valores efetivamente cobrados, está vi.nculada à necessidade ou

possibi.li.dade de subsi.doar o serviço de transporte. A presença e o

montante de recursos de natureza extra-taxi.faria eventualmente

disponível.s definem o nível. médi.o das tarifas (a receita médi.a por

passageiro transportado) necessário para complementar a cobertura

dos custos do serviço. A variação relata.va dos preços) a parti.r

desse nível médio, em função do ti.po de uso e de usuário,

caracteriza a estrutura tarifária

Caso seja tomada a decisão de subsidiar o transporte público é

preciso estabelecer de que forma serão obtidos os recursos

necessários para ta] fina]i.dade. ]sto imp].ica, primeiro,

ident-íficar as possa\'eis fontes (ie recursos e, segundo, deter'm.mar

qua-Z 8 contribuição I'e.Zat.íva de c.ada uma. Estas questões são

discutidas a seguir, embora sem grande detalhamento, uma vez que

esta não é uma tese sobre política de subsídios ao setor de

transporte urbano.

A li.nha de argumentação se baseia, como no item anteri.or, em

mostrar que as decisões correspondentes a cada elenento da

políti.ca tarifária - nível e estrutura - dependem de conjuntos

di.stintos de critérios (embora alguns sejam comuns) tornando

possível, na práti.ca, que sua análise seja feita separadamente
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2.2.1 Quanto subsidiar: os argumentos económicos e & deck.são

política

A decisão primordial, suas.ídiaJ- ou nâo o setor de transporte

público, tem um caráter estritamente políti.co. Alguns dos
pri.nci.pais favores que a conde.clamam são:

ambiente po]ítíco e social. face à questão de subsídios em

g-ez'a] - diferentes épocas e admini.strações cri.am tendências

de opina.ão públi.ca favoráveis ou não à prática de subsídios

por parte do governo;

- 8 dispor.íbi.Z.ídzide de recursos do poder púb.Z.íco - também o

nível de disponibili.dade global de recursos governamentais é

].imitado pe].as possa.bi.]i.dades políticas de a].gerações no

sistema tributário;

- 8 impor'tânc.ía do setor de transporte púb.Z.íco - o transporte

urbano disputa com outros serviços púb].i.cos os recursos

eventualmente disponíveis para custeá-].o e cada governo

admini.stra com um elenco próprio de prioridades.

Além desses favores essenci.almente políticos (que condicionam a

deck.são de subsi.doar ou não), há uma série de argumentos

econõmi.cos normalmente utilizados na defesa, ou justifi.cativa da

adoção de subsídios para o transporte público urbano. Em geral, os

argumentos económicos são uti.l i.zados para determi.nar o nível ótimo

de subsídio, no sentido de proporcionar a melhora.a do bem-estar

soa.al. Se referem, portanto, à deck.são de quanto suas.íc?.íéir
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Mui.tos dos argumentos económicos para justifi.car & concessão de

subsídios ao transporte público urbano estão associados & di.versos

ti.pos de falhas de mercado existentes nesse setor da atividade

económica. Favores como a predominância de mercados regulamentados

e não compete.tivos, a eventua.L presença de economias de escala

(não totalmente esclarecida para o transporte por õnibus),

externali.dades ou, ainda, a necessi.dade de estabelecer preços que

atendam a condição de ''segundo melhor'' do ponto de vi.sta da

eficiência econõmi.ca, são algumas das justificativas utilizadas.14

Estes pontos serão objeto de análi.se deta]hada no Capítu].o 3, uma

vez que a existênci.a de fa].has de mercado traz implicações

importantes para & definição de estruturas taxi.feri.as.

A rigor, o problema da determi.nação do nível óti.mo de subsídios

deveria ser objeto de uma avali.ação de custo-benefício da mesma

forma que um investimento, como proposto por Glaister (1987). O

"modelo de Glaister'', como fi.cou conhecido, ccnsideza os di.versos

modos de transporte público e privado, as relações entre si e com

a demanda, e calcula os benefícios e custos decorrentes do

subsídi.o ao transporte público.

No entanto, os própri.os procedimentos de avali.ação, seja de custo-

benefício ou outra metodologia, também i.ncorporam outros

i4 Ver, nesse sentido, o excelente trabalho de Gwilliam (1984),
sobre os objetivos e os impactos de subsídios ao transporte
públi.co. Uma discussão de alguns dos argumentos a favor de
subsídios encontra-se no trabalho da Comissão de Economia de
Transporte d& ANTP (1980)
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critérios, a].ém dos económicos.15 Estes outros cri.térios poden

estar mai.s ou menos explicitados no processo, tendo, porém, papel

fundamenta.L na deck.são. Asse.m, consi.durações de caráter social,

administrati.vo e políti.co, além de limo.Cações quanto às

i.nformações necessári.as para estabelecer o nível ótimo de suporte

fi.nanceiro, podem prevalecer sobre os argumentos econõmi.cos na

avaliação do tomados de decisão.

Dois aspectos ai.nda merecem destaque com relação à deck.são sobre o

montante de subsídi.os a ser destinado ao setor. Em primei.ro lugar,

é necessário considerar que a obtenção de recursos através de

tri.putos tem custos administrati.vos referentes ao processo de

a,rrecadação; adiei.oralmente, a tributação pode também impor perdas

de efi.ci.ênci.a econõmi.ca, por distorcer a alocução de recursos que

prevaleceria na sua ausênci.a.16 Dessa forma, existe um "preço

sombra" associado à arrecadação do governo, signo.ficando que o

custo econõmi.co de um cruzei.ro adicional arrecadado é mai.or do que
a unidade.i r

A segunda questão importante refere-se aos aspectos distributi.vos

do subsídi.o; por exenp].o) o modelo de Glaister é criticado por não

consi.dera-]os. Gwi]].i.am (1984) nota que subsídi.os indiscriminados,

sem destinação específi.ca a determinados grupos ou indivíduos,

podem ser formas pouco efi.cases de atender as necessidades

existentes. Na verdade, a análi.se d& distribuição dos custos entre

iü Li.chfield (1987) faz uma comparação entre métodos a].ternativos
de avaliação de projetos para o transporte urbano.

iü Admitindo-se que, na ausência de tributação, a alegação de
recursos seja efici.ente

i/ O preço sombra depende do método de arrecadação e difere qua,ndo
avaliado no curto e no longo prazo (ver Dodgson e Topham, 1987)

58



os usuários é mais relevante para a determinação da estrutura do

que do nível taxi.feri.o e está relaci.onada ao conceito de equi.dade,

discutido no Capítulo 4

Finalmente, estabelecer un volume de recursos para subsi.dias o

transporte público (ou outros serviços) é, acima de tudo, uma

decisão sobre o Falei.o de custos entre duas grandes categorias:

usuár.íos e n.ão-usuários. A despeito de toda orientação que a

teoria económica possa dar, tal tipo de decisão é, basicamente, de

natureza políti.ca

2.2.2 Subsídi.o: quem paga e quanto

A decisão de subsidi.ar ou não um certo setor da ativi.dade

econõmi.ca destina-se a benefi.dar determi.nadas parcelas da

comunidade (através da redução de preços, melhoria ou expansão de

serviços públi.cos) em detrimento de outras, que serão privadas de

alguns servi.ços públi.cos ou arcarão com & necessidade de aumento

de arrecadação por parte do governo para financi.ar o subsídio. A

necessi.dade de identi.fi.car grupos potenci.almente ganhadores e

perdedores evi.dencia o caráter político no tratamento da questão

do subsídio, distanci.ando-a dos modelos económicos de determi.nação

dos níveis ótimos de subvenção.

A decisão sobre quanto subsi.doar reflete, como foi vi.sto, a

di.atribuição de encargos entre usuários e não-usuários do serviço

de transporte. Esta decisão não pode i.gnorar a capacidade

potencial de contei.buição de nenhum dos doi.s grupos. Enquanto a
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ci.rcunstância dos usuários do transporte público é relata.valente

simples de se estabelecer, o mesmo não ocorre com relação aos

decai.s setores da sociedade

A di.atribuição dos encargos entre os não usuários i.nclui ai.nda

outro ti.po de rateio

parcela de recursos origi.nários do fundo geral de

arrecada,ção do setor público;

- a contribui.ção de fontes específi.cas associ.idas ao setor de

transporte

Recursos do setor públi.ca

Uma certa parcela, ou mesmo a totali.dade, dos recursos

(eventualmente) desci.nados & subsi.doar o transporte públ i.co provém

da arie('adução geral do setor públi.co, através dos mecanismos de

tri.butação estabelecidos.18 Asse.m, cada nível de governo tem uma

determinada composição e estrutura da cara'a tr.íbutál'ia, função dos

tipos de impostos existentes e dos níveis de taxaçào adotados.19

A questão de tributação é extensamente estudada na literatura

econõmi.ca, com vistas a determinar os tipos e níveis óti.mos dos

iu O volume de recursos à disposição do setor públi.co pode ser
complementado através de operações de crédito. Estas, no entanto,
estão sujeitas a restri.ções devidas à capaci.dade de endividamento
do setor público.

iu Enbora reconhecendo as diferenças existentes entre tipos
di.sti.ntos de tri.butos, tais como i.opostos, taxas e tarifas
públi.cas, adota-se, por simplici.dade, o termo .impostos paradescrevê-los.
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impostos (do ponto de vista da eficiênci.a económica).20 No

entanto, mais uma vez, os conde.ci.onantes políti.cos tendem a

prevalecer na decisão fi.na]. sobre a carga tri.butária. A

contribuição efetiva de cada setor, económico ou social, dependerá

mais de critérios políticos, atendendo objeti.vos de cunho soa.al

ou aspectos meramente administrativos. zi

A d.ístl'ibu.íção dos z'ecursos destinados ao setor de transporte

público também é fei.ta com base em cri.térios políticos. É práti.ca

corrente no Brasil (e nos demais países) o subsídi.o aos sistemas

metrovi.ários e ferroviários em áreas urbanas, o mesmo não

ocorrendo para o transporte por õnibus, a despem.to da exi.stência

de argumentos económicos que justificam (teoricamente) subsidiá-

los. Neste caso, critérios de equidade também podem não estar

sendo atendidos, consi.derando-se que & distribuição de renda entre

os usuários dos di.versos modos de transporte são di.ferentes.22

Portanto, com relação aos recursos originários da arrecadação

geral do selar público, cri.térios políticos, em geral não

exp].i.citados, terminam por estabelecer a di.stri.buição social do

benefício .Zíqu.ído para os usuários do transporte pública). Os

benefícios líquidos resultam do conjunto de decisões sobre os doi.s

elementos: a carga tributária e a alocução de recursos i.nterna ao

zu Un importante livro-texto 8 este respei.to é o de MusgrFive e
Musgrave (1980)

ól Deve-se se notar que o critério de equidade é essencial na
elaboração de políticas tributárias, porém, em bases di.sti.ntas
daquelas relevantes para & determinação das estruturas tara.farias
para o transporte públi.co.

zz Ver, a este respeito, o trabalho de Pucher (1981) sobre os
impactos di.stributivos do subsídio ao transporte público urbano
nos E.U.A.
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setor de transporte públi.co urbano. O efeito favorável da

elaboração de políticas tributárias que apresentem um justificável

caráter progressivo pode ser anulado por alocuções de recursos

inadequadas entre os diversos modos de transporte públi.co.

Recursos de fontes específi.cas

Os transportes urbanos costumam apresentar resultados econõmi.cos

que transcendem o interesse de seus usuári.os diretos. A mai.or

acesso.bi.li.dade que proporcionam afeta profundamente & vida das

cidades de forma nem sempre percebida. É crescente na literatura

especiali.zada, tanto no Brasil como no exterior, & busca por

identificar os ''benefi.ci.ários indiretos'' do transporte públi.co

urbano (Ridley e Fawkner, 1988). N& verdade, o que se pretende é

transforma-los em ''contribui.ntes diretos" para o fi.nana.cimento do

setor. Corria (1990) apresenta o seguinte espectro de

beber.íc-vários e respect.avos benefíc.íos da melhoria dos transportes

públj.cos

Usuários efet.avos - função do tempo de viagem, nível de

serviço, extensão do percurso;

- Open"adoz'es de tl'.anspoz'te púb.Zlco - função da dimensão d&

demanda, cata.vidade da demanda, melhoria do pavinento

(específi.co para os õnibus);

- Proprietários de imóvel

valorização imobili.ária;

- .Empresas dente'o .da á.rea. de .ínf.Zuênc.ía - função do acréscimo

de acessibilidade aos i.nsumos de produção e dos que demandam

o produto;

de .ínf.Zuênc.íaS
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Sociedade como um todo - através do aumento da efi.ciência e

efi.cáci.a social do transporte em termos do di.spêndio de horas

e de insumos para a execução das atividades da comunidade

(P. 83)

O mesmo autor identifi.ca ainda como beneficiári.os, embora de forma

menos clara, os seguintes:

Usual.'.ío em poí;enc.ía.Z - terrenos vazios ou propri.edades sub-

utilizadas em termos económicos, pela indução de i.nfra-

estrutura ou serviços oci.ocos;

- C/suar.ío do automóve.Z - pelo favorecimento de seu veicula na

disputa pelo espaço viário.23

A contribui.ção desses setores pode ser estabelecida segundo três

pl'incíp-íos de incídénc-ía (Hayashi , 1989)

benefícios recebi.dos;

capacidade de pagamento;

custo i.aposto

As fol'mas de arz'ecadaz' as contribui.ções são as mai.s vara.idas e

dependem, entre outros fatores, das restrições legal.s quanto aos

tipos de tri.bufos que podem ser utilizados. Em uma conferência

sobre alternati.vas de financiamento para o transporte urbano

z's O automóvel também pode ser i.dente.ficado como um agente que
Impõe custos adicionais à operação do transporte por âni.bus
(conforme será vi.sto no i.tem 3.2.5). Isto se deve a,o seu papel
fundamental na criação de congesti.onamentos que reduzem a
veloci.dade dos veículos de transporte colete.vo, diminuindo sua
produtividade e aumentando os custos. Por esse motivo também, os
usuários do autonóvel podem ser chanados a contribuir para a
cobertura dos custos do transporte coletivo.
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realizada nos Estados Unidos da Améri.ca (Conference on Evaluating

Alternati.ve Local Transportati.on Fi.nancing Techni.quem, 1985),

foram ].evantadas 35 formas possíveis de obtenção de recursos,

abrangendo desde & contribuição dos usuári.os, &té a participação

conjunta da iniciati.va privada em pl:'ojetos, passando por diversos

ti.pos de taxas e impostos. Também no Brasa.l existem proposi.ções

di.versas, mas sua aplicação é prata.comente nula.24

Outro questão, não menos complexa, refere-se á quant.íf.ícaçâo (ia

conta.íbuiçâo de cada setor. Seja qual for o princípi.o de

inca.dência aditado, é necessário está.mar qual. o impacto que o

transporte público tem sobre um dado setor, ou vice-versa. Segundo

Ri.dley e Fawkner (1988), "& quanta.fi.cação dos falares em di.scussão

não pode ser senão aproxinati.va" (p. 55). Cervero (1983) é ainda

mai.s inca.sivo e afirma que "taxar com base em quem se beneficia

dos serviços de transporte público tem um consi.derável mérito

teórico, mas é praticamente impossível na práti.ca'' (p. 386)

Segundo esse autor, o julgamento político deve substi.ruir a

mensuração matemática precisa na aplicação do pri.ncípio de

incidência do benefíci.o.

Além dessas di.faculdades, em algumas das formas de arrecadação

propostast há que se estabelecer a abrangência geográfi.ca dos

impactos esperados. Serian beneficiados (e tributados de alguma

forma) aqueles cujos estabelecimentos comerciais se situassem 8

100, 500 ou 1000 metros de uma nova estação de metro ou pi.sta

exc].usava para õni.bus?

24 Ver, por exenplo) Corrêa (1990), Pesei.ra (1988 e 1990) e
Associação Nacional de Transportes Públicos (1990b)
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Fi.nalmente, deve-se notar que as diferentes formas de

financiamento do transporte público não são neutras quanto ao seu

impací;o sobre o desenho.Zv.ímento económ.íco das áreas urbanas.

Strathman e Dueker (1987) utilizaram um modelo i.nsumo-produto da

área metropoli.tona de Portland, nos E.U.A., para simular as

alterações do valor do produto em diferentes ati.vidades económicas

que resultará.am da transferência de recursos de outros setores

para o transporte públi.co. Sete alternativas de financi.amento

foram simuladas e, embora a previsão de queda na ati.vidade

económica tenha si.do comum a todas, a maior redução deveu-se a uma

políti.ca de aumento de tarifas para o transporte públi.co.25

Pode-se, portanto, afirmar que a resposta à questão - quem paga e

quanto - bases.a-se em argumentos econõmi.cos, restrições ].egais e

decisões políticas. Estas últi.mas ocorrem associadas às diversas

instâncias mencionadas aci.ma: na identificação dos benefi.ciários,

na determi.nação do pri.ncípi.o de incidência, na seleção das formas

de arrecadação e na quanta.fi.cação da contei.buição de cada setor

Na ausênci.a de elementos objetivos para ori.enter cada uma dessas

decisões, prevalecem critérios po]íti.cos, em gera]. não

explica.todos, no ratei.o dos custos do transporte público ent!'e os

diversos setores da sociedade.26

zb As alternativas são: i.aposto muni.cipal sobre a renda pessoal,
imposto sobre propri.edade de i.móveis, taxa sobre consumo de
gasolina, taxa sobre estaca.onamentos, imposto sobre vendas, taxa
sobre folha de pagamento dos empregadores e aumento das tarifas de
transporte público.

zü Deve-se notar que, a exemplo do que ocorre com os recursos do
setor públi.co, o problema de distribuição de recursos entre modos
de transporte também pode emergir no caso das fontes específi.cas.
Estes recursos, no entanto, podem estar vinculados a um certo ti.po
de investimento ou modo, reduzi.ndo as oportuna.dades de
redistri.buição.
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2.2.3 Comentários finais

Antes de conclui.r este i.tem, resta uma questão a ser resolvida,

relacionada com & di.visão dos custos entre os recursos geral.s do

setor públi.co e aqueles levantados de fontes específicas. Em

função da fi.na].i.dade do subsídi.o este pode ser melhor identificado

com uma destas duas alternati.vas

Hayashi. (1989), por exemplo, sugere que ferrovias que atendam

regi.Ões periféricas da área urbana podem ser consi.deradas como um

bem local sendo, portanto, fácil identi.fi.car os limo.tes em que se

encontram os beneficiários. Neste caso, recursos adi.cionais

poderá.am vir de fontes específi.cas, taxadas de acordo com o

princípio de inca.dência de benefícios recebi.dos. Quando se trata

de li.nuas de metro em áreas centrais, que causam benefícios

difusos, mas a grande número de pessoas, multiplicando-se por

outras regiões, pode ser apropria,do utilizar recursos do fundo

geral de arrecadação recolhi.dos com base, por exemplo, na

capaci.dade de pagamento dos diferentes setores da ati.vidade
urbana.

Tal tipo de raci.ocínio pode ser apli.cedo para di.sti.nguir os

sistemas metro-ferroviári.os do transporte por õnibus. Enquanto os

primeiros têm, fora das áreas centrais, um impacto fortemente

loca].azado em suas redondezas deva.do à natureza discreta do

investimento, o mesmo não ocorre com os âni.bus. Este é um modo de

transporte que permeia de forma quase que contínua o ambiente

urbano, fazendo com que seus benefícios sejam generalizados, assim
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como seria o efei.to de qualquer subsídio que viesse a reduzi.r o

nl've.Z tarifári.o.27

O fecho adequado para & análi.se da questão do financi.cimento do

transporte público, com ênfase nos fatores que definem o nível de

subsídio (e, por consequência, o nível. tarifári.o) é oferecido por

Orai.co (1987), que afirma que

o problema do financi.cimento não é simplesmente um problema de
contabili.dade (ou seja, a soma de recursos obtidos de
di.versas fontes sob a forma de tarifas, i.mpostos, taxas,
etc...) mas, aci.ma de tudo, um problema po]itico e social.
referente à reparta.ção e atri.buição dos custos entre os
diversos agentes sociais envo]vidos no transporte co].etivo.

Fica c].aro que o estudo do fi.nana.cimento dos transportes
colete.vos, assim como as estratégi.as para o seu
estabelecimento e as decisões a respeito da reparta.ção dos
custos, não podem ser encetados sem uma vi.são histórica dos
serviços de transporte coletivo no contexto sócio-económico
onde se insere. (p. 74-5)

O objetivo desta seção foi mostrar que as deck.sões sobre o matei.o

de custos entre os usuári.os do transporte públi.co e os demais

setores da sociedade dependem de um conjunto cui.iplexo de falares a

partir dos quais se estabelece um dado nível de subsídi.o. Por sua

vez, a questão da estrutura pari.fári.a trata de estabelecer

procedi.mentos para ratear entre g-rufos d.íst.incas de usuár.íos a

parcela de custos que lhes cabe. Para i.sso, os próxi.mos capítulos

discutirão os critéri.os de efi.ci.ência econõmi.ca e equi.dade

A figura 2.1 si.ntetiza & discussão sobre o financi.cimento do

transporte colete.vo e 8 separação das questões relacionadas à

determinação do nível e da estrutura tarifária. São indicados na

Benefíci.os diferenciados para grupos soa.ais em relação ao
nível médio das tarifas são objeto da defi.nação da estrutura
taxi.faria, discutida no restante da tese
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figura os diferentes níveis de decisão na distribuição dos

encargos e recursos, os princi.pai.s prob].elas e critérios de
decisão.

Antes de encerrar este capítulo, apresenta-se no i.tem a segui.r um

modelo normativo para elaboração de políti.ca tara.fári.a, baseado na

proposta de Cervero (1985c), que contém diversos pontos de

coi.ncidênci.a com a,s colocações aqui feitas
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FIGURA 2.1 Financiamento do transporte públ i.co .
Separação nível X estrutura taxi.faria
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2.3 0 modelo normativo de Cervero

Cervero (1985c) propõe um modelo normativo para elaboração de

política tarifári.a para o transporte públi.co conposto de ci.nco

elementos, representados na figura 2.2:

-o estabelecimento de uma política de serviços e de

objetivos de atendi.mento à demanda;

- o desenvolvimento de uma filosofa

- decisões sobre o nível tarifário;

- decisões sobre a estrutura taxi.faria;

- defina.ção de uma estratégi.a de implementação

de financiamento global;a.

De acordo com o autor, e elaboração de políticas tarifári.as

segui.ndo esta sequência hierárqui.ca é li.mi.toda pelas restri.ções

existentes na prática, de forma que deck.sões que estará.am si.suadas

num horizonte posterior terminam por i.nfluenci.ar as que a
antecedem.

O primei.ro componente do modelo de Cervero relaci.ona-se com a

discussão apresentada no item 2.1, onde se argumentou que a

defi.ni.ção do nível de produção, ou seja, a oferta de transporte

público tem precedência sobre & definição dos preços para o setor

Os critéri.os para estabelecimento da oferta devem levar em conta

um conjunto amp].o de preocupações) muitas delas conflitantes. Os

resultados de uma pesquisa com 99 operadores de transporte públi.co

nos E.U.A. sobre objetivos para o transporte público mostram,

segundo Cervero (1985c), ''& tensão existente entre serviço e
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objeti.vos sociais, por um lado, e o desejo de operar o transporte

público de forma eficiente por outro'' (p. 119-20)

Os dois componentes seguintes do modelo nornati.vo referem-se à

di.scussão sobre o financi.cimento do transporte púb].ico apresentada

no item 2.2. A fi.losofi.a de fi.nanciamento, na proposta de Cervero,

requer que os responsáveis pela deck.são estabeleçam "onde o

transporte público numa dada comum.dade se posiciona no contínuo

entre um serviço público puro e um bem pri.vado" (p. 121). É

possível então, num passo seguinte, definir o nível taxi.farto,

resu].tente do montante de subsídios destinados ao setor

A separação das decisões sobre nível. e estrutura tarifári.a é feita

de forma exp]ícita no mode].o normativo proposto por Cervero,

conforme pode ser observado na figura 2.2. Este autor nota que a

defina.ção da estrutura tarifária costuma receber pouca

importânci.a, sendo, em alguns casos, totalmente i.gnorada. Ele

reconhece que a análise da estrutura de preços envolve um conjunto

di.ferente de perguntas e formas de encarar o transporte público. É

neste ponto da análise que questões como a cobrança uniforme ou

diferenci.ada da taxi.fa, ou as diversas formas de di.ferenciá-la

devem ser tratadas.

Fi.nalmente, Cervero aponta para os di.versos prob].elas de

implementação que devem ser considerados na elaboração de una

política tarifária, destacando cinco elementos: a forma de

pagamento das tarifas, a forma de colete dos valores, a eventual

necessidade de adaptações nos servi.ços de transporte, &

importância de programas de informação e promoção das novas

estratégias tarifários e, final.mente, & necessi.dade de se
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estabelecer um consenso entre os diversos agentes envolvidos como

requisito para viabilizar as mudanças propostas. Quando a

implementação é i.mpedida por qualquer um desses fatores, as

decisões sobre estrutura tarifária necessita,m ser revista,s.

No próximo capítulo, a teoria económica relacionada com a questão

da determi.nação de preços que conduzem à efi.ciência económica é

analisada. Seus resultados fornecem i.nformações i.mportantes para a

defi.ni.ção de estruturas tarifários
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POLITICA DE SERVIÇOS E

OBJETIVOS DE ATENDIMENTO À DEMANDA

/

FILOSOFIA DE FINANCIAMENTO

/
DECISÃO SOBRE NÍVEL TARIFÁRIO

&

DECISOES SOBRE ESTRUTURA TARIFÁRIA

TARIFAS UNIFORMES

TARIFAS DIFERENCIADAS

por di.stância
por período do dia
por ti.po de servi.ço
por quali.dade

..3Xt;- #'.-q'nn '-

ESTRATÉGIAS DE IMPLANTAÇÃO

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE ROLETA

MUDANÇAS NO SERVIÇO

PROMOÇÃO E INFORMAÇÃO

ESTABELECIMETO DE CONSENSO

FIGURA 2.2. Mode]o normativo para e].abonação de políti.ca
tara.faria.
Fonte: Adaptado de Cervero (1985c)
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Este capítu]o exp].ora as consequências da aplicação do critéri.o de

efi.ciência económica para a determinação de estruturas tara.farias

para o transporte públi.co urbano. O estabelecimento de preços pode

ser visto como atendendo três funções principais (Fitch et &l.,

1964 )

arrecadar receitas para cobrir os custos de produção dos

bens ou serviços;

ajustar & demanda à oferta l i.citada;

encorajar o uso económico de recursos

No setor do transporte urbano a primeira função tem predominado,

com o objeti.vo de cobertura total (na mai.orla dos sistemas de

õnibus) ou parcial (metros e ferrovias) dos custos do serviço. Os

preços são determinados, parti.cularmente para os õnibus, com &

preocupação de garantir uma operação auto-sustentada

financeiramente

Por outro lado, na discussão dos objeti.vos de uma políti.ca

tarifária, colocou-se como prioritário o seu papel de indutora da
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efici.ência económica, con vistas à melhoria do bem-estar social

Entre as conde.ções necessári.as para a efi.ciência económica está a

alocução ótima de recursos, associ.ada às duas últi.mas funções da

determinação de preços apontadas aci.ma. Notou-se, também, no

CapítuJ-o 1, que a função de arrecadação de rezei.ta, mais que um

objeti.vo, pode ser consi.derada como uma restri.ção decorrente de

uma meta específica para o setor, em detrimento da obtenção de um
melhor nível de vi.da

O desenvolvimento deste capítulo prossegue com uma apresentação

dos principais conceitos da teoria do bem-estar, enfati.bando os

requi.si.tos com relação à determinação de preços com base nos

custos margi.Dais de curto prazo. A exi.stência de diversas falhas

no mercado de transporte públi.co urbano são consideradas a seguir;

estas, mui.tas vezes, conduzem & preços ótimos que desviam de forma

si.stemática dos custos marginais. A natureza desses desvi.os é

importante para ori.enter o estabeleci.mento da estrutura tarifária

que atenda critéri.os de efici.ência

A estrutura dos custos marginais no transporte públi.co urbano é

consi.derada & seguir, com a i.ntrodução das parti.culari.dades do

processo de produção e consumo desta atividade e a discussão de

estudos sobre a determinação de custos no transporte por ânibus.

Finalmente, são consi.deradas algumas das principais ].i.mutações à

apli.cação da determinação de preços por custo margi.nal no

transporte públ i.co urbano, entre elas a preocupação con aspectos
de equi.dade
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3.1 Teoria do bem-estar e & determinação de preçosl

A teori.a do bem-estar é o ramo da economia que estuda & natureza

das recomendações que os econoza.estas podem fazer sobre políticas

econõmi.ca,s. Dessa forma, ela consi.dera que alguns aspectos dessas

políti.cas pertencem & outro domínio, sociológico ou político,

exi.gi.ndo cri.téri.os adicional.s para decidi.r sobre di.ferentes cursos

de ação.

O objetivo da teoria do bem-estar é estabelecer a desejabi.cidade

social de estados económicos alternati.vos. Os problemas tratados

normalmente referem-se a questões de alocução ótima de recursos

a distribuição de insumos entre a produção de bens e serviços e a

di.stribuição destes produtos entre os i.ndi.víduos.

Uma vez que se pretende oti.migar algo, é relevante discuti.r qual o

objeti.vo social a ser maximi.fado. De acordo com Baumo1 (1977),

dois enfoques prevalecem: & maximização dos excedentes do

consumi.dor e do produtor ou 8 aplicação do concei.to do ótinlo de

Pareto. O problema encontrado na aplicação do primeiro enfoque é a

necessidade de comparação entre os benefícios (expressos pelo

excedente do consumidor) atribuídos a diferentes indivíduos e seus

impactos sobre a di.atribuição de renda. A teoria económica não tem

l A teoria do bem-estar é um assunto estabeleci.do dentro da teoria
económica. Uma exposição clara dos concei.tos é fei.ta, por exenplo,
por Baumo]. (1977, capítulo 21). Para una apresentação
matenati.cadente formal, ver Henderson e Quandt (1980, capítulo
11). Vasconcellos (1980) faz um resumo da teoria do bem-estar e
apresenta suas i.nplicações para & política tarifária do transporte
público.
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instrumentos que permitam afirmar se o acréscimo na renda de un

determinado i.ndivíduo é melhor para & sociedade como un todo do

que o mesmo valor adi.ci.onado à renda de outro.2

Os economi.star se divã.dem com relação 8 esta questão. Alguns

ignoram o efeito das recomendações de políticas económicas sobre a

distribuição de renda. Outros consideram a distribuição existente

como óti.ma, enquanto outros ai.nda preferem uma distribuição que

seja menos desigual. Há um consenso, no entanto, que uma mudança

que me].hoje a si.tuação de alguém sem pi.orar a de nenhum outro

membro da soa.edade, é uma alteração soa.al para meJ-hor. Neste

caso, evita-se a questão da distri.buição de renda; a comparação,

porém, li.mito-se àquelas alternati.vas que atendam esta condição.

Esta é & base do critério do ótimo de Pareto.

3.1.1 0timo de Pareço e eficiência econõmica3

Uma dada alocução de recursos na economi.a é consi.derada efic.lente,

ou óti.mo de Pareto, se & produção e a distribui.ção não podem ser

reorganizados de forma & aumentar & bati.sfação de um ou mais

inda.víduos sem di.minuir & satisfação de outros (Henderson e

Quando) 1980, p. 286). Quando exi.ste a possa.bi.li.dade de melhorar a

situação de alguém sem afetar a de outros, di.z-se que é possível

ó O concei.to de excedente do consumi.dor será apresentado no
Capítulo 5, na di.scussão da formulação de una função de equidade
para o modelo de elaboração e avaliação de estruturas tara.farias,
onde os aspectos distributivas de um política de preços serão
explica.temente considerados.

'5 O cri.téri.o deve seu nome ao economista italiano Vilfredo Pareto,
que o propos no início do século.
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real.tear uma melhoria Paretiana potencia.l. A eficiência só é

atingi.da quando não é mai.s possível reali.zar qualquer tipo de

me.Lhoria Paretiana

Mudanças que causem me.Lhora para alguns e prejuízo para outros não

podem ser avali.adas segundo o critéri.o de eficiência, pois não é

possível saber se o bem-estar social se altera para melhor ou para

pior. Neste caso, é necessário introduzi.r julgamentos de valor

para determi.nar se o efei-to líquido d& mudança é benéfico ou não,

fugi.ndo à essênci.a do critério de Pareço.

Apesar de ser formulado em termos do bem-estar de cada indivíduo

(consumi.dor), o critério do ótimo de Pareto requer que a produção

seja efi.ci.ente. Se, através de alguma realocação de recursos no

processo de produção, for possível produzir mais uma uni.dade de um

determinado bem, sem reduzir a quanta.dade produzida dos decai.s,

pode-se destinar esta unidade adicional ao i.ndivíduo que mais a

deseja; este terá sua sati.sfação aumentada, sem afetar a dos

demais. Logo, a eficiência na produção é necessária para atingir o

óti.mo de Pareço.

A despeito das limitações desse critéri.o, ele permite obter um

conjunto de conde.ções importantes para a efici.ênci.a econâmi.ca,

relacionadas com o consumo, a produção e o nível de atividade em

cada mercado. Em parti.cular, é possível estabelecer a segui.nte

condição: para que a alocução de recursos seja efi.ciente, o preço

de cada produto deve ser igual ao seu custo marginal
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3.1.2 A eficiência económica e a determi.nação de preços

A atração irresi.stível que um mercado conpeti.ti.vo exerce sobre os

economistas neo-clássicos deve-se, pri.nci.palmente, ao fato de que

esses mercados atendem todas as conde.ções requeridas para a

efi.ci.ência económica.4 No entanto, os economistas sabem também que

no mundo real os mercados raramente são competiu.vos.

Exi.atem muitas razões para que os mercados não funci.onera de forma

competitiva, deixando de reagi.zar automaticamente as funções de

ajuste entre demanda, oferta e preços. Kolsen e Dowcra (1977)

propõem que estas razões sejam agrupadas em duas categori.as.

Pri.mei.ro, quando a comunidade, através de seus governos, provê uma

estrutura instituo.onal que garante soluções alternativas às que

seriam geradas por um mercado compete.ti.vo. Estão aqui i.ncluídas as

razões aceitas para regulamentação de ati.vi.dades di.versas pelo

governo, como ocorre no transpor'.e públ i.co.

A segunda categoria inclui razões que i.ndi.cam que, mesmo na

ausênci.a de regue.amentação, o si.stema de mercado não teria

conde.ções de atingir os objetivos de efi.ci.ênci.a econõmi.ca

Encontram-se nesta categoria diversas fa,lhas de mercado, que

q As característi.cas de um mercado competitivo são as segui.ntes:

- a presença de muitas firmas e de muitos consumidores de
forma que cada um desses agentes económicos i.ndivi.dualmente
não exerça influência sobre o preço de mercado;
- os pz'odutos das diferentes fi.rma,s no mercado são
honogêneos;
- liberdade de entrada e de saída do mercado para cada firma
individualmente;
- todas a,s firmas e consumidores têm informação perfez.ta
sobre dados económicos e tecnológicos.
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decorrem do não atendimento a requisitos que caF&cteri.z&Bi um

mercado perfeitamente competitivo. Estas também estão presentes no

mercado de transporte públi.co e serão di.scutidas no i.tem 3.2

O transporte púb].i.co, asse.m como outros serviços normalmente

prestados pelo poder público (por exemplo, fornecimento de

e].etricidade ou de água) apresentam uma característica

interessante, uma vez que parte das justificativas para sua

regulamentação baseiam-se na existência de falhas de mercado, que

impediriam sua produção de forma eficiente.5 Neste caso, portanto,

um dos objeti.vos da regulamentação seria, exatamente, propicia.r as

condições para que a produção e o consumo desse serviço ocorresse

de forma efici.ente, contra.buindo para o aumento do bem-estar

social

Se o objetivo da regulamentação for contei.bui.r para a melhora.a da

eficiênci.a, o critério a ser adotado com relação à determinação de

preços é o apontado acima: os preços devem ser iguais aos custos

inargi.naus de produção. Enquanto houver um i.ndi\-íduu di.aposto a

pagar mais do que este valor, é possível aumentar o bem-estar

soa.al, uma vez que o benefício econõmi.co esperado por aquele

indivíduo no consumo desse bem ou serviço é mai.or do que o custo

económico para produza.-lo.Ü

3 Critérios de equidade tanbém podem ser relevantes para
regulamentação.

o Um dos primeiros economistas a propor a determinação de preços
pe[o custo margi.na] para serviços púb]i.cos foi Hote]].i.ng (1938),
desenvolvendo os argumentos ori.ginalmente propostos por Dupuit
(1968) em 1844
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No caso específico do transporte públi.co, como foi. visto no

Capítulo 2, o custo do servi.ço resulta de um nível de oferta que é

estabelecido em função da interação de diversos fatores. Os

preços, para atenderem critéri.os de efi.ci.ência económica, devem

então refletir os custos marginais do serviço de transportes.

Melhor ainda, devem refletir a est.Futura dos custos maré.ína.ís

associada aos diversos produtos ofereci.dos pelo sistema de

transpor'te púb.fico, como proposto no início deste trabalho.

3.1.3 A determi.nação de preços e os custos marginal.s

Uma questão importante com re].ação à determi.nação de preços

refere-se à dista.nção entre os custos margi.naif no curto e no

longo prazo. Inici.almente é necessári.o esclarecer o que se entende

por prazo curto ou longo. De acordo com a defina.ção mais comum, o

curto prazo é o período de tempo dentro do qual alguns falares de

produção, em geral, o tamanho da unidade produtiva, são fi.xos. No

]-ongo prazo) todos os fatores são vara.ávei.s. Consequentemente, os

custos relaci.onados aos fatores de produção considerados fixos num

dado horizonte são denominados custos fixos e não vara.am com o

nível da produção. Os custos correspondentes aos favores que podem

variar no curto prazo são denominados custos vara.áveis.

Para entender a natureza da di.stinção, é interessante reproduzir o

seguinte trecho do trabalho de Lewis (1968)
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Na economia do bem-estar o custo de um ben ou serviço é o
valor para os demais produtores dos recursos que são
uti.ligados para produza-lo; o custo é medi.do computando-se as
despesas que seriam economizadas se a produção fosse reduzi.da
e os recursos liberados para algum outro uso. Este custo
difere daquele considerado nos negócios ou para efeitos
contábeis, que é si.mplesmente 8 soma gasta na produção, uma
vez que existem despesas que um homem de negócios não pode
evitar pela redução do nível da produção - por exemplo, a
soma investida em um equipamento específico que não é mais
necessário. Os custos para o economista são aqueles que podem
ser evitados; custos fi.xos não podem; a ''evitabilidade" é a
essência da dista.nção. (p. 61)

Leais prossegue para mostrar que, na verdade, existem diversos

horizontes e situações em que tipos diferentes de custos tornam-se

evitáveis, complicando a definição do que pode ser chamado de

curto ou longo prazo. Na prática, porém, é geralmente possível

estabelecer condições que permitem di.sti.nguir os horizontes

relevantes.

Quanto à determi.nação de preços) as conde.ções para atender a

maximi.cação do bem-estar exigem que esta seja fei.ta com base nos

custos marginal.s de curto prazo. O custo margi.nal é, por

definição, igual ao custo de produção de uma uni.dade adi.cional

Matematicamente, & colocação pode ser expressa da forma

apresentada a seguir. Admitindo-se que o custo de produção de uma

dada empresa seja dado por:

c(Q)

onde C é o custo total num determi.nado período, k são os custos

fixos da empresas que não se alteram com o nível de produção, e

c(Q) é & parcela dos custos que varian com o nível de produção, Q.
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O custo margi.nal pode ser obtido derivando-se & expressão do custo

total com relação ao nível de produção:

dC dc(q)

dQ dQ

Deve-se observar que a parcela correspondente aos custos fixos foi.

eliminada. Uma vez que os custos fi.xos não afetam os custos

margi.nai.s, eles não são relevantes, do ponto de vista da

efici.ência económica, para a determinação dos preços.

Os economistas de transporte sustentam que a determi.nação de

tarifas para o transporte público deve ser fei.ta com base nos

custos marginais de curto prazo. Vickrey (1980) previne para o que

chama de ''ofuscamento do custo margi.nal de longo prazo" (p. 398)

Ele argumenta que, se a capaci.dade instar.ada é adequada à demanda,

não há razões para supor que os custos marginais de curto e de

longo prazo sejan di.ferentes. Por outro lado, se há capacidade

ociosa, nào se deve cobrar por isso, uma vez que, enquanto

exi.sti.rem pessoas dispostas a pagar mais do que o custo marginal

(de curto prazo) da produção do serviço necessário para atendê-

las, é economi.comente efi.ci.ente fazê-lo. D& mesma forma, se a

capaci.dade é deficiente, o custo marginal de curto prazo deve

incluir elementos que reflitam as condições de congestionamento e

outros efeitos adversos da li.citação da capacidade, superando,

então, o custo margi.nal de longo prazo.7

Para uma di.scussão simp].es e esclarecedora das consequênci.as d&
determinação de preços no transporte com base em custos narginai.s
de curto ou longo prazo) ver Hendrickson e Wohl (1982)
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Wohl (1973) afirma que, uma vez que os equipamentos e i.nstalações

existam, o melhor que pode ser feito é maximi.zar os benefícios

soa.ais líqui.das no di.a-a-di.a, i.ndependentemente de se as decisões

passadas de investimentos foram acertadas De acordo com o autor,

a prática carreta de determinação de preços não pode superar
más deck.sões de investi.mento ou expansão) mas si.mplesmente
ajudar a proteger o interesse públi.co a partir daquele ponto.

Entretanto, isto não signifi.ca que os custos fixos devam
ser i.gnorados durante o planejamento de novas instalações ou
expansões, mas, ao contrári.o, que eles não têm consequênci.a
sobre & determi.nação de preços e a operação dos sistemas uma
vez instalados. (p. 624)

Ainda a este respeito, Hendrickson e Wohl (1982) cona.amam que &

política de preços é apenas um componente de uma estratégia para

maximi.zar o benefício soa.al E].es indican que

o outro requi.sito fundamental é um processo de planejamento
dos investimentos que i.ndi.que & vi.abi.cidade e o tamanho de
uma nova instalação proposta ou a expansão de um serviço, com
base na maximi.zação do benefíci.o líqui.do social. A políti.ca
de i.nvesti.mentor pode ser mai.s importante do que & política
de preços para atingir os objetivos da comunidade. Porém,
seja qual for o tipo e o tamanho dos investi.bentos
realizados, a operação e o estabelecimento de preços devem
assegurar que as instalações e equipamentos exi.stentes sejam
operados da forma mai.s efi.ciente. (p. 437)

3.1.4 Desvi.os do custo maTEi.nal

Apesar das vantagens teóricas, a determinação de preços por custo

marginal leva à maximi.cação do bem-estar apenas em circunstâncias

restri.tas Não devem exi.star di.storções no mercado e & economia

como um todo deve ser perfez.temente competiu.va, com todos os

setores de nercado praticando preços baseados nos custos
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marginal.s. Abe (1973) afirma que, ''sob as práticas atuais de

determi.nação de preços para o sistema de transportes, o que se

requer não são preços iguais aos custos marginal.s, mas preços que

desviem de forma sistemáti.ca do custo marginal social'' (p. 421)

Uma série de fa].has de mercado, representando condições em que

preços iguais aos custos marginais dei.xam de ser possíveis ou

vantajosos, pode ocorrer no transporte públi.co de passarei.ros. A

literatura sobre determinação de preços óti.mos para o transporte

públi.co urbano apresenta modelos teóricos que incorporam essas

falhas de mercado, tratadas isoladamente ou em conjunto. Os

resultados, em geral, inda.cam desvios ótimos do custo marginal,

reforçando a i.mportânci.a de conhecer a estrutura de custos

margi.nai.s, bem como a natureza e os favores que afetam esses

desvios.

É interessante notar que as falhas de mercado constituem-se nas

princi.pai.s justa.ficativas ecorJ6íni.cas para a concessão de

subsídios. Asse.m, os modem.os de determinação de preço apresentados

na li.teratura especializada preocupam'se) em geral, com a questão

do ní\'e.Z tara.fári.o, buscando estabelecer uma política ótima de

subsídi.os. Neste traba]ho, os resu].todos de tais modelos são

anali.fados visando extrai.r suas possível.s i.mpla.cações para a

determinação de estruturas taxi.feri.as.
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3.2 Falhas do mercado de transporte público urbano

Neste item são discutidas as principais falhas do mercado de

transporte público. As consequências dessas falhas para a

determi.nação de preços ótimos servem de orientação quanto à forma

de diferenciar as pari.fas entre os diversos ti.pos de uso do
sistema

Os pontos apresentados 8 seguir abordam as seguintes

características do mercado de transporte públi.co urbano de

passageiros:

estrutura do mercado;

possível existência de economias de escala;

consi.deração dos custos de tempo dos usuári.os;

presença de externalidades;

distorção de preços no transporte por automé 'el

A análi.se enfatiza o transporte por âni.bus dada a maior

participação desse modo no transporte urbano e a presença

(minori-táxi.a) dos sistemas sobre trilhos, limitada a poucas
ci.dades brasileiras
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3.2.1 A estrutura do mercado de transporte públi.co por õnibus

Um pri-melro ti.po de falha refere-se à estrutura do mercado de

transporte público urbano, normalmente distante da situação de

concorrênci.a perfeita, onde preços baseados no custo marginal

prevaleceriam em decorrência do própri.o funci.onamento do mercado.

Dependendo do arranjo i.nstituci.onal em vigor, as característi.cas

desse mercado podem ser di.ferentes

Nos países desenvolvi.dos predomina a oferta de transporte públi.co

através de uma única empresa monopolista. Como esta é, na maioria

dos casos, uma empresa pública, os preços não são em geral

estabeleci.dos com o objetivo de.maxi.mi.zação de lucro, normalmente

adotados por um monopólio.8 No Brasil, o poder público também

detém o monopóli.o do transporte público urbano, mas raramente

executa os servi.ços por conta própri.a, preferi.ndo outorgar o

direi.to de exploração do mercado a empresas parti.culares.

O mercado do transporte por õnibus no Brasa.l pode apresentar

características de um monopólio nas ci.dades menores, onde o

serviço é prestado por uma única empresa (em geral, pri.veda). Nas

maiores cidades é comum a existência de mui.tas empresas e o

mercado pode ser considerado como de concorrência monopolísti.ca

(Orrico e Nassi, 1988). Este tipo de estrutura de mercado,

intermediário entre a concorrênci.a perfez.ta e o monopólio,

distingue-se de um mercado compete.ti.vo por violar o requisi.to de

produto homogêneo (ver nota 4 deste capítulo). Cada produtor

u Num mercado monopoli.sta, os preços que prevalecem são superiores
aos custos marginais.
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procura diferenciar o seu produto de forma a criar uma demanda

própri.a, aproxi.mando-se então da si.tuação de um monopol i.sta

No caso do transporte público, a diferenci.ação do produto se dá no

sentido espacial, uma vez que cada li.nha ou conjunto de ].unhas de

uma empresa serve um mercado específico, cujos desejos de viagem

coi.nadem com a região atendida. Nos corredores comuns, onde

].i.nhas de di.versas empresas podem competir entre si, a estrutura

tarifária existente pode acentuar ou não a di.ferenciação do

produto. Caso a tarifa seja com base qui.lométrica, portanto,

diferente entre li.nuas, cada produto ofereci.do dista.ngue-se dos

demais também com relação ao preço; o mesmo não ocorre quando se

adota uma tarifa única, que reduz & diferenciação entre produtos

ao aspecto espacial e, eventualmente, da quali.dade do serviço

Ifrequências e lotação dos veículos)

No entanto, a presença) comum, da regulamentação tende a separar

as funções de determinação dos preços e de produção dos servi.ços.

Como as tarifas são geralmente estabeleci.das pelo poder público,

em função de objeti.vos que não coincidem necessariamente com os

das empresas prestadores do serviço, a esÍ;l'utuJ"a do mercado ;lão é

importante para 8 deterá.ínaçâo de preços.9

As experiências recentes em ci.dades brasileiras, de contratação de

serviços de transporte coletivo por õnibus com remuneração baseada

numa apuração do custo do servi.ço prestado, também tendem a

afastar o operador privado da preocupação imedi.ata com o valor da

y A estrutura do mercado passa a ser relevante com relação à
oferta de transportess que pode ser maná.pulada pelas empresas
operadoras visando aumentar sua lucrati.vi.dade
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tarifa. Con a determinação de preços em mãos do poder público, ela

deverá atender os objetivos por este estabelecidos, sendo

secundária, para a questão dos preçosi a estrutura do mercado.

3.2.2 A existênci.a de economias de escala no transporte público

O conceito de economia de escala refere-se à redução do custo

unitári.o de produção à medida que aumenta a quanta.dade produzida.

Está relacionado, portanto, com o custo médio de produção. Podem

ainda ocorrer situações em que o custo médio aumenta com a

quanta.dade produza.da (caracterizando a presença de "deseconomias''

de escala) ou permanece constante

A aplicação do princípi.o de determinação de preços com base no

custo marginal na presença de economias de escala leva, em geral,

à realização de défi.ci.ts, uma vez que o custo marginal de produção

de uma uni.dade de serviço será i.nferior ao custo médio de i,roduzi-

la.lO Portanto, embora sejam efici.entes do ponto de vista

econõmi.co, preços com base no custo marginal podem levar a uma

situação financei.ra insustentável para uma empresa ou setor da

econonla.

A exi.stência de economias de escala é um dos argumentos mais

fortes para justa.fi.car a concessão de subsídi.os a setores da

economia, uma vez que tal subvenção pode conduzi.r a uma si.tuação

iu Uma propriedade matemática das curvas de custo médio é que,
quando estas são decrescentes (como no caso de economias de
esc&[a)) e]as ]oca].izam-se acima da curva de custo marginal
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de mai.or efici.ênci.a alocati.va. Dois pontos devem ser lembrados a

este respeito. O privei.ro refere-se à necessidade do setor públi.co

arrecadar, através de tri.butação, os recursos necessári.os para os

subsídios. Dependendo da forma como isto é fei.to, custos

económicos de maior ou menor magna.tude podem resu].tar, através da

di.storção i.ntroduzi.da nos setores taxados.ll O segundo ponto está

[i.gado à eventual. redução de eficiência-X, uma vez que a concessão

de subs.ódios pode reduzir o incentivo e a motivação necessári.os

para atingi.r graus elevados de efici.ência na produção.12

Os estudos soez'e econon.ízi de essa.Za no tz'anspoJ'te púb.Z.íco

Os sistemas de transporte sobre trilhos são consi.derados exemplos

típicos de ativi.dades com economias de escala. Isto se deve à

exi.stência de grandes investimentos fixos (em vi.as, equipamentos

de controle e si.na].i.cação e, de certa forma, material rodante)

Portanto, à medi.da que a uti.li.zação do sistema aumenta, estes

custos fi.xos são rateados entre um mai.or número de atendi.mentor,

diminuindo o custo médio por passageiro transportado. O aumento da

demanda até níveis próximos à capacidade passa a produzir

deseconomias de escala, devido aos efei.tos de congestionanento e

saturação dos sistemas.

il No Capítulo 2 foi i.ntroduzi.da a idéia de preço sombra dos
recursos públicos.

iz Exi.stein diversos estudos sobre os efei.tos do subsídio nos
custos e na produtividade do transporte públi.co, quase todos
concluindo por seu impacto negati.vo nesse sentido. Com relação aos
E.U.A., ver Pucher et al.(1983), Pi.ckrel1(1983), Anderson(1983)
e) naif recentemente, Lave (1991). A experiência em países
europeus é apresentada por Bly et a1. (1980) e Pucher (1988). Para
um ponto de vista di.ferente, ver os trabalhos da Comi.ssão de
Economia da UITP(1983) e de Cervero(1984)
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Por outro lado, o transporte urbano por õnibus é objeto de

controvérsia com relação à existência ou não de economias de

escala. Numa revisão dos di.versos estudos realizados sobre a

questão, Berechman e Gi.u].cano (1985) mostram que os resultados são

confli.tentes, não sendo possível chegar-se a uma conclusão.

Segundo esses autores, os estudos reagi.zados sofrem de uma séri.e

de defi.ciências:

quanto â medida de pi'odução de transpor'te; por ser uma

ati.cidade multa.produto, é difíci.l caracterizar a produção de

transporte através de uma única medi.da, em geral veículos X

km ou passageiros X km;13

- quanto à estrutura dos morte.Zos adorados e sua est.ímação; os

pri.mei.ros estudos basearam-se em funções de custo simples,

que i.mpõem restrições sobre a tecnologia de produção do

setor. Mais recentemente, tem-se adotado funções que permitem

mai.or flexibi.li.dade e os resultados tem sido mai.s

consistentes. Também a omissão de variáveis importantes na

especi.ficação dos modelos pode ter afetado os resultados

obtj.dos;

- quanto aos dados uti].ízados; tanto a utilização de séries

temporal.s como de dados sobre um conjunto de empresas

diferentes num mesmo período ("cross section'') têm problemas

específi.cos que nem sempre foram deva.demente tratados nos

estudos, afetando suas conclusões.

i's De acordo com Wi.nston (1985), estudos recentes em outros
setores do transporte indicam que "as estimati.vas de economi.a de
esca[a obti.das a parti.r do enfoque mu].ti.produto (onde a medida de
produção não agrega diferentes pares origem-desta.no) podem ser
significativamente di.ferentes daquelas obtidas com o enfoque que
utiliza uma única medida agregada'' (p. 64)
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Prud'homme e Hwang (1990) notam que a maior parte dos estudos

reagi.zados referem-se & países desenvolvidos, sendo duvidosa sua

extrapolação para o contexto instituo.anal e operaci.oral dos

países em desenvolvi.mento. Analisando dados de três cidades da

Coréia do Sul e da China, concluem pela existência de retornos

constantes de escala, embora seu estudo apresente algumas das

características apontadas acima como defi.ciências dos estudos

anteri.odes.

Com relação ao Brasil, Orai-co (1979), num estudo das empresas de

transporte cometi.vo por õni.bus do Rio de Janeiro, conc].ui. pela

exi.stênci.a de economias de escala no setor, embora pequena em

termos relata.vos. Por outro lado, Abreu (1986 e 1989), afirma que

a análise dos dados da Companha.a Municipal de Transportes

Co].eti.vos-CMTC de São Paulo, não permite cona.rmar a existência de

economias de escala no transporte urbano por õni.bus.

A determinação de preços sujeita a restrições financeiras

Em setores cuja produção é caractere.zada pela presença de

economias de escala, a cobrança de preços com base no custo

margi.nal, embora de acordo com cri.térios de eficiência econõmi.ca,

conduz à reali.zação de défi.bits, como mencionado aci.ma. No

entanto, a concessão de subsídios pode não ser adotada, impondo-se

sobre o setor (ou empresa monopolista) uma restri.ção de auto-

financi.cimento. Nesses casos) o preço deve desviar do custo

margi.nal, e a li.teratura económica inda.ca soluções ótinas para

esses desvios.
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Em essência, a idéia é adotar um conjunto de preços que provoque o

mini.mo impacto sobre o nível de consumo com relação àquele que

prevaleceria caso os preços fossem baseados nos custos marginais

Para i.sso, é necessário prata.car o que se denomi.na ci.ísc.r.ím.mação

de pl'egos) diferenciando-os em função da demanda em subnercados

distintos. Naqueles que forem menos sensível.s à variação de

preços) estes devem ser mais aumentados; nos mercados mais

sensíveis, os preços devem sofrer aumentos relativamente menores.

Procedendo-se desta manei.ra, as distorções provocadas sobre a

alocução óti.ma de recursos é a menor possível, com uma perda

mínima de bem-estar

Esse procedimento se apli.ca ao caso de mercados monopolistas, nos

quais seja possível separar di.ferentes submercados, para evitar

que o produto mai.s barato seja comprado por quem deveria pagar

mais por ele. O transporte públi.co urbano se enquadra nessas

conde.ções: pri.mei.ro, porque os preços são estabeleci.do- por um

único agente; além di.sso, uma viagem no período de pico da manhã

(ou no senti.do bai.rro-centro), por exemplo, mais cara, não pode em

geral ser trocada por outra mais barata fora do pico (ou no

senti.do centro-bai.rro)

A solução formal para o problema é dada pelos "preços de Ramsey",

cuja generali.cação é apresentada por Baumol e Bradford (1970) e

pode ser expressa matematicamente

Pi ' MCj. 1 + k l

Pi k Ei
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onde

Pi preço dos di.ferentes produtos;

M('.
''' l custo marginal. do produto i;

Ei elasti.cidade da demanda do produto i com relação ao seu

preço;14

k: constante.15

Esta expressão é conhecida como a ''regra do inverso da

elastici.dade'' e indica que os preços devem desviar do custo

margi.nal de forma inversamente proporcional. à elastici.dade de cada

produto.lb A denominada "tarifa pelo valor do ser'ç'iço", comumente

praticada pelas ferrovi.as, é um exemp]o de ap].i.cação dessa regra

jembora não de forma excita) por diferenci.ar pari.fas para um mesmo

serviço em função do valor da carga Na verdade, as tarifas estão

i4 A elasti.cidade é um indicador da sensibi.lidade da demanda em

relação ao preço, A elasticidade prórnr.ía de un bem ou se!:'vi.ço é
dada por

Ei ( dQi/dPj. ) /( Qi/Pi )

onde

Qi
Pi

demanda pelo bem ou servi.ço i.;
preço do bem ou serviço i

A está.motiva da elasticidade na prática uti.liza algumas formas
aproxi.nadas que são di.scutidas e comparadas por Grei (1975)
15 A solução apresentada admite que as elasti.ci.dades cruzadas
entre produtos diferentes sejam nu].as, o que signifi.ca que
alterações no preço de um dado produto não moda.ficam a demanda
pelos demais. Quando esta hipótese não é aceitável, a formulação
se torna mais complexa e menos apropriada para interpretações
simples (ver discussão fei.ta por Trai.n, 1977)

io A taxi.fação pe]o custo médio pode resu].tar dessa regra quando o
produtor controla um úni.co pr'oduto num úni.co mercado, como nota
Forsyth (1977). Este, no entanto, não parece ser o caso do
transporte público, conforme a discussão do Capítulo l (do
transporte como ati.vidade multa.produtor
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se baseando na suposição de menor elasti.cidade nos submercados que

transportam produtos de valor elevado.17

Os estudos reagi.zados no exteri.or sobre ela.sticidade da demanda do

transporte público com relação ao valor das tara.fas são

si.ntetizados por Lago et al. (1981b) e Transport and Road Research

Laboratory (1980). Essas análises inda.cam valores diferentes da

elasti.cidade segundo

modo de transporte;

período do di.a (pi.co, fora do pico, not

di.a da semana (útil, sábado, domingo);

extensão da viagem;

movi.vo da viagem;

forma de pagamento (dinhei.ro, passes, etc.);

usuários cativos e não cativos do transporte público;

categori.a sócio-econõmi.ca (renda e i.dade, particularmente)

urno);

Também foram estudados os efeitos sobre a elasticidade e... di:.,ersus

si.tuações: quando medida no curto e no longo prazo) correspondendo

a um aumento ou redução do valor da pari.fa, para diferentes

percentual.s da mudança e, ainda, consi.derando o nível de servi.ço

oferecido pelo sistema de transporte

Outra forma de tarifação que se propõe a resolver o problema de
cobertura dos déficits causados pela utili.cação de preços com base
nos custos margi.naus na presença de economias de escala é a
chamada tarifa "bi.parti.te". Nesse esquema, paga-se uma taxa, cuja
fi.nulidade é cobrir os custos fixos, para ter direito ao uso do
sistema; os custos margi.naus de curto prazo seriam cobrados por
ocaso.ão da uti.libação efetiva do serviço. No entanto, tarifas
bi.partite não sati.sfazem os cri.téri.os de eficiênci.a (Frankena,
1979). Pal:'a um exemplo de aplicação no transporte público ver a
descai.ção feita por eram (1983) do ''Falte Cutter Card" implantado
em Bridgeport, nos E.U.A. (Ver também & proposta de Sherman,
1 972
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Deve-se notar que a mai.or parte das categori.as apresentadas

permite a sepa].'anão de submercados onde é possível a diferenciação

de preços. Alguns são identi.focados pelo uso que se faz do

si.stema: di.ferentes modos, em períodos diversos, em dias da semana

distintos, ou realizando viagens de extensão di.ferente. Outros

podem ser separados pelo ti.po de usual'.ío, portanto, previ.agente à

realização da viagem: sua categoria sócio--econõmi.ca, a forma de

pagamento escolhida (usuári.os frequentes tendem a usar passes ou

simi.lares, quando estes estão disponível.s) e mesmo o motivo da

viagem (i.dente.ficando, por exemplo, o empregado que faz a vi.agem

aa trabalho)

O problema normalmente levantado com relação à di.scrimi.nação de

preços diz respeito a questões de equi.dade. Não se consi.dera justo

que as pessoas sejam cobradas de forma di.ferente por um mesmo

serviço.iU Particularmente, quando aquelas que têm menor

elasti.cidade (portanto, pagariam uma maior tarifa) sào mais

desfavorecidas em termos sóci.o-econêmi.cos.

u transporte público oferece um exemplo, poi.s a tarifa :única

representa a ausência de discri.minação com relação à di.stânci.a de

viagem. Os mai.s desfavorecidos, ao realizar deslocamentos mai.s

longos, será.am penali.zados por uma eventual di.scrimi.nação; estes

têm maior dependência do transporte público, portanto, menor

elasti.cidade.19 Uma aná]ise seme].hante poderá.a ser conduzida no

iõ No caso do transporte públi.co, por ser este uma ati.vidade
multiproduto, os serviços sâo d.íferentes, justificando, sob este
ponto de vista, & di.scrimi.nação.

iu Para longas di.stânci.as, are
pê náo são viáveis

rnativas bicicleta andarcomo ou a
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caso de diferenciação de tarifa.s entre os distintos períodos do

dia. Questões como essas são o objeto da proposição apresentada no

Capítu.Lo 5, num modelo que procura tratar conjuntamente os

critérios confl i.dantes de efi.ci.ência e equidade

Uma aplicação teórica de discri.minação de preços visando a

maxi.mi.zação do bem-estar sujem.ta a uma restri.ção financeira é

apresentada por Train (1977). O estudo consi.dera dois modos

simu].taneamente: o metro e os õnibus da área leste da baía de São

Francisco, nos E.U.A., operados por órgãos públicos diferentes,

sujem.tos, porém, a uma restrição fi.nanceira comum.

Os resultados de Train se mostraram fortemente dependentes das

hipótese fei.tas sobre os custos maTEi.nai.s de cada modo. Admitindo

que não houvesse capacidade oci.osa nos dois modos, portanto com

custos margi.naif bem aci.ma de zero, o autor conclui que a

maximização do bem-estar impli.carta um subsídio dos usuári.os de

õni.bus para os de metro. Este resultado se deve à presença

marcante de economi.as de escala neste último modo. Train nota que

este resultado tem consequênci.as negativas sobre a di.atribuição de

renda, uma vez que os usuários de õnibus ti.nham renda média

inferior aos do metro. Fi.nalmente, afi.rma que ''qualquer

determinação de tara.fas realmente ótimas levaria em consideração

os efei.tos das diversas políti.cas tarifários sobre a di.stri.buição

de renda'' (p. 1 93 )
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3.2.3 0 custo do tempo dos usuári.os

A discussão sobre economias de esca]a no transporte púb].ico feita

aci.ma considera apenas o ponto de vista do produtor dos servi.ços

O transporte, no entanto, é uma ativi.dade económica com

características peculiares. Normalmente, as empresas obtêm no

mercado os fatores necessários para colocar seus produtos à

disposi.ção dos consumidores. Os usuários (consumi.dores) dos

sistemas de transporte) por sua vez, devem fornecer pelo menos um

insumo - o seu própri.o tempo - essenci.al à provisão dos serviços

que consomem(Mohri.ng, 1972a e 1972b).20

O valor do tempo dos usuári.os é reconheci.do como um componente

importante nos estudos de aval.i.ação de projetos de transporte,

sendo, mui.tas vezes, o pri.nci-pal responsável pela viabilização dos

investi.bentos.zi No entanto, como nota Jansson (1979), a

importância de tratar os custos para o usuári.o juntamente com os

r'].]stcs do produtor não está ainda estabelecida quan+.o

determi.nação de preços, exceção feita aos estudos sobre tarifas

óti.mas pelo uso do sistema vi.ári.o (ver, por exemplo, Walters,

19 72 )

O traba].ho fundamental neste sentido é o de Turvey e Mohring

(1975), que afirmam que o procedimento corneto para a determi.nação

zu Os usuários do automóvel. fornecem ai.nda parte dos custos de
capital necessários para realização da sua vi.agem - o veículo - e
os decai.s custos vara.áveis - combustível, pneus) manutenção, etc

zi Para o transporte público, o estudo pi.oneiro a esse respei.to é
o realizado por Fostes e Beesley (1968) sobre a construção da
Victori.a Lhe para o metro de Londres.
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de preços para o transporte púb]ico i.np].i.ca o abandono da idéi.a de

que apenas os custos para os produtores do serviço devem ser
levados em conta De acordo com eles, "os custos do tempo dos

passageiros também devem ser incluídos, e as taxi.fas devem ser

iguais ao custo soc.ía.Z margi.nal" (p 280 )

Quando o concei.to de custo social é adotado, a questão de

economias de escala no transporte público por õnibus fi.ca

defi.nada. O segui.nte exemplo ilustra esse ponto:

Suponha, por exemplo, que uma companhia de õni.bus oferece
inicialmente um serviço com viagens a cada 20 minutos numa

dobre repentinamente e que a companhia responda... dobrando o
número de õni.bus que servem essa li.nha. Os custos de operação
dos õni.bus poi' passage.íz'o não se alterará.am, assim como o
tempo gasto no veículo por um passagem.ro representativo.
Entretanto, o intervalo entre õni.bus e,'portanto, o tempo de
espera por passarei.ro seriam reduzidos à metade se o tempo

:i ii !i:;;.::l; = '=B:;i:=n:=?= 1 {ii=':p illil
::;i;,Ê=í:$r L j % ; '(g:i!:r lk:
proporcional ao i.ntervalo entre õnibus, então o tempo total
ae espera é independente do número de pas sagei.ros
transportados. (Mohring, 1972b, P. 593)

Mohri.ng (1972b) e, posters.oriente, Turvey e Mohri.ng ( 1 9 75 )

mostraram que a existência de uma parcela do custo soa.al de valor
constante (igual ao total do tempo de espera gasto pelos
passarei.ros) conduz & presença de economias de escala no

transporte públi.co por õni.bus, uma vez que o custo soa.al méd.ío

por passageiro se reduz com 0 aumento da demanda.22 Eles

22
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argumentam que o subsídi.o ótimo para o transporte por õnibus

deveria ser i.gual ao valor monetári.o do tempo total de espera

Esses autores limitaram-se a analisar o caso de um servi.ço de

frequênci.a pré-estabelecida numa dada linha. Na verdade, uma vez

acei.to o pri.ncípio de custo soa.al, os ganhos de escala não se dão

unicamente através do aumento de frequênci.a. Ã medida que aumenta

a demanda, os custos por passageiro podem se reduzir de formas

diversas (listadas em ordem crescente do grau de alteração do
servi.ço)

pelo aumento da ocupação nédia dos veículos, reduzindo o

custo de operação por passageiro transportado;

- pelo aumento da frequênci.a nas li.nhas

di.minuindo o tempo médi.o de espera por veículos

- pelo aumento da densidade de linhas (mai.or número de li.nuas

cobrindo uma mesma regi.ão), reduzi.ndo o tempo médio de acesso

ao sistema;

- pela possa.bili.dade de, com mai-or densidade de li.nhas,

tornar os iti.nerários menos sinuosos, reduzindo o tempo de

exi.stentes,

23v3-agem veículono

drickson
(1981) desenvolve um modelo natemático que permite descrever a
relação entre o custo médio por usuário e a denanda em uma li.nha.
Exp].orando-o nunericamente verá.fica que o custo por usuário,
considerando ointempo de viagem, decresce com o aumento''da

eventuais ganhos de escala do produtor, se exi.stentes, podem
ser adi.ci.onados & essa li.sta. Estes podem ser decorrente s,''por
exemplos da possa.bi.lidade de uti.gizar veículos de naior
capacidade, reduzindo os custos de capital e de mão-de-obra por
passagem.ro transportado (sem alteração no nível de conforto). '

101



O cusí;o do te.npo (ios usual-ios e 8 tarifa ót.ína

A questão de qua.L seria o custo (social) margi.nal apropriado para

determinação da tara.fa do transporte por õni.bus foi. explorada em

detalhe por Turvey e Mohri.ng, no trabalho aci.ma citado.

Desprezando o tempo de acesso ao sistema (uma vez que trabalhavam

com uma dada li.nha),24 o tempo gasto por um passagem.ro desde o

momento em que chega ao ponto de parada até o momento em que

desembarca no desta.no é igual à soma das três parcelas seguintes:

empo de esperai que varia i.nversamente com a frequência;

- o tempo de viagem no veículo em movimento, igual. à extensão

do deslocamento divida.da pe]a ve].oci.dade do veículo entre
paradas;

- um tempo que depende do número de paradas fei.to durante sua

viagem e do número de passageiros que embarcam e desembarcam

em cada ponto

t0

Esses tempos são "pagos'' pelos própri.os passageiros. De acordo com

os autores, para que cada um pagasse o equi.valente ao custo soca.al

margi.nal de sua viagem, a tarifa a ser cobrada deveria refleti.r &

di.ferença entre esse busco e & parcela já paga sob a forma

descai.ta acima. Esse custo excedente é, portanto, i.gua]. ao auzoento

nos tempos de t'iagelo que uzo passage.íz'o impõe aos gema.ís, mais o

eventual aumento de custos para o operador, necessário para manter
os servi.ços . ó o

24 O aspecto de acesso ao si.stema através de um número variáve.Z de
pontos de parada numa linha foi tratado por Mohring (1972b).

l;'H.4H2:: :il :::ll:FL !. 11 Ke.;1;1\:l:
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O aumento imposto por um novo passageiro no tempo de viagem dos
demais ocupantes do veículo pode se dar de duas formas Pri.mei.ro,

atrasa,ndo-os pelo período de tempo necessário para embarcar e,
posters.ormente, desembarcar do veículo; quando a parada se dá

unicamente para atender esse passagem.ro, o custo margi.nal de sua

viagem é mai.s elevado, pois incorpora o atraso causado pelo tempo

da operação de parada, além do tempo de embarque ou desembarque.26

Segundo, aumentando a chance do ânibus estar cheio, i.mpedindo o

embarque de alguém que deverá esperar pela passagem do veícu].o
segui.nte. z r

A partir dessa análi.se Turvey e Mohri.ng concluem que o fatos

determinante para fi.xar as tarifas é a .Zotaç.ão dos veícu.Zos, e que

os va].odes das tarifas devem ser mai.s elevados nas segui.ates
circunstâncias (p. 284)

ÜiH4ilfãàÜilH:Ü#i$ht:l::::
26

ót?:l:;;:obe p,:', ,,çã. de.50 p':;'';, . ,t-,;i' (jlg.;,i'''g,"taàr;
27

* í?; :;:; 3*";';'$W;! Í#; 111111
apesar do aumento d& ocupação média dos õnibus.

programado
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quando os passageiros embarcam e desembarcan;

(b) é maior a, probabilidade que o õnibus esteja cheio quando

há pessoas nos pontos de parada aguardando o embarque

(a) e maior esperado0 denumero bordo dos âni.buspessoas a

Com base nesses princípios, Turvey e Mohring chegam a três

conclusões sobre a estrutura tarifária ótima. Pri.melro, as taz'iJ:'as

devem se.r ma.ís a.Ztas no seDE.ído de ma.íor demanda; por exemplo,

para o centro durante o período de pico da manhã e vice-versa a

tarde.28 Em segundo lugar, as taz'.iras nos pel'lodos de pico devem

sel' ma-íoz'es do que as que prova-tecem fora do p.íco.29

A tercei.ra conclusão é menos esperada e indica que as tar.ÍÍ:'as

de\'em sel' cora"e.Zacionadas posit;ivamente com 8 d.estância apenas

quando & probabi].idade dos ânibus esta,rem cheios é não desprezível

durante todo o pel"cuJ"se. Isto porque a situação descrita em (a)

não tem relação com & extensão da viagem do passarei.ro. Apenas o

motivo (b) tem a ver com a distânci.a, uma vez que um passageiro

que viaja num õni.bus lo+-ado por dois quilómetros tem duas vezes

mais chance de i.mpedi.r que alguém esperando no ponto possa

embarcar do que aquele que viaja apenas um qui.lõmetro. Dado os

zu Mohring (1972b) nota que a bai.xa demanda no senti.do contrári.o
ao doninante pode provocar a ocorrência de paradas frequentes para
atendem' un único pas.sagei.ro. Nesse caso, como venci.onado acima, o

iiiii;=:==r" Ê sl E . â=;"i=«:
sentido contrári.o do que para o dominante. ''''

óu Os autores notam que, com relação aos serviços soturnos ou de

11:: :11:'3dT=,#==:;1;:5ü%ó!$=:1i!
aos adiei.onai.s de salários pagos ao pessoal de operação nessasocasloes.
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padrões usuais de demanda, este fatos também sugere tarifas mais

altas nos períodos de pico.

Vickrey (1980) nota que, uma vez que & tarifa óti.ma relaciona-se

com a ocupação dos õnibus no local (e no momento) do embarque e do

desembarque, uma viagem longa, entre pontos extremos da ].unha onde

a ocupação dos veículos pode ser menor, deveria ter uma taxi.fa

mais baixa do que uma viagem curta, numa área central, em trecho
de elevada ocupação dos veícu].os

Do ponto de vista prático, Turvey e Mohring sugerem que, quando

exi.ste una restrição fi.nanceira, a e].abonação de uma estrutura

pari.faria pode se basear numa estrutura ini.cia]. não-ótima mas que

atenda & restrição. A partir daí, esta estrutura pode ser alterada

elevando ou reduzi.ndo valores das tarifas de acordo com os

princípios estabeleci.dos acima, procurando manter o equi].íbrio
financeiro

A análi.se de Turvey e Mohi'i.ng é uma análi.se de cu!:'to pi-azo,

restrita no sentido em que apenas o fatos de ocupação pode vara.ar

As frequênci.a são fi.xas, asse.m como os decai.s favores de produção.

No entanto, Jansson (1979) demonstra que, se os servi.ços são

operados de forma efi.ci.ente, a tarifa óti.ma i.ndepende do horizonte

de análi.se, ou seja, de qual.s fatores sejam consi.derados fi.xos ou

vara.áveís. Logo, os princípios desenvo].vidos por Turvey e Mohring

mantêm sua validade: "quanto mais ceei.o estiver o õni.bus, mais um

passageiro deveria pagar por embarcar, permanecer & bordo e
desembarcar'' (p. 286)
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3.2.4 A presença de externalidades

Há Situações em que agentes económicos reagi.zam ati.Vidades que

beneficiam outros sem que recebam nenhum ti.po de pagamento por

isto; d& mesma foran, existem casos em que suas ações são

prejudi.ciaj.s a outros e os custos correspondentes não Ihe são

imputados. Esse tiPO de falha de mercado caractere.za a presença de

economias ou "deseconom.ías" externas, que resultam da diferença

entre os custos privados e os custos soa.ais de uma ação
económica

A consideração do custo do tempo do usuári.o no custo (social)

tota]. da produção do transporte públi.co, conforme discuti.da no

item anterior, é tratada por alguns autores como uma economia

externa (ou externali.dade positiva) da produção do serviço de

õnibus (de onde o nome, custo soc.ía.Z, adotado por Turvey e

Mohring).30 Existem, no entanto, outros tipos de externas.idades

normalmente associadas ao transporte urbano como as ligadas às

di.versas formas de poluição, acidentes e outras. Em todos esses

casos, a ati.Vidade de transporte impõe custos à sociedade que não

são ].evados em conta nas deck.sões pri.vidas, seja pela empresa

operadora de õni.bus ou pe].o motorista do automóvel

Num mercado compete.tivo, & presença de externalidades leva a

distorções com re].ação à alocução óti.ma de recursos. Quando

exi.stem econom.ías externas (custo pri.vado maior que custo soa.al)

11 illl;:l::lll li fLB;:;x"H ,s:.n:::'!:
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o nível de produção que resulta da consideração apenas dos custos

privados é menor do que aquele que seria socialmente óti.mo. Por

outro lado, se o custo privado de produção de um dado ben ou

serviço é menor do que o custo soa.a]., caracterizando presença de

deseconom.ías externas, ele é produza.do em excesso Comparativamente
ao nível ótimo.

Existem algumas formas alternativas de tratar as distorções

resultantes da existência de externali.dades.31 Pri.mei.ro, pela

redução do nível. de deseconomia externa associ.ada a um dado nível.

de produção; por exemplo, a utili.zação de cata].i.dadores nos

veículos auto-motores para reduzir a emissão de poluentes ou a

instalação de redutores de ruído em aeroportos.

Um outro conjunto de a].ternati.vas visa alterar di.retamente o nível
de produção através de medidas como

a regulamentação sobre o nível de produção perdi.tido (que

pode ser zero, si.unificando a prol.bição da ati.vidade);

' a negociação direta entre as partes interessadas visando

chegar a um acordo que vise & compensação do prejudicado (ou
de quem gera o benefíci.o);32

- & imposição de taxas ou subsídi.os visando que o agente

económico passe a produzir no nível ótimo, distinto do que

prevaleceria sem esse ti.po de interferência.

(1976).discussão das diversas alternativas é feita por Mi.shan

11:111111 ÜÊP :çn s::::;
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Uma possibili.dade adicional refere-se à ".íntez'na.libação" das

externas.i.dades. Por exemplos & empresa A ao produzir causa custos

adia.anais à empresa B que não são considerados na deck.são de A

sobre seu nível de produção (que, por este mota.vo, dei.xa de ser

Soa.aumente óti.mo). Caso haja uma fusão das duas enpresass esses

custos passarão & ser i.eternos à nova empresa AB, sendo, portanto,

consi.derados na decisão desta quanto ao nível de ati.vidade ótimo

em cada uma de suas atividades produto.vas

Tal proposi.ção pode ser considerada para o transporte urbano caso

este seja admi.nistrado como um todo. A taxação do automóvel pelo

uso do sistema vi.ária (ou por outras foi'mas), visando corrigi.r o

impacto das deseconomias externas que i.apõe a sociedade

(discuti.das abaixo)p pode gerar recursos para o subsÍdj.o &O

transporte públi.co (para cobertura de déficits decorrentes da

adoção de preços de eficiência). A transferência de recursos

deverá.a ser articulada por um órgão públi.co com autora.dade sobre

as diferentes componentes do si.stema de transportes urbano.

Esta é a proposta conta.da em estudo da Organização para Cooperação

Económica e o Desenvolvimento sobre um si.stena coordenado de

preços para as di.versas formas de transporte no meio urbano

(Organisation for Economic Co-operati.on and Development, 1985). No

Brasa.l, a experiência d& Companha.a de Transportes Urbanos da

Região Metropolitana de Belo Hora.fonte-METROBEL aproximou-se dessa

si.tuação, com uma proposta tarifári.a nas linhas di.scutidas aci.ma

(Patrocínio, 1983).33

33 A ascensão e queda da METROBEL durante a década de 80 ilustram
o caso de uma instituição que, apesar das propostas técni.cas
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4s externas.idades do t.ransporte urbano

O transporte urbano é normal.mente considerado como uma atividade

que tem impactos ambi.entais geradores de deseconomias externas.

Bovy (1990) os c].asse.fi.ca em quatro grandes grupos:

impactos di.Fetos sobre a saúde humana, tais como a poluição

do ar e da água, ruído excesso.vo e acidentes;

- impactos sobre os senti.dos e o conforto, tais como fumaça,

odores desagradável.s, poei.ra e degradação vi.sua]. e estética;

- inpactos sobre & comunidade e bens de valor socia]., tais

como 8 a].teração ou & destrua.ção de áreas urbanas em geral,

ou de locais de valor cultural, histórico ou recreativo;

i.mpactos sobre os ecossistemas natural.s, tai.s como os sobre

a flora e a fauna, alterações do cli.ma (através do chamado

efei.to estufa) e o esgotamento de recursos natural.s não
renováveis em geral

A].ém desses, devem ser lembrados os atrasos impostos aos {jemai.s

veículos e pedestres, sob a forma de congesti.onamentos e desvi.os

da rota desejada. Também a uti.li.cação de solo urbano para a

ci.rculação de pessoas e bens diminui a área disponível. para

ocupação por outras atividades que são normalmente tribut.idas,
reduzindo a base fiscal da regi.ão.

poli.ticamecoerentes e competentes, não conseguiu se viabilizar social. e
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Os efei.tos de longo prazo sobre a forma urbana também podem ser

considerados como externali.dades, embora as consequências

específicas da pari.fa da transporte público neste aspecto são

pouco conhecidas.34 Deve-se consi.deram, ainda, as externas i.dades

associ.idas à produção d& i.nfra-estrutura e equipamentos de
transporte (Nash, 1976 ) . 35

.4 deferiu.ín.açâo de preços na presença de externa.Zíd.artes

A i.ncorporação da presença de externalidades na determi.nação de

preços para o transporte púb].ico é fei.ta consi.derando-se o custo

social da produção do transporte, em parti.curar, o custo social

margi.nal do aumento da produção. O tratamento pode ser conduzido

conforme apresentado a seguir, i.gualando-se os custos marginal.s
privados com os soa.ais:3b

P + ACusuário MCprod + MCusuários + MCext

onde

J Castelão (1987) nota que, a despeito da frequênci.a com que
podem ser encontrados estudos sobre a interação entre uso do solo
e transporte, são raros os casos que consi.deram o i.mpacto d&
taz'ifa sobre a forma urbana. Por sua vez, Gwilliam (1984) sugere
que, dadas as característi.cas do mercado imobiliári.o, políticas
tarifári.as para o transporte público não parecem sei' adequadas
para atingir objeti.vos desejados quanto ao uso do solo.

oa A produção de serviços de transportes também tem impactos
pos.ít.avos, como os associados à dinamização da econoni.a urbana.

óo Esta discussão segue aquela apresentada no estudo da OECD
(Organisation for Economic Co-operation and Developnent, 1985)

1 10



P: tarifa a ser cobrada do usuário (valor monetário);

ACusuári.o: valor (monetário) correspondente ao tempo médio de

viagem para o usuári.o (adi.cional) do transporte público;

MCprod: custo marginal para o produtor' de un serviço de
transporte público;

MCusuários: custo marginal para o con.Junto de usual'.íos do

serviço de transporte; corresponde ao custo do tempo imposto

aos demais usuários, conforme di.scuti.do no item anterior;

MCext: custos marginais externos ao conjunto de usuários do

servi.ço de transporte em questão; são as externas.i.dades

identifi.cadas aci.ma, positivas ou negativas.37

O lado esquerdo da equação corresponde ao custo privado marginal,

composto pela tarifa a ser paga mais o tempo gasto pelo próprio

usuári.o. O lado direito expressa o custo soc.ía.Z marginal. Como

discutido no i.tem 3.2.3, a taxi.fa ótima (P) deve ser igual ao

excesso do custo social marginal sobre o custo de tempo do

passageiro adicional (ACusuári.o) . Naquela ocaso.ão, o custo i.aposto

aos demais passagem.ros (MCusuári.os) foi consi.derado em detalhe. A

extensão para considerar as externali.dades é concei.tualmente

si.mples.

A presença de externalidades quando também ocorrem econom.ías de

isca.Za foi estudada teori.carente por Oum e Tretheway (1988). Seus

resultados indicam que o desvio do preço ótimo com relação ao

custo margi.na]. é inversamente proporci.anal à elasti.cidade da

demanda (como vi.sto no item 3.2.2). No entanto, o custo marginal

relevante é i.qual ao custo privado marginal. ma.ís uma paz'ce.Za do

==..=T..;f:';::::.;===H .#=y:=.n,='";-.-'. ,''::.. '
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custo associ.ado às externali.dades (sendo menor, portanto, do que o

custo social marginal). Quanto maior o desvio, menor a parcela dos

custos de externali.dades a ser consi.derada, uma vez que a demanda

já recebeu a sinali.cação adequada vi.sendo sua redução. Assim, por

exemplo) a apli.cação de discriminação de preços que levasse a

valores mai.s altos nos períodos de pico devido a (provável) menor

elasti.cidade da demanda nesses períodos, não necessitará.a

considerar integralmente as deseconomias externas associadas à

produção de transporte nesse período (que sugerira.am valores ai.nda

mais elevados)

Dificuldades de mensuração associadas às externalidades

Embora conceitualmente si.mples, a consideração da presença de

economias ou deseconomias externas na determinação de preços do

transporte públ i.co enfrenta di.faculdades práti.cas signifi.cata.vas

relaci.onadas a questões de quantia.cação e medi.da. Em primeiro

lugar, ê necessário está.mar o impacto (físico, em muitos casos) da

mudança no volume de passageiros transportado sobre cada um dos

di.ferentes tipos de externalidade. Embora já existam métodos para

medi.r alguns desses efeitos, como por exemplo a poluição do ar ou

sonora, ou a probabilidade de aci.dentes, os procedimentos

existentes podem ser questionados

Além di.sso, os impactos podem variar no tempo e no espaço. Aqueles

relacionados diretamente com o volume de transporte serão maiores

nos períodos de pi.co, nas regiões mais congestionadas; outros,

como a degradação visual, estão presentes apenas em alguns

lugares, durante o tempo todo. Embora essas variações possam ser

1 12



importantes do ponto de vi.sta da estrutura taxi.faria, elas são de

difíci.l apli.cação práti.ca

Outro obstáculo considerável refere-se aos valores monetários a

serem atei.buídos aos itens em consideração. Em alguns casos estes

podem ser determinados pelo custo dé reposição ou reparação por

exemplo) no caso dos danos físi.cos causados por um acidente. Mas

qual. o valor 8 ser atribuído à perda de uma vi.da, a dor ou ao

sofri.mento? A mesma dificuldade se apJ-ica à perda de qualidade de

vida em geral, pelo efeito dos diversos fatores indicados.38

Econon.ías ou deseconomias externas ?

A utilização do transporte púb].ico é normalmente considerada como

tendo impactos post.uivos sobre o mei.o-ambi.ente e outras

externas.i.dados. Na verdade, o transporte público em si é causador

de efeitos ambiental.s negati.vos tanto quanto as demai.s formas de

transporte. O aspecto essenci.al é que, particularmente face ao

automóve.Z, os i.mpactos negati.vos do transporte público são

re-Zat.ívamente menores. A tabela abaixo, adaptada de Bovy (1990),
i].ustra este ponto.

sõ Discussões interessantes sobre essa questão podem ser

Button (1982, capítulo1976, capítulo 3), Stanley e Nash (1977) e
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CARACTERÍSTICAS DOS MODOS DE TRANSPORTE URBANO
E SEUS IMPACTOS SOBRE O MEIO AMBIENTE

MODO

Fonte: Adaptado de Bovy (1990, p. x-28)

' Circu].ação + Estacionamento

Pode-se observar que, em função de suas características e das

elevadas capaci-dades de transportem o i.mpacto por passageiro

transportado é menor para os modos de transporte públi.co.

Portanto, os benefícios ambientais (e outros) associados ao uso do

transporte públ i.co decorre, em geral, da transfel'énc.ía de viagens

realizadas anteriormente por automóvel. Há, nesses casos, um ganho

líquido a ser computado, dada a menor magna.rude dos inpactos

negativos associados à realização de uma viagem pelo transporte

púbJ-ico comparativamente ao uso do automóvel para o mesmo fim.

Dessa forma, o benefíci.o que poderia advi.r, por exemplo, de uma

redução da tarifa do transporte público nos períodos de pico, onde

as external i.dades impostas pelo automóvel são mais signifi.cativas,

dependem da possa.bi.li.dade do primeiro atrai.r vi.agens que estão
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INDICADOR UNIDADE NÃO TRANS.PÜBL. TRANS.PÜBL.
MOTORIZADO AUTOMÓVEL SOBRE PNEUS S/TRILHOS

Capacidade
de

Transporte

viagens

veíc.km

Muj.to
Bai.xa Baixa Alta Alta

:onsumo

il:.=::g,' veíc.km
Muito Muj.to Muito
Baixo Alto Bai.xo Baixo

consumo
:ie Energi.a

energia
pass.km

Muj.to Muito Muito
Baixo Alho Baixo Bai.xo

Impactos
4mbientai.s pass.km

Muito Muito Muito
Baixo Alho Baixo Bai.xo



sendo reali.fadas por este último. Com relação à estrutura

tarifári.a, é necessári.o ainda que esses efei.tos estejam associados

ao nível de congestionamento no si.stema de transportes e que seja

possível captar suas variações ao longo do dia (ou regi.ào

atravessada pela viagem)

Nesse senti-do, Gwilliam (1984) nota que, dadas as baixas

elasti.ci.dados cruzadas entre a demanda pelo transporte indivi.dual

e as tarifas do transporte público (particularmente onde a demanda

deste modo é majori.taxi.amente cativa) a redução de tara.fas parece

ser uma forma pouco eficaz de minorar problemas amai.entais.39 A

necessidade de considerar a interação entre os diversos modos de

transporte na determi.nação de preços de cada um deles apresenta

outras impli.cações que são melhor tratadas através do contei.to

económico do "segundo melhor", discuti.do a seguir

e.2.5 A teori.a do ''segundo melhor''

A discussão das falhas do mercado de transporte público feita até

agora não se preocupou com a si.tuação existente nos decai.s setores

da economia. A teori.a do bem-estar admite, no entanto, que para

que a a].ocação de recursos seja efi.ciente, a determinação de

preços com base no custo marginal deve prevalecer em todos os

óu Altshuler et a1. (1979, p. 430-41) generalizar essa colocação e
afirmam que o papel do transporte público (e não apenas da
política taxi.faria) é li.matado quanto ao seu impacto favorável
sobre as externas i.dades negativas do transporte urbano. É di.fícil
saber se & vala.dade de tal afi.rmação restri.nge-se ao caso de
soa.edades em que a participação do transporte público érelata.vamente menor
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mercados. Na prática, restri.ções económicas, institucionais e

políticas impedem que i.sso ocorra, e os preços em mui.tos setores

económicos não seguem essa regra. Em parti.curar, como será visto

abas.xo, o preço de uma vi.agem pelo transporte privado por

automóvel é i.nferi.or ao seu custo social margi.nal, provocando

distorções no própri-o mercado do transporte urbano.

A teori.a do bem-estar afirma que apenas quando todas as possível.s

melhora.as de Pareço (aumento do bem-estar de um inda.víduo sem

prejudicar o de nenhum outro) tiverem si.do feitas a economia

atingi.rá a efici.ênci.a na alocução de recursos, sendo então

impossível melhorar a situação de qualquer pessoa sem prejuízo às

demai.s. A teoria do segundo melhor trata da resposta à seguinte

questão: quando alguma melhoria de Pareto não for possível (por

exemplo, por restrições que i.mpeçam a adoção de preços com base no

custo margi.nal em algum setor da economia)l pode-se afirmar que a

reagi.zação das demais melhorias trará um aumento do bem-estar

social?

A resposta a esse pergunta é que, em g-era.Z, a me].hora.a para.al de

setores da economia não conduz necessariamente à melhora.a do bem-

estar (Li.psey e Lancaster, 1956). Enquanto a].gumes conde.ções para

a efici-ênci.a permanecerem não satisfeitas, não há garantia de que

o atendimento a outras conde.ções parcial.s resultará em benefícios

econõmi.cos para a sociedade como um todo. A i.nterpretação dada a

este resultado pode fazer com que cada setor passe a i.gnorar as

condições ótimas, admiti.ndo que outros setores não as obedecem.

Alternativamente, alguns argumentam que o atendimento às condições

de efi.ciência em cada setor, mesmo que isoladamente, deve

continuar a ser buscado (Mishan, 1976)
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No entanto, um dos resultados da teoria do segundo me].hor inda.ca

que, se a produção e o consumo de um dado setor económico puderem

ser considerados de forma separada daqueles setores onde ocorrem a

v'colação das conde.ções de efi.ci.ência, a oti.mização desse setor é

desejável. No caso específico do transporte urbano, esta hipótese

é comumente adotada, admiti.ndo-se, no caso da demanda, que as

pessoas gastam uma quanta.a relativamente fixa (e pequena) do seu

orçamento com despesas de transporte.40 Embora esta suposi.ção não

seja adequada às condições encontradas nos países mai.s pobres, ela

não i.mpede que se verifique quais as provável.s consequências da
sua adoção.

Considerando-se o setor do transporte urbano separadamente dos

demais, pode-se anali.sar a determinação de preços como um problema

de competição entre os di.versos modos de transporte. Para i.sso, é

necessário conhecer uma parti.culari.dade i.mportante do custo social
do uso do automóvel

O custo sacia.L marginal do uso do autoDüóvel

Uma característica do uso do automóvel é a di.ferença sensível

entre o custo privado para o motorista e o custo social que este

impõe aos decai.s veículos e à sociedade em geral. Com relação às

external i.dades ambi.entais, conforme comentado no i.tem anter=ior, o

automóvel tem um i.mpacto mais negati.vo do que o transporte

públi.co. A presença dessas externas.idades por si já afastariam o

40 Ver, por exemplo) Button(1982) e Vasconcellos(1980)
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custo soa.al do custo pri.vado do uso do automóvel. No entanto, a

maior di.storção neste sentido está associ.ada ao papel do automóvel

como causador de congesti.onamentos.

A teori.a do fluxo de tráfego inda.ca que à medi.da que aumenta o

volume de veículos que pretende atravessar um trecho de via a

velocidade do conjunto de veículos se reduz, aumentando o tempo

médio necessári.o para percorrer a mesma distânci.a. Portanto, cada

novo veículo que i.ngressa na corrente de tráfego aumenta o tempo

tota.L de viagem no si.stema de duas formas=

aumento de tempo correspondente à sua própria viagem;

aumento de tempo (margi.nal) da vi.agem de todos os demais

veículos que estão utili.zando a vi.a.41

A soma das duas parcelas corresponde ao custo social marginal. (em

termos de tempo, apenas) do acréscimo de um novo veículo ao fluxo

de tráfego. A pri.mei.ra parcela representa o custo marginal privado

lem termos de tempo), uma vez que é aquele percebido pelo

motorista do veículo adicional. Ã medi.da que aumenta o volume de

tráfego, a segunda parcela tende a crescer, superando largamente a

primeira em si.tuações de congesti.onamento.

A consequência desta di.sti.nção entre o custo privado e o custo

social do uso do automóvel é a superutili.cação das vi.as, com

desperdício em termos de recursos (o tempo dos usuários) e

4i Considerando-se que a essênci.a do problema de congesti.onamento
são os atrasos i.mpostos aos demais usuários do sistema viári.o, a
analogi.a com o caso dos õni.bus, di.scutido no item 3 2.3, éimediata
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agravando as externali.dades relaci.onadas a impactos ambientais

(aumentando ai.nda mais o custo social do transporte pri.vado).42

Uma outra característica i.mportante do congestionamento (que é

provocado bati.camente pelos automóvel.s) é que ele também causa a

redução da veloci.dade dos õni.bus, quanto estes não têm um espaço

viário próprio. Os custos de capa.tal e de mão-de-obra para

operação dos õnibus crescem com o aumento dos tempo médios de

viagem dos veículos. Portanto, a existênci.a de congestionamento

traz impactos negati.vos di.Fetos sobre os usuári.os do transporte

público - através do aumento do seu tempo de viagem - e sobre os

custos de operação do sistema, que pode vir a ser repassado à

tarifa cobrada dos usuários, prejudicando-os dup].agente

Deter'minação de preços pai'a a transporte público atendendo

critérios de segundo melhor

A literatura especializada regi.stra alguns esforços i.mportantes

com relação à tentati.va de estabelecer as conde.ções teóricas para

determi.nação de preços para o transporte públi.co que atendam a

condição de segundo melhor. A fornu]ação desses modem.os tem coma

qz A solução teoricamente correra para tratar o custo soa.al de
congestionamento é a cobrança pelo uso do sistema viário. Como o
nível de congestionamento varia em di.ferentes vias e ao longo do
di.a, as taxas ótimas deveriam refletir esta variação. O trabalho
clássico a este respeito é o de Wa].tens (1972). Há uma edição
especi.al do periódico Transportation Research (1986) sobre o tema.

Os problemas tradici.onalmente encontrados para implementar esse
tipo de solução são de duas ordens: tecnológica e políti.ca. Os
problemas tecnológicos parecem estar praticamente superados (ver,
por,.exemp].o, Thompson) 1990). Para uma discussão dos aspectos
políticos que inviabi.li.zaram o esquema proposto para Hong-Kong
(que será.a o privei.ro experimento em larga escala no mundo) ver
Boro.ns (1988 ). '
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característica a maximização de uma função de bem-estar,

consi.derando que o automóvel enfrenta preços igual.s ao seu custo

pri.fiado marginal (e não o seu custo soa.al margi.nal)

A análi.se conduzida por Sherman (1971) foi a pri.medra a tratar de

forma explícita a interdependência entre modos, admi.Lindo funções

de custo para o automóvel e para os õni.bus que dependem da demanda

pelas duas modalidades (o aumento da demanda por viagens de auto

aumenta os custos do transporte por auto e por õnibus, e vice-

versa). As funções de custos i.ncluem, de forma i.mplícita, o tempo

dos usuári.os. Para o período fora do pi.co o estudo consi.derou que

não há problemas de congesti.onamento si.gnificativos (para usuários

de auto e de õni.bus), portanto, ca,da modo poderá.a ter seu preço

igual ao custo marginal. (A presença de externalidades é i.gnorada

no trabalho.)

Com relação ao período de pico Sherman conclui que a tara.fa ótima

para os âni.bus pode ser i.nferior ao custo médio (e, portanto, ao

custo marginal, uma vez que este é supera.or ao custo médio nas

condições de custo médio crescente que prevalecem no período de

Pi.co). A eventual diferença (subsídi.o) depende, entre outros, de

doi.s fatores que merecem destaque. Primeiro, quanto maior for a

contra.buição relativa do automóvel, através do congestionamento,

para o aumento dos custos do transporte por õnibus (para o

operador e para os usuários), menor deve ser a tarifa de âni.bus no

período de pico. Segundo, quanto maior a possa.bilidade de atrai.r
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usuários de automóvel para os ânibus através de diminuição da
tarifa, mais esta deve ser reduzida.43

O resultado, até certo ponto intuitivo, pode ser interpretado como

uma açãol através da alteração de preços relativos, que visa

atrair usuári.os do transporte pri.vado, que impõem custos sociais

elevados, para o transporte púb].ico por õni.bus. É natural que &

magnitude da medida seja afetada pelas conde.ções de

congesti.onamento (que di.tam o tamanho da di.ferença entre os custos

sociais e pri.vados para o automóvel) e pela capaci.dade de

efetivamente reduzir o uso do automóvel através da alterações na

tara.fa do transporte públi.co.

G].abster (1974) adota uma formulação para 8 medi.da de bem-estar

que permite desenvolver um modelo mais completo e analiti.comente

mai.s tratável que o de Sherman. A pri-ncipal diferença reside na

análise conjunta do período de pico e fora do pico, perdi.tendo

considerar a eventual mudança, não apenas entre modos, mas também

entre períodos de realização das viagens. As vara.ágeis de políti.ca

tarifária utili.zadas por Glai.éter são a tarifa dos õni.bus nos

períodos de pico e fora do pico. Os custos de tempo dos usuários

de auto e de õni.bus são expli.ci.temente consi.derados, mas o custo

monetário d& viagem de auto é admitido constante (não variando com

as condições de congestionamento). A formulação permite, ainda,

que custos de externas i.dades sejam i.ntroduzidos

41 Formal.mente, quanto maior for a elasti.cidade cruzada da demanda
por vi.agens de automóvel (no pico) com relação ao preço dos õnibus
(no pico), mais se deve reduzir a tarifa
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As equações deduzidas por Glai.ster, embora relata.valente

complexas, servem melhor à interpretação dos fatores que afetam o

desvio óti.mo das tarifas em re].ação aos custos social.s margi.naus.

Em função da consideração da interdependênci.a entre períodos, os

resultados de Glaister alteram aqueles obti.dos por Sherman com

relação à tarifa fora do pi.co.

Contrari.amente ao admi.ti.do por Sherman, o valor ótimo da tarifa de

õni.bus fora do pico pode ser infer.íor ao custo soa.al matei.nal

correspondente à produção de transporte públi.co no período. Isto

se deve à possibi.cidade (teórica) de atrair para os õnibus (fora

do Pi-co) usuári.os de auto dos do.ís períodos. Além disso, pode

também atrair para fora do pico usuários do próprio õni.bus no

período de pico, contei.bui.ndo para minorar o congesti.onamento nos

õnibus (no pi.co), permitindo maior redução da tarifa nesse período

e tornando-o mai.s atrativo para os usuários de automóvel.44

45vias

Glai.éter nota, ainda, que o valor absoluto da pari.fa no pico pode

ser i.nferior ao inda.cada para o período fora de pico. Isto porque,

das duas, a redução da taxi.fa no pico tem mai.or probabili.dade de

reduzi.r o número de viagens por automóvel no pico) reduzi.ndo o

congestionamento nas

44 Os desvi.os óti.mos dependem também do efeito da redução da
tarifa sobre a própria demanda por õnibus, que pode conter novas
viagens (não real i.fadas anteri.ormente por nenhum outro modo) além
daquelas atraídas do automóvel. Quanto maior for a parcela
correspondente à geração de novas viagens, menores os benefícios
da atração de mais passarei.ros através da redução da tarifa,
portanto, menor o desvio indicado.

40 Tal resultado, como todos os demais, dependem dos valores
relativos das elastici.dades própri.as e cruzadas da demanda com
relação ao preço dos diferentes modos e períodos. A limitação
óbvia que a necessidade de dispor dessas informações impõe ao uso
práti-co desses resultados será discutida abri.xo.
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Finalmente, & partir dos resultados obtidos por Glaister, é

possível verificar que o estabeleci.mento de preços i.quais aos

custos sociais margi.naif para os õnibus só é inda.cada quando não é

possível persuadir os usuári.os dos automóveis a uti.li.zar os
õnibus.4U

Glaister e Lewi.s (1978) expandiram o trabalho origi.na]. de Glaister

para i.nc].ui.r também o transporte público sobre tri].hos. Com base

em dados empíri.cos sobre elasti.cidades e custos, realizaram uma

apli.cação para a cidade de Londres. Uma análise de sensibi.lidade

demonstrou que "as se.Luções são dominadas pelos custos marginais
dos modos'' (p. 354)

3.2.6 As li.ções da teoria econõmi.ca

Analisando-se os diversos resultados sugeridos pela tec;ria

econõmi.ca com relação ao problema de determinação de preços ótimos

Ido ponto de vista da eficiênci.a) para o transporte públi.co

urbano, doi.s fatores principais podem ser destacados. Em primeiro

lugar, deve ficar clara a inportância dos custos marginais de

curto prazos uma vez que os resultados, em geral, bases.am-se

nesses custos. É importante reconhecer as di.versas parcelas que

4ü' Vi.ckrey (1980) lembra que, quando as tarifas do transporte
publico resultam em subsídi.o que deverá ser coberto por
arrecadação de tributos, é necessário levar em conta, na
determi.nação dos preços ótimos, o preço sombra dos recursos do
governo. No mesmo trabalho, Vickrey apresenta uma exposi.ção em
termos simples dos princípios que bases.am & determinação de preços
de segundo óti.no para o transporte urbano. Nesse senti.do, pode-se
também consultar Nash (1982, capítulo l)
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compõem os custos social.s marginais: os custos para o produtor do

serviçal os custos (de tempo, ou outros) impostos aos demais

usuári.os, e os custos (externos) que recaem sobre outros setores
da soa.edade

Ai.nda com relação aos custos deve-se reconhecer a exi.stência de

uma estrutuJ"a de custos marginal.s no transporte púb].ico, associ.ada

aos di.versos produtos por ele ofereci.dos. Assim, um des].ocamento

feito num õni.bus, no sentido de demanda dominante, na hora de pico

da manhã, incorre num custo soa.al marginal di.ferente de outra

viagem, realizada em ci.rcunstâncias di.stintas. As três parcelas do

custo marginal identi.fixadas no parágrafo anterior podem vara.ar de

importância relata.va e absoluta entre produtos (viagens) di.versos.

O segundo favor i.mportante refere-se ao entendi.mento da natureza

dos desvi.os dos preços (ótimos com relação aos custos margi.naif) e

dos elementos que os determi.nam. Nesse caso, destacam-se as

informações sobre as elasti.ci.dades, que exprimen o impacto das

tarifas do transporte público sobre diferentes segmentos da

demanda do próprio transporte públi.co e do privado, i.nclusi.ve

entre os períodos do dia. O conheci.mento que se tem sobre as

elasticidades no transporte urbano é li.Ditado e sujem.to

críti.cas. Além disso, as suposi.ções que se pode fazer a priori.

para o caso brasilei.ro i.ndi.ca valores muito baixos. Esses aspectos

serão tratados no i.tem 3.4, na discussão sobre as li.notações à

determinação de preços ótimos para o transporte público urbano.
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Para encerrar este di.scussão, pode-se citar Vickrey (1968), que
afirma,

sejan quais forem os argumentos uti.li.fados para justifi.car
desvios em di.ferentes graus da determi.nação de preços com
base estritamente no custo marginal, nenhuma políti.ca de
preços corneta pode ser desenvo].vi.da sem utili.zar os custos
marginal.s como um de seus pri.ncipais determinantes. (p. 107)

Dada a importânci.a do custo margi.nal na determinação da estrutura

tarifári.a e, em particular, a parcela associ.ada ao custo maré.ína.Z

para o ope-radoz' (que certamente influenciará deck.sões sobre

política tara.feri.a), o i.tem seguinte apresenta algumas das

parti.cularidades do processo de produção do transporte púb].ico e

suas i.mpla.cações para a estrutura de custos marginais.
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3.3 Custos marginais no transporte público urbano

A ati.vidade de transporte costuma se di.sti.ngui.r de outros setores

da economia devido à presença de características peculiares de seu

processo de produção e consumo. Nesta seção são di.scutidas as

principais consequências dessas particulari.dades do ponto de vista

dos custos para o operador do transporte público. Neste caso

específico devem ser consideradas:

as fortes oscilações da demanda entre períodos de pico e

outros de reduzido nível de sol i.citação;

- o fato de que transporte é um produto não estocável,

exi.findo que a oferta acompanhe as variações da demanda;

- a presença de inda.visibi.lidades, ou seja, que a oferta de

transporte não pode ser graduada de forma contínua para

atender a demanda, mas apenas aos saltos;

- a existência de custos comuns (e conjuntos) aos diversos

produtos ofereci.dos, dificultando a determi.nação dos custos

marginais de um produto específico;

- di.faculdades conceituais associadas à distinção entre

custos de longo e curto pz'azo) estes últi.mos relevantes para

a determi.nação de preços efi.cientes.

Teoricamente, a determinação do custo marginal para o transporte

público pode se basear em funções de custo determi.nadas

estatisticamente ou na estimati.va dos custos incremental.s (também

chamados evitáveis ou escapávei.s) associ.idos a um certo servi.ço,
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que representam o acrésci.mo (ou economi-a) de recursos que poderia

advir da sua inclusão (ou supressão) na atua] esca].a de operações.

A segui.r são discutidas as consequênci.as das característi.cas do

processo de produção do transporte públi.co urbano, apontadas

acima, para a elaboração de estruturas tarifários. Posteriormente,

são apresentados alguns dos cri.sérios e métodos propostos na

literatura especiali.zada para resolver na práti.ca parte das

di.fi.culdades conceituais para estimar custos marginais do
transporte público.

3.3.1 Aspectos conceituai.s do cálculo dos custos marginal.s

A demanda pelo transporte público urbano apresenta como

característica bási.ca a exi.stênci.a de pronunciados picos no

período da manhã, correspondendo ao movimento de ida ao trabalho

lou escola), e da tarde, no retorno à residênci.a. Nos períodos

entre picos o nível de solicitação se reduz; em função,

pri.nci.palmente, do porte da ci.dade, a redução pode ser mai.or ou

menor com re].ação aos períodos de pico. A demanda por serviços

também dimi.nui. (exceto em casos particulares) nos fi.naif de semana

(de forma diferente para sábados e domingos) e no período soturno.

Uma vez que não é possível estocar serviços de transporte, a

demanda deve ser atendi.da no momento de sua reali.zação. Isto exige

que a oferta tenha um padrão de variação semelhante ao da demanda

Dadas as características tecnológicas da produção do transporte,

não é possível ajustar exatamente a oferta à flutuação da demanda.
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Veículos que vão cheios, podem ter de voltar vaza.os para poderem

fazer nova viagem com passageiros; motoristas contratados por

jornada de 8 horas diárias não podem ser di.spensados depois do

término do pi.co da manhã. Por outro lado, deve-se considerar que,

dentro de certos li.mates, variações na demanda podem ser

parcialmente acomodadas alterando-se o nível de conforto.

Indivisibili.dades na produção do transporte público

A presença de .índ.ív:ísíbi.Z.ídacies na oferta é o pri.ncipal fatos a

impede.r o seu perfez.to ajuste à demanda. O exemplo mais comum da

existênci.a de i.ndi.vi.sibi] i.dades em transportes se ap].ica à anal i.se

de investinentos, como a duplicação de uma rodovi.a ou de um trecho

ferrovi.ári.o. No transporte público por õnibus, no entanto, a

questão pode ter outras interpretações. É verdade que não se pode

dispor fi.si.camente de metade de um õnibus ou outra parcela

qualquer (embora seja possível consi.derar õnibus de di.ferentes

tamanhos). Da mesma forma, o turno de trabalho de um motorista,

por exemplo, tem ].i.mates quanto à sua utilização fracionada,

embora, nesse caso, os li.mates sejam de ordem jurídi.ca (baseados

em critérios que buscam preservar a qualidade de vida do
trabalhador).47

Enquanto os exemplos acima se referem aos favores de produção do

transporte público, também o pl'oduto ofertado é caracterizado por

+r A esse respei.to, ver o trabalho de Chomitz e Lave (1984) que
i.ndica ganhos relata.valente reduzidos do uso de motora.smas en
turno parcial na operação de ânibus urbanos. Essas ganhos são
menores à medi.da que se reduz a diferença entre os níveis de
demanda nos picos e no entre-picos e se amplia a duração dos
períodos de pico, ambas características de ci.dades maiores.
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indivisibili.dades. Embora a demanda se efetive na forma de um dado

passagem.ro que pretende fazer um deslocamento entre locais

específi.cos, num dado momento, a oferta ocorre em termos de uma

vi.agem de um veículo (ou composi.ção) que percorre um dado

itinerário, ao longo de um determi.nado período.

A importância da exi.stênci.a de inda.vi.sibilidades decorre da

impossi.bilidade de se fazer ajustes margi.naus na oferta, que

seriam teoricamente necessários para atender critéri.os de

efici.ência. Os custos margi.nai.s podem osci].ar entre valores muito

altos, correspondendo a uma si.tuação de congestionamento

imedi.atamente anterior à ampliação da oferta, e valores muito

bai.xos, deva.do à presença de capacidade ociosa após a amp].cação do

serviço (ou infra-estrutura)

O problema ocorre principalmente quando o aumento de capacidade é

relativamente grande (como na dupla.cação de uma rodovia). Para o

caso específico dos õnibus, a questão não parece ser tão grave

Jansson (1979) propõe quem para os õnibus, o custo marginal de

atender um passageiro pode ser adequadamente aproximado pelo custo

méd.ío, por passageiro, de um veícu.Zo ací.íc.íonaJ, nas condições

tecnológicas e de uti]i.zação que preva].ecem.48 Os procedimentos

para cálculo do custo de alterações no servi.ço são comentados no

item 3.3.2

48 A quali.dade dessa aproxinação é tanto melhor quanto maior for o
número de veículos em circulação, permiti.ndo tratar essa vara.áve].
como contínua
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Custos conjuntos e comuns no tz'ansporte púb.Zico49

A ati.vidade de transporte também é caractere.fada pela exi.stência

de custos comuns e conjuntos. Estes são assim considerados quando

a provisão de um i.tem de custo específico conduz automati.cadente à

possibilidade de realização de mais de uu serviço. Produtos com

custos con.Juntos têm uma relação de proporci.onalidade fixa, não

sendo possível alterar a quantidade relata.va que é produzida de

cada um deles. O exemplo típi.co é o da vi.agem de retorno de um

veículo vazio (ou quase); os custos da viagem de ida e de vo].ta só

podem ser evitados conjuntamente.50

Custos comuns são si.pilares uma vez que são i.ncorridos como

resultado d& produção de serviços para diversos conjuntos de

usuários. Diferem dos custos conjuntos, no entanto, na medi.da em

que a prova.são de serviço para uma categoria de usuário não

implica -inevitavelmente a disponi.bi.cidade para outras categori.as

O caso de um lei.to ferrovi.apto utili.gado por trens de passageiros

e de carga é o exemplo comum. A quanta.dade dos doi.s tipos de trens

que uti.liza os trilhos pode ser vara.ada independentemente (dentro

dos limo.tes de capacidade da via). Para o transporte por ânibus, o

mesmo veículo é utili.fado para realizar vi.agens nos períodos de

pico e fora do pi.co; a intensidade com que é utilizado em cada

período pode ser variada de acordo com as necessidades. A

qu Os custos comuns e conjuntos também são chamados,
genericamente, de custos compara.í.Zhados.

ou Deve-se notar que os custos conjuntos não necessitam ser fixos.
No exemplo acima, o combustível é um custo variável que só pode
ser evitado com a supl:'essão dos doi.s sentidos da viagem.
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supressão das viagens fora do pi.co não elimina os custos para os

usuários do pico.5]

A presença de custos comuns ou conjuntos tem i.mp.Li.cações sobre a

determinação de preços uma vez que não é possível i.dente.ficar os

custos marginal.s associados a uma uni.dade específi.ca de servi.ço.

Os preços ótimos, neste caso, são determinados ].evando-se em conta

as demandas pelos serviços específicos. Em função do nível de

demanda relata.vo entre os di.versos serviços, cada um contei.bui com

uma parcela para a cobertura dos custos marginal.s conjuntos (ou

comuns)l a].ém de cobri.r seus custos marginal.s específicos (aqueles

que podem ser diretamente atribuídos a cada um de].es)

Considerando-se, por exemplo) o caso de um veículo que faz uma

viagem nos dois senti.dos, um dos qual.s com mai.or demanda, o pl'eço

ótimo (de eficiência) será mai.or no sentido doma.cante. Caso a

demanda no senti.do contrári.o seja muito menor, o preço

correspondente pode ser i.qual a zero (a menos que seja possível

identifi.car custos marginais específicos para esse servi.ço).52

ÜL Custos comuns também podem não ser fixos; os custos de
manutenção dos õnibus são custos comuns vara.áveis.

oz O tratamento d& determinação de pi'eços ótímos na presença de
custos conpartilhados é apresentado por Layard e Walters (1978).
Talley (1986), confirmando um padrão encontrado nos resultados do
item 3.2, indica que a parcela do custo marginal conjunto
atei.buída a cada serviço depende também das elasti.cidades das
demandas com relação ao preço.
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Custos de cuz'to e longo pz'azo no tl'anspol'te poz' ónibus

A importânci.a de se estabelecer o horizonte consi.derado de curto

prazo decorre do fato de que esta deck.são define os custos que

serão consi.derados vara.áveis, portanto, relevantes para a

determi.nação de preços. A prática do cálculo tara.feri.o no Brasil,

destinada, na verdade, a apurar o valor do custo médio de

transporte, adora critérios que não ref].etem as necessidades

contei.tuais identificadas anteriormente (de se estabelecer uma

estrutura de custos) nem a experiênci.a dos países que se encontram

mais avançados com relação a essas questões.53

O procedi.mento consi.dera os custos de mão-de-obi'a para operação, o

mais signo.fi.bati.vo de todos, como sendo um custo fixo. Na

reagi.dade, este item de custo está associado à quanta.dade de horas

de operação (sendo afetado, porém, por uma séri.e de fatores

consi.derados na seção segui.nte). É impossível pretender distinguir

custos entre períodos do di.a, variação por di.stância ou qualquer

outro fatos, considerando-se o custo de mão-de-obra como fi.xo.

Mesmo com relação aos custos de capital, os veículos, que compõem

a maior parte do capital da empresa (o restante sendo composto

pelo investimento em instalações e equipamentos de apor.o) não são

propriamente um custo fi.xo. Eles são custos que podem ser

"evi.todos" com uma certa fao.lidade, através de sua venda, em

prazos relata.valente curtas. Da mesma forma, 8 ampliação d& frota

de veículos, dentro de li.cites razoáveis, pode ocorrer a curto

üó O procedimento de cálculo tarifári.o adotado na maiori.a das
cidades brasileiras é o descrito no documento "Instruções Práticas
para Cálculo de Tarifas de ânibus Urbanos" elaborado pelo GEIPOT
(Brasa.1 , 1983b). '
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prazo. Baumol et &1. (1968) notam que em industrias de rápida

expansão (como é, em geral, o transporte nas maiores cidades

brasa.lei.ras), operando com equipamentos de vida relativamente

curta (como é o caso dos ânibus) e com estruturas organi.zaci.anal.s

flexível.s, é i.mportante reconhecer, para efeito de determi.nação de

preços, & natureza transitóri.a dos custos fi.xos e sua tendência em

se transformar em custos i.ncrementai.s.

Hendrickson e Wohl (1982) propõem uma regra para classifi.cação dos

custos fixos e vara.áveis: fatores que podem mudar no mesmo período

em que os preços podem ser alterados devem ser considerados

variáveis. As tara.fas do transporte público no Brasil sofrem

reajustes frequentes; estes se devem, porém, ao processo

inflacionário e não a alterações técni.cas na produção. No entanto,

decisões sobre mudanças estrutura,i.s na políti.ca tarifária são bem

menos frequentes. Dada a natureza dinâmica das ci.dades e do

serviço de transpor:'te, favores de produção como frota de veículos

e mão-de-obra sào bastante flexível.s, devendo, portanto, serem

considerados como custos vara.áveis.

3.3.2 A está.nativa de custos margi.nai.s no transporte público por
ânibus

A li.teratura sobre a análise de custos no transporte público por

âni.bus apresenta duas correntes que adotam enfoques bastante

dista.ntos do ponto de vista económico. Uma delas se preocupa em

alocar a totali.dade dos custos aos diversos produtos. Os

resultados são expressos sob a forma de um custo médio por unidade
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de serviço (para cada tipo de serviço considerado). A outra

corrente procura determi.nar os custos i.ncrementais (ou escapáveis,

ou evitáveis) associados à produção de uma uni.dade de serviço
adi.ci.anal.54

Com relação à determinação de preços que sati.sfaçam cri.téri.os de

efi.ciência, os custos incremental.s desempenham um papel essencial

Savage (1989) vai. além ao afi.rmar que ''diferentemente da

determinação dos custos incrementais, cuja base é ci.entífica, a

a].ocação dos custos conjuntos e fi.xos é de certo nodo arbitrári.a e

não se relaci.ona com a causali.dade dos custos" (p. l)

No entanto, boa parte do desenvolvi.mento metodológico nessa área

ocorreu nos modelos de a.locação de custos. O objetivo pri.ncipal

era comparar o desempenho financeiro do atendi.mento a di.ferentes

mercados. Mai.s recentemente, porém, o interesse (a nível

internaci.ona]. l em conhecer os impactos específicos sobre os custos

decorrentes de a.éter.anões em determinados serviços, em diferentes

períodos, amp]iou o potenci.a]. de apli.cação dos métodos de análi.se

de custo i.ncremental.55

Os modelos de alocução classifi.cam os custos segundo critéri.os

estabelecidos a priori. e associam cada classe de custos a uma

variável li.gado à produção (quilómetros, frota, horas

b4 A di.scussão não se parti.culari.za na questão do transporte
Exemplos clássicos do antagonismo entre as duas correntes
(aplicado à definição de tarifas ferrovi.ári.as) podem ser
encontrados em..Leais (1968), defensor d& utilização de "fully
a].located costs'', e Baumol et. al (1968), que defendem a aplli.cação
do conceito de custo incremental

oõ Savage (1988; 1989) faz uma revi.são histórica e metodológica do
desenvolvimento dos modelos de análi.se de custo para o transporte
públi.co por õnibus.
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trabalhadas). Os resultados então obtidos são largamente

dependentes dos critérios admi.tidos, principalmente com relação à

distribuição dos custos comuns (predominantemente capital e não-

de-obra) entre os períodos de pi.co e os decai.s.

Também nos modelos de análise dos custos incremental.s as

dificuldades encontradas devem-se principalmente à presença dos

custos comuns. Um motorista pode dóri.gi.r durante o período do pico

e fora do pi.co; dependendo das regras de trabalho, pode cobrir os

dois picos numa mesma jornada. O veículo, por sua vez, pode ser

uti.].i.fado nos diversos períodos do dia. Uma alteração no servi.ço

em um dado período pode ou não requerer veículos e mão-de-obra

adia.onais, dependendo de se os recursos estão di.sponíveis como

resultado da provisão do serviço em outro período.

A preocupação central, seja qual for o modelo, é com os custos de

mão de obra para operação em função de duas características

principais: primeiro, eles são responsável.s, em geral, por mais de

50% dos ctiFtos totais da operação dos õnibus; segundo, este é o

item de maior comp]exidade para anal.i.se. Diversos fatores afetam o

custo d& mão-de-obra:

a relação entre os períodos de pico e fora do pi.co (em

ternos do nível de demanda e duração);

- as regras de trabalho para os motora.stas e cobradores (que

afetam a produtividade, em termos de horas pagas X horas

traba].dadas, em diferentes períodos);
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os pagamentos adicionais por diversos ti.pos de jornada (por

exemplo, o salário horário maior no período soturno ou fi.nai.s

de semana).56

A despeito dos enfoques di.stintos, das dificuldades metodológi.cas

e do impacto de diferentes critérios, a ].iteratura traz resultados

consistentes que mostram di.ferenças sensíveis entre os custos

marginal.s para os período de pico, entre-picos, noturnos e de fin-

de-semana. Numa revi.são de di.versos estudos, Orai (1980) encontrou

resultados que indicam que os custos marginais (para o operador)

no período do pico vara.am de 2 a 2,5 vezes os valores

correspondentes ao dia todo. A relação entre os custos marginais

dos serviços no pico e fora do pi.co encontra-se na faixa de 4 a

4 , 5 vezes .

A importância de se conhecer os custos i.ncrementais dos diferentes

servi.ços, em diferentes períodos, deve-se à possibilidade de se

estimar o custo margi.na]. por passarei.ro transportado como sendo

igual. ao custo médi.o, por passageiro, do custo do st?J'viço margi.nal

lincremental) , conforme menci.onado no i.tem anterior

oo Com relação aos custos de capa.ta] associ.idos aos veícu].os, duas
posições costumam ser adotadas, em função do que se considera como
o objetivo principal do serviço de transporte públi.co. A privei.ra
admi.te que o atendimento visa sat.ísfazer uma demanda básica, sendo
o pico uma exceção. Neste caso, o custo dos veículos necessári.os
para satisfazer a demanda nos pi.cos é alojado integralmente a
esses períodos. Alternativamente, considera-se o atendimento ao
pico cozoo essenc.ía.Z, alocando-se os custos de capital dos veículos
na proporção das horas trabalhadas em cada período.
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3.4 Limitações ao uso de preços baseados nos custos marginal.s do

transporte públi.co

As di.versas análi.ses realizadas acima sobre a determinação de

preços óti.mos para o transporte público e sua estrutura de custos

marginais (particular'mente para os õni.bus) , i.ndicam possibi.cidades

de diferenciação de preços por período, sentido, extensão e

lotação na ori.gem e no destino da vi.agem (esta sugerindo uma

estrutura zona] para taxi.fas). É possível. ainda encontrar-se

Justificativas para distinguir os usuários em função de suas

diferentes elasti.cidades e quanto ao uso frequente ou infrequente

do si.stema de transporte púb].ico.57

Di.versos tipos de li.mutações, no entanto, apli.cam-se à uti.lização

de estruturas tarifários baseadas nos custos marginais do

transporte público de passagem.ros. Em pri.mei.rc lugar, encontram-se

aquelas relativas às informações necessárias para estabelecer os

valores adequados. A determi.nação dos custos marginais para o

operador, para os di.ferentes servi.ços oferecidos aos usuários,

apresenta uma séri.e de dia.culdades de ordem teórica e práti.ca

(como foi visto no item anterior). Além disso, a própria

determi.nação dos custos marginal.s i.mpla.ca custos adicionais que

devem ser considerados na avaliação da implantação de uma

estrutura taxi.faria que exija t&l conhecimento.

or As diversas formas de diferenciação de tarifas encontradas na
prática são desci'itas por Bell et a1. (1983), Nash (1982) e White
(1986). Experiências fei.tas com relação à apli.cação de esquemas
náo convencionais são descritas por Whi.te (1981 e 1983), Daskin
(1983) e Cervero(1985a e 1985b)
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Além dos custos de operação, devem ser considerados, na

determinação do custo marginal soa.al, aqueles relaciona,dos &

possíveis externali.dades associadas a,os modos de transporte. As

di.faculdades são ainda maiores neste caso pelos movi.vos apontados

anteriormente: primeiro, & determinação do nível de externalidade

associado a um dado nível de produção de transporte e, segundo, a

avaliação monetária dos possíveis efeitos (positivos ou

negati.vos)

Também as i.nformações sobre elasticidades (própri.as) d& demanda

com relação ao preço (necessárias para determinação dos desvi.os

óti.mos) são esparsas (a nível internacional) ou prata.comente

inexistentes (a nível nacional). A expert.ência internaci.onal

revela valores relativamente reduzidos. Quanto às elasti.cidades

cruzadas, por exemplo, entre taxi.fa de õnibus e a demanda por

transporte inda.vi.dual, ou entre períodos do di.a, as informações

são bastante escassas mesmo nos países desenvolvi.dos. White (1984)

e Meurs et a1. (1988) apresentam diversas restrições conceituais e

metodológicas com relação aos procedi.bentos usualmente adotados na

determi.nação dos valores das elasti.ci.dades.58

As raríssimas i.ndicações de está.nativas de elastici.dade própri.a da

demanda com relação ao preço para o transporte públi.co em cidades

brasa.lei.ras bases.am-se em modelos econométricos com problenas de

especificação ou não estão suficientemente documentadas. No caso

brasílei.ro, deve-se esperar valores ainda mais reduzidos do que os

encontrados nos países desenvolvidos, dado o elevado número de

58 Algumas dessas restri.ções serão discuti.das no i.tem 5.3.3
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usuários cativos do transporte púb].i.co (deva.do à bai.xa renda dos

usuários e a decorrente ausência de opções) e do transporte

privado (dada a má quali.dade do transporte público)

Deve-se adicionar que a demanda pelo transporte público depende de

uma série de outros atributos da quali.dade do serviço, além do

preço. O conjunto de atributos pode ser expresso por uma função de

''custo generali.fado'' em relação ao qual se pode estabelecer una

elasti.cidade d& demanda.59 A elasticidade com relação ao preço é

apenas uma parcela desta elasticidade total, sendo que, em alguns

casos, outros atributos do serviço exercem i.nfluência maior sobre

a demanda do que o próprio preço (Mayworm, 1982 e Lago et al

1981a)

Além das limo.tições deva.das aos di.versos upas de i.nformações

mencionados, exi.stem outras consi.derações mais pragmáti.cas que,

por vezes, acabam superando qualquer outra conceitualmente mais

relevante. Restrições de caráter .ínst.ítuc.íona] podem impedir que

determinadas estruturas tarifários sejam adotadas em função da

incompati.bilidade entre determi.nações de diferentes órgãos

envo].vidos com & questão. Estes podem situar-se em di.ferentes

níveis governamental.s ou em áreas adnini.strati.vanente distintas

(por exemplo, municípi.os de uma Região Metropolitana). Podem ai.nda

ser órgãos de um mesmo nível de poder, porén responsáveis pela

operação de di.ferentes modos de transporte

ou Função de custo generalizado é a denoninação usual de uma
função que agrega diversos atei.butos de uma viagem por un modo de
transporte) reduzidos a uma unidade comum, em geral monetária
Costumam estar i.ncluídos no custo generalizado parcelas distintas
do tempo de vi.agem (acesso, espera) dentro do veículo) e os custos
monetár.íos (custos de operação do automóvel, taxi.fas de transporte
público ou de estaca.onamento)
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Também quanto ao aspecto open'ac.lona.Z, di.versos elementos devem ser

consi.derados na elaboração de estruturas tarifários. Em

particular, é essenciall considerar as possibi.Z.idades tecnoJóg-.ocas

e o custo dos s.ístemas de cobl'anca dos valores a serem pagos pelos

usuários, além de seu .impacto no desempenho operam.lona.Z dos

veículos, resultante princi.palmente de possíveis ganhos ou perdas

nos tempos de embarque.60 Existem, atua].mente, diversas

alternativas para realizar a cobrança do usuário, que utí].i.zam

equipamentos com diferentes graus de sofisticação, i.ndicando que a

restrição tecnológica à cobrança não parece ser relevante.61

Doi.s fatores adi.ci.onais podem contribui.r para atenuar a eventual

limitação tecnológica quanto ao sistema de cobrança. Em pri.melro

lugar, deve-se notar que algumas das possibi.cidades de

diferenciação de preços sugeridas por critérios de eficiência não

ex.íg'em 8 .íntl'oduçâo de equ.ípamentos não convenciona-ís para a

cobrança ou comprovação do d.íz'e.íí;o de v.vagem. Este é o caso de

di.stinções de caráter têmpora-Z como aquelas entre períodos do di.a

ou dias da semana; o mesmo se aplica à possível dista.nção

tarifári.a entre sebe.idos de viagem (uma característi.ca espace.al)

üu Alguns estudos realizados & este respeito detectaram que as
formas de cobrança da tara.fa, associadas a diferentes estruturas
pari.feri.as, parecem ter uma influência menor do que & esperada
sobre os tempos de viagem (Guenthner e Hamat, 1988, e Vandebona e
Richardson, 1985)

ül Ver, por exemp].o) o trabalho de Meyére (1990) sobre a evolução
dos sistemas de bilhetagem automática. Mesno os si.stemas de
pagamento utili.bando fi.chás magnetizadas, já adotados em a].gumes
cidades brasileiras, perdi.tem algum nível de diferenciação de
tarifas (Bermudo Neto, 1989)
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Nos casos em que a tarifa apresenta maior diversifi.cação de p!'eços

quanto à estrutura, espac.ía.Z há uma segunda possa.bi.cidade para

evi.tar & i.ntrodução de equi.pimentos comp].exos. Esta refere-se à

utilização de sistemas denomi.nados de auto-servi.ço ("self-

service") ou de honra ("honor systems") (Deibe]., 1981 e Fox, 1982;

ver também Daskin, 1983).62 Nesses sistemas, o passageiro paga

antecipadamente pela viagem e mantém consigo um comprovante do seu

direi.to ao tipo de uso que está fazendo do transporte público (em

termos espace.ais e temporais). Uma equi.pe de inspetores volante

verifica aleatoriamente & val i.dade dos comprovantes, apresentados

sob sob.citação.

As pri.ncipais preocupações com este ti.po de sistema de cobrança

são o custo do esquema de fi.scalização e a evasão de receitas.63

Deibel (1981) argumenta que estes fatores podem ser compensados

por ganhos de produtividade, f]exibi.].idade na política taxi.faria e

mai.or segurança quanto ao di.nheiro arrecadado, uma vez que o

pagamento é feito anteci.padamente, fora do veícu].o. É natural que

a eventual utilização de t&l tipo de sistema requer uma adaptação

cultural com relação ao grau de li.beldade que apresenta. Embora

sua apli.cação seja comum nos países desenvolvidos, Dei.bel também

üz Fox (1982) apresenta o programa de introdução de un si.steína de
cobrança auto-servi.ço na região de Portland, E.U.A., prevendo uma
estrutura, baseada em cinco zonas tarifári.as.

ü's A respeito do problema de evasão de receitas, Boyd et al
(1989) desenvolveram um modelo que relaciona o nível de gastos no
esquema de inspeção com a receita tarifária. O modelo consi.dera a
probabilidade percebida pelo usuário de ser flagl:'ado en situação
irregular; esta probabili.dade depende da probabili.dade efet.íva de
detetar a irregularidade, que é conde.cionada pelos gastos com
znspeçao.
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relata casos de uti.lização em países do norte da Afri.ca (cujas

características podem ser mais próximas às nossas).64

Outro aspecto que é necessári.o ter em mente é que, enquanto a

estrutura de custos sugere uma estrutura tarifária di.versifi.cada e

comp].exa, do ponto de vi.sta administrati.vo e dos usuários, a

simpJic.idade é um elemento importante. Os usuários devem

compreender a estrutura tarifária em vigor, para que seu

comportamento refli.ta adequadamente os si.Dais que se pretende

enviar com um conjunto de preços. Um atenuante & esta limitação

encontra-se no uso frequente que a mai.or parte dos usuári.os faz do

si.stema, o que lhes permite absorver as i.nformações relevantes.

Fi.nalmente, bons.íderações po.Zít.loas podem vir a restringe.r as

alternativas de estrutura tarifári.a aceitáveis. Tai.s ti.pos de

restrição são de difícil i.dentificação, uma vez que os reais

motivos das decisões não costumam ser explica.todos. No entanto, um

dos aspectos essenciais da deck.são política é de fundamental

importânci.a para este trabalho: aquele que se refere à equ.idade

dos esquemas propostos. A possível adoção de políti.cas de preços

baseadas en custos marginais tem i.aplicações di.stri.buti.vas que

devem ser contempladas a partir de critérios de equidade,

di.scuti.dos no próximo capítulo. Dependendo do peso que se dê a

essa questão, o padrão d& estrutura tarifári.a pode di.vergar mai.s

ou menos daquele sugerido por critéri.os de eficiência econõmi.ca

üq Deve-se notar ainda que a possibi.li.dade de diferenciar taxi.fas
com relação às característi.cas dos usuários (devido a questões de
equi.dade, discutidas no próxi.mo capítulo) exi.ge algum tipo de
comprovação anteri.or à realização da viagem (por exemplo, i.dosos,
estudantes, pessoas de bai.xa renda). Por este motivo, estas
alternati.vas de diferenciação de tarifas podem ser fao.Imente
associ.idas à utilização de sistemas de cobrança auto-serviço.
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Vale ressaltar, para concluir, que mesmo os mais ardorosos

defensores da determi.nação de preços por custo margi.na.L concedem

que sua aplicação não deve ser feita cegamente, uma vez que

diversos outros fatores, de ordem econâmi.ca ou não, podem afastar

esses preços da situação em que representariam uma solução óti.ma

do ponto de vista da eficiência Julgam, no entanto, satisfatório

se, ao .menos, a estrutura dos preços acompanhasse a estrutura dos

custos marginal.s

Esse ponto de vi.sta pode ser sintetizado pelo seguinte trecho,

extraído de Vi.ckrey ( 1968 )

Como um prefáci.o à di.scussão do papel da determinação de
preços com base no custo marginal, talvez seja bom deixar
c].aro que, assim como qualquer outro pri.ncípio teórico, o
princípio de preços baseados no custo marginal não deve ser
seguido na prática de forma absoluta e em todas as
circunstâncias, mas é um princípio & ser segui.do &té o ponto
em que seja compatível com outros objetivos almejados, e &
partir do qual desvios de maior ou menor magnitude passam a
ser desejáveis quando se consi.dera objeti.vos conf].i.tentes.
Por outro lado, mantenho que os custos margi.naus devem ter
uma papel importante, dominante &té, na elaboração de
qualquer esquema de taxi.fas ou preços que se pretenda
seriamente ter como um motivo maior para a uti.libação
efi.ci.ente dos recursos, instalações e equi.pimentos
di.sponíveis. (p. 98 1
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A alocução de recursos decorrente de ações sobre o sistema

económico, seja através de investimentos, determinação de preçosx

regulamentação ou outras medi.das, tem aspectos distributivos que

não devem ser i.gnorados na formulação de políticas. Os custos e os

benefícios que resultam de qualquer decisão econõmi.ca se

distribuem de forma desigual entre di.ferentes i.ndi.víduos ou

setores da sociedade. No caso aqui. tratado, de determinação de

preços) mesmo quando estes são defi.ni.dos de forma a assegurar a

efi.ci.ência na alocução de recursos, seus impactos dlstributi.vos

podem afetar a população de uma forma que seja considerada

socialmente i.njusta

Há uma corrente entre os economistas que argumenta que os

problemas distributi.vos não devem ser tratados dentro da economia

positiva; bastaria assegurar que & alocução de recursos seja

eficiente.l No entanto, a defina.ção de políti.cas econõni.cas exige

um tratamento normati.vo que requer a presença de objetivos

l As questões di.stri.butivas seriam tratadas através de
transferência direta de renda, util i.Bando recursos levantados com
tri.butos que não comprometessem & eficiênci.a, como um imposto
único per capita ("lunp-sum tax")
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éti.cos.ó Dessa forma, & solução d& questão econõmi.ca poderia ser

analisada em dois estágios (inseparáveis, segundo Layard e

Walters, 1978)

maxi.gizar o valor do produto social através da alocução

efi.ci.ente de recursos;

- garanti.r & equi.dade na distri.buição através de uma alocução

justa deste produto.

No restante deste capítulo serão abordados três temas princi.pais.

Primeiro, são revistos e discutidos alguns estudos do transporte

público urbano que tratam da questão da equi.dade; estes em geral

reconhecem a importância da distribuição de renda e outras

classificações sóci.o-económicas para esse tipo de análise. A seção

seguinte procura expandir a noção de equidade, sua relação com &

i.déia de justiça social, suas bases e dimensões. Finalmente,

privilegia-se o critéri.o de necessidade de transporte como aquele

mai.s úti.l, em complemento aos aspectos de distribui.ção de renda,

na definição e avali.ação de políticas que vi.sem resultados

equitativos.

z A economia posít]\'a preocupa-se em entender e exp].i.car as
relações econõmi.cas como elas são; a economi.a normativa procura
estabelecer dono essas relações devem ser
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4.1 Análises de equi.dade no transporte públi.co urbano

Existem diversos estudos que consideram a questão da equidade com

relação ao transporte público urbano. En gez'al, vi.sam estabelecer

a distribuição de benefíci.os e custos entre diversas categorias

econâmi.cas e soa.ais, decorrentes de ações ou deck.iões de

i.nvesti.mento, subsídio e determinação de preços para o transporte

Alguns estudos abrangem também a análise das fontes de recursos

para i.nvesti.mento e custei.o do si.stema, consi.derando os i.mpactos

Pedi.stributivos das políti.cas tributárias adotadas.J

Nesses estudos podem ser identificados doi.s tipos de cri.térios

para anali.sar a questão da equidade.4 0 primeiro visa determinar a

distribui.ção dos benefíci.os e custos associ.idos a uma dada

políti.ca entre diferentes grupos da população classificados

segundo sua renda. O segundo ti.po de cri.tédio encontrado na

li.teratura procura relaci.orar o valor da tarifa (custo para o

usuário) de um dado servi.ço com o custo (de operação)

correspondente. Nesse caso, verifica-se a equi.dade de uma dada

políti.ca tarifária através da anal i.se da relação tarifa/custo para

diversas classes de usuários, categorizados segundo o t.ípo de uso

3 Os trabalhos mais representativos nesse sentido são os de
Frankena (1973), anali.Bando o i.mpacto da política de financiamento
do transporte públi.co do Canadá, e o de Pucher (1981) nos E.U.A.

4 Há um terceiro critério possível (como o utilizado por Altshuler
et a1. , 1979) que di.z respeito à análise da mobilidade relativa de
di.ferentes grupos da população. Este cri.tédio, no entanto,
relaci.ona-se com a questão d& necessidade de transporte, que será
discutida no item 4.3.
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que fazem do sistema e suas cal'ací;eríst.loas sóc.ío-económ.loas

(sendo a renda uma delas).5

Alguns dos principais estudos de equi.dade no transporte público

são discuti.dos a seguir, separados segundo a uti.ligação de cada um

dos doi.s tipos de cri.sérios apresentados acima.

4.1.1 Cri.térios baseados no impacto sobre a distri.buição da renda

Os estudos que baseiam a análise da equidade na distribuição dos

custos e benefícios resultantes de uma política de financi.cimento

para o setor de transporte público urbano podem ser di.vida.dos em

dois grupos segundo, basicamente, a existênci.a ou não de

subsídios.

Na ausência rou quase,) de subsíd.íos, as análi.ses exi.stentes

limitam-se a verificar o impacto das despesas com transporte

público sobre o orçamento de famílias de diversas fai.xas de renda

Encontram-se neste caso estudos conduzidos por diversos autores

para cidades brasilei.ras. Em trabalho elaborado pela Comissão de

Economia de Transportes da ANTP (1980) sào comparados os

diferentes níveis da despesa com o transporte como proporção d&

3 Esta dicotomia é semelhante à classe.fi.cação proposta por Starrs
e Perríns (1989) para análises do i.mpacto do subsídio ao
transporte público sobre & di.stri.bui.ção da renda,. Esses autores
dividem os estudos em análises micro ou macro, dependendo do ti.po
de informação utili.fada. Num estudo macro, os usuári.os são
tratados de uma forma agregada, sem referência ao serviço
efeti.valente uti.li.fado. Um estudo micro anal i.sa a distribuição dos
benefícios e custos entre usuári.os en função dos servi.ços
uti.li.zados, associando-a às características dos usuários desses
serviços específi.cos.
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renda familiar para as cidades de São Paulo (nos anos de 1972,

1975 e 1978) e Rio de Janeiro (em 1978). O estudo nota o

"inequívoco crescimento [durante a década de 70] da participação

dos gastos com transporte coletivo no orçamento das famílias com

rendimentos médi.os mensais &té 8 (oito) salári.os mínimos" (p. 78),

mai.s acentuado nas fai.xas de renda i.nferiores

Corneto (1983) apresenta resultados para & Região Metropolitana de

Porto Alegre onde também é possível observar o crescimento dos

gastos com transporte público como proporção da renda familiar ao

longo da década de 70. Torres (1984) analisa a partia.poção dos

gastos com transporte público no orçamento de famíli.as com renda

até três salári.os mínimos, resi.dentes em uma das regiões

administrativas do num.cípi.o do Rio de Janeiro. Uma característica

interessante desse estudo é a simulação de como a despesa com

transporte d& população alvo variada em função de estruturas

tarifári.as alternativas.6

Os estudos mais recentes são o de Orrico (1987), para a região de

Salvador (entre 1979 e 1984) e o de Araújo (1990), para d.iversas

capitais brasileiras. r Orrico concentrou sua análi.se nas fai.xas de

renda até cinco salários mínimos, e observou uma certa variação

(mas dentro de uma faixa estável) na proporção gastos com

transporte/renda fama.bar no período considerado, enbora as

b As alternati.vas consideradas são & tarifa quilométrico, então em
vigor, & tarifa úni.ca e um esquema de taxi.fação por zonas. Uma vez
que a área de estudo é di.stante da região central, & tarifa única,
por representar o custo médi.o de linhas de di.ferentes extensões,
propicia os menores gastos com transporte para a popu].ação
considerada

í As ci.dades consideradas são: São Paulo, Rio de Janeiro,
Curitiba, Porto Alegre, Recife e Fortaleza.
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classes de renda mais bai.xa arcassem com uma parcela

sistemati.carente supera.or às demais. Analisando um período mais

recente (1979 a 1989), Araújo i.dentifica uma partia.poção

crescente dos gastos com o transporte públi.co no orçamento de

famíli.as na faixa de renda até dois salários mini.mos. Os dados

apontam para um cresci.mento contínuo das despesas com transporte

até 1988, mas com uma reversão acentuada durante 1989.8

Outra linha de estudos, estes reagi.zados no exterior, procura

analisar o impacto dos subsídios para o transporte públi.co sobre

diversos grupos, classe.fi.cados segundo sua renda. Neste caso, &

análise pode se concentrar apenas na di.stri.buição dos benefícios

(determinar que categorias de usuári.os se benefici.am, e quanto, do

subsídi.o) ou também identifi.car quem contribui para a arrecadação

dos recursos desta.nados a subsi.doar o transporte público, visando

estabelecer o benefíci.o líquido para cada categoria (benefício

recebido vi.a subsídi.o menos contei.buição através dos tri.butos).9

Nesses casos, a comunidade como um todo deve ser consi.derada, até

o li.mi.te (geográfico e insti.tucional) de contribui.ção (através de

tri.putos) para financi.cimento do sistema,. Esses estudos não se

restringen à análise do impacto dos subsídios apenas quanto à

u Mordes (1982) faz uma revisão de diversos estudos sobre
orçamento fama.bar reagi.gados entre 1932 e 1972. Verifica-se nesse
período um crescimento da participação do transporte no orçamento
de 2% para 8%. O autor também nota que os gastos com transporte
são mais signifi.cativos para as classes de menor renda.

y Essa diferença costuma ser denomi.nada resíduo fiscal. Existem
ainda estudos que dedo.cam-se unicamente à avali.ação do impacto
(sobre contribuintes de diversas categorias de renda) de possíveis
fontes de recursos (não tarifári.as) para o fi.nanciamento do
transporte público (ver, por exemplo, Rock, 1982 e 1981, e
Cervero, 1983).
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política tarifári.a mas abrangem também a distribuição dos

investimentos nos di.ferentes modos de transporte público.

O pri.mei.ro estudo importante neste senti.do é o de Frankena (1973)

que anali.sou o impacto das pri.ncipai.s formas de subsídio e a

i.ncidênci.a de di.versas fontes de recursos utili.zadas para o

financiamento do transporte públi.co urbano no Canadá. A

metodologi.a adorada divã.de-se em duas etapas. Inici.aumente, é

analisada a composição dos recursos para o subsídio segundo sua

procedência visando estabelecer a inca.dência das contribui.ções

sobre di.ferentes categori.as de renda. A segunda etapa procura

identificar quem são os benefici.ários das di.ferentes formas de

subsídios, também discrimi.nados de acordo com sua renda. Asse.m, é

possível estabelecer a magnitude do benefício líqui.do para cada

grupo, verificando se o subsídio ao transporte públi.co tem tido um

impacto progressivo ou regressivo sobre a popuJ-ação em geral.lO

A análise de Frankena revelou que a maior parte das formas de

subsídi.o e métodos de fi.nanciamento utilizados ex-an regressa.vos,

nào confirmando a i.opressão de que ta] tipo de auxí].i.o viesse em

benefíci.o dos mais desfavorece.dos. As conclusões de Frankena são,

no entanto, apenas indicativas uma vez que seu estudo baseou-se

mais em considerações qualitati.vas do que quantitativas.

Numa análise do i.mpacto do programa norte-ameri.cano de subsídio ao

transporte público urbano, Pucher (1981, 1982) apli.cou a mesma

metodologi.a básica uti.li.zada por Frankena, contando, porém, com

iu O impacto de uma política econõmi.ca é denomi.nado regressa.vo
quando o benefíci.o líqui.do como proporção da renda cresce com a
renda, ou seja, os mais ricos são re].ati.valente mais beneficiados
do que os pobres. Em caso contrári.o, é denominado progressivo.
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informações detalhadas sobre as diversas fontes de recursos bem

como a destinação destes.ll Suas conclusões inda.cam que o

programa de subsídi.o como um todo teve um i.mpacto li.geiramente

progressivo, transfere.ndo renda da,s classes mai.s altas para as

mai.s pobres. Esse resultado, no entanto, deveu-se à característi.ca

das fontes de recursos, dominadas pelo i.mposto sobre a renda

Ifederal), altamente progresso.vo. Com relação às demais fontes de

recursos e à di.stri.bui.ção dos subsídios, estes demonstraram ser

regressivos.

Starrs e Perdi.ns (1989) fazem uma revi.são de di.versos estudos que

anali.sam o impacto de subsídi.os sobre a di.stribui.ção de renda e a

mobi.li.dade, em parti.cular para os grupos mai.s pobres e aqueles em

desvantagem com relação ao transporte (por motivo de idade,

defi.ciência física ou di.sponibi.li.dade de auto). De forma geral, as

conclusões dos estudos agregados, (como os de Frankena, Pucher e

outros reagi.zados na ]ng]aterra e Austrá].ia) inda.cam i.mpactos

levemente progressivos para a concessão de subsídios,

particularmente quando estes são di.regi.dos a grupos específicos de

usuários (de acordo com a renda ou idade, por exemplo)

Esses resultados, no entanto, podem se alterar quando se considera

a existência de diversos tipo de subsídios cruzados que existem

il O estudo separou os recursos para o subsídio ao transporte
públi.co segundo sua origem - federal, estadual ou local -
analisando a segui.r a composição dos recursos de cada nível de
governo segundo os diferentes ti.pos de tri.butos e a incidência por
faixa de renda de cada ti.po de tributo. Os subsídios, por sua vez,
foram di.scriminados segundo sua apli.cação para i.nvestimento ou
custeio e por modo de transporte (âni.bus e bondes, metro ou trem)
Os benefícios (subsídios) foram atribuídos às diferentes faixas de
renda con base na i.nformação sobre o distri.buição de renda dos
usuários de cada modalidade
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entre os usuários do si.stema de transporte.12 Pucher nota que, en

geral, a tendência é que usuários de renda mais alta sejam

benefici.idos pela existência de subsídios cruzados, sem no entanto

quantia.car esses efeitos.13 Para levar em consideração o subsídi.o

cruzado na veria.cação dos impactos distri.butivos das políticas de

transporte é necessário associar a contribui.ção de cada usuário

com o custo correspondente de sua viagem. Esta é a base do segundo

tipo de cri.tédio uti.lizado nas anal i.ses de equidade

4.1.2 Critérios baseados na relação pagamento/custo para

categorias sócio-económicas dista.ntas

Os estudos di.scuti.dos no item anterior admitem que políticas cujo

impacto di.stri.butivo seja progressivo aumentam a equi.dade. Esta é

encarada unicamente em função da renda do usuário. Por sua vez, o

segundo ti.po de critéri.o bases.a-se na idéia. de que uma política é

equita+.i'\:a à medida em que cada um contra.bui: de acordo com os

custos que Ihe são deva.dos.14 Este cri.tério apli.ca-se mais

iz Subsídi.os cruzados ocorrem quando a contribuição financeira de
um usuário é maior do que o custo associado ao seu uso do serviço
e o excesso é uti.li.zado para cobrir o déficit gerado por outro
passageiro. Em geral, a verificação de subsídi.o cruzado se bases.a
em custos e receitas médias por tipo de usuári.o. Conceitualmente,
no entanto, o carreto seria trata-lo em termos de contei.buição e
cie custos margi.naus, como propõeml por exemplo, Wi.lliams e
Sanderson (1985). A presença de subsídios cruzados é bastante
comum nos transporte públi.cos. Para uma análi.se históri.ca da
evolução dos transportes para esta posição ver Oram (1979)

ió Esse resultado é totalmente dependente do padrão de urbanização
e da forma de distribuição de subsídios entre modos de transporte
exi.utentes nos países desenvolvidos, particularmente nos E.U.A

i+ Os diferentes concei.tos de equidade serão di.scutidos no
item 4.2.
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di.retamente à análi.se de estruturas tarífár.ías e seus i.mpactos

entre os diversos grupos de usuários (excluindo os não usuários,

que, em geral, estavam incluídos no privei.ro critério). Refere-se,

basicamente, à questão de subsídios cruzados entre usuários

A avaliação do impacto di.stributivo das políti.cas tarifári.a,s entre

usuári.os segundo a relação pagamento/custo deve reconhecer que

esta pode variar em função dos seguintes favores (Rock, 1976)

di.stinção entre períodos do pico e fora do pico;

di.stinção entre vi.agens longas e curtas;

distinção entre vi.agens no senti.do

contrário;

di.sti.nção entre linhas utilizadas;

a redução de tarifas concedid

dominante

certosa a,

poPU

no

da

Deve-se observar que tanto o custo (à exceção do últi.mo item) como

as pari.fas podem ser diferentes com relação a cada um desses

aspectos. Portanto, para reagi.zar tal tipo de análi.se de equidade

é necessário estabelecer os custos associ.ados à utili.cação do

serviço por cada categoria de usuári.o. Em alguns dos estudos

consi.derados a seguir, o custo é determi.nado expli.citamente e

então comparado com a contribui.ção que cada usuário faz sob a

forma de tara.fa. Em outros casos, a comparação com o custo é

implícita, com base em algum parâmetro com o qual este se

relaci.ona

lb Cervero (1982d) considera como subsídi.os cruzados, além desses,
as transferências entre usuários e não usuários (consideradas no
item 4.1.1) e as que ocorrem entre usuários de diferentes modos de
transporte público (para.almente consideradas naquele i.tem)
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O estudo de Hartgen e Weiss (1977) adotou um critéri.o bastante

si.nples para a equi.dade. Eles consideraram que tarifas que fossem

mai.s elevadas no período do pi.co do que no restante do dia feri.a,m

equi.bati.vas. Este critéri.o ref]ete, imp]ici.temente, a re].ação com

o mai.or custo dos serviços no pico. Não foi feita nenhuma análi.se

para verá.ficar o i.mpacto da estrutura tarifária sobre grupos
dista.ntos de usuários.

Outro trabalho que anali.sou a questão de equidade consi.derando a

relação da tarifa com uma medida i.mplícita de custo é o realizado

por Ugoli.k e Leutze (1979). A parti.r de uma pesquisa com

passarei.ros de õnibus, esses autores calcularam o valor médio d&

pari.fa paga por qui.lõmetro de viagem para di.versas categorias de

usuári.os. Neste caso, a comparação com o custo baseia-se na

eventual. relação deste com a extensão da viagem.

Embora Ugoli.k e Leutze não tenham fei.to nenhuma distinção, os

grupos de usuári.os anal i.fados podem ser classifi.cados segundo dois

tipos de vara.áveis: as relaci.onadas ao t.ípo de uso que se faz do

serviço e ao tipo de usuário. Na pri.mei.ra categoria foram

comparados os valores obtidos para usuários que se distinguiam

quanto à duração da vi.agem, período de reagi.cação, frequência de

uso do serviços tipo de rota (urbano X interurbano). O tipo de

usuári.o foi. classificado quanto ao sexo, i.dade, disponi.bilidade de

auto e outras característi.cas. Diferenças signo.ficativas nos

valores de tarifa pol:' quilómetro de viagem entre categorias

dista.ntas de usuári.os foram consideradas pelos autores como sinais

de inequidade
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Os demais estudos dessa categori.a procuram estabelecer

explicitamente os custos associ.idos a cada serviço e então

compara-los com as contei.buições dos usuários. Um dos privei.ros

trabalhos nessa linha é o de Rock (1976) que estudou a

redistribui.ção ocorra.da entre usuári.os de di.ferentes ].i.lhas do

si.stema de transporte sobre tri.lhos de Chi.cago. Através de um

procedimento de alocução de custos e receitas, foi. possível

estabelecer a relação custo/receita de cada l i.nha, veria.cando-se

qual grupo de usuários subsi.doava outro.

Para analisar o i.mpacto distri.butivo sobre di.ferentes categorias

de usuários, Rock estimou modelos de regressão linear relaci.onando

o valor de custo/recei.ta com um conjunto de vara.ávei.s, entre elas

algumas características sóci.o-econõmi.cas dos usuári.os de cada

li.nha como o nível de renda da população branca e negra, e a taxa

de motorização. Os resultados não permi.tiram indicar a existência

de um processo de redistri.bui.ção entre classes sócio-econõmi.cas

distintas.

Um estudo semelhante foi desenvo.Lvi.do para a cidade de Porto

Alegre (Crusius e Brenner, 1987). Alocando custos e receitas às

diversas linhas de õnibus os autores determinaram aque].as que

apresentavam déficit ou superávit face à uti.l i.zação de uma tarifa

única para as li.lhas do muni.cípio. As transferênci.as de recursos

ocorreram, conforme esperado, das linhas mai.s curtas para as

linhas nai.s longas. A avali.ação do impacto em termos de

rede.atribui.ção de renda foi efetuada analisando-se a renda média

domiciliar das zonas atravessadas pelas li.nuas no seu terço
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ini.ci.al (nos bairros).16 O autores concluem que, embora a tarifa

única esteja, de forma geral, beneficiando os usuári.os de bai.xa

renda, exi.saem casos em que a transferência de recursos entre

l i.nhas se dá no sentido contrário ao desejado.

O estudo mais detalhado na comparação da relação pagamento/custo

entre grupos de usuários é o realizado por Cervero (1981a; 1981b),

uti.li.zando informações de empresas operadoras de õni.bus de três

cidades na Cala.fórni.a. Sua análi.se baseia-se na determi.nação da

relação receita por passageiro-milha/custo por passageiro-mi.Iha

IRPM/CPM) para di.versas categorias de usuários. Os valores de RPM

foram determi.nados a partir de pesque.sas com uma amostra dos

passarei.ros a bordo dos veículos, nas quais foram coletadas

informações sobre taxi.fa paga, extensão da viagem, período de

reali.zação, além de outros dados necessári.os para classe.ficar os
usuári.os em termos sóci.o-econâmi.cos.

O procedi.mento de desagregação dos custos (descrito detalhadamente

em Cervero, 1981a) dista.ngue esse estudo dos demais. O autor

desagregou os custos por passageiro-mi.Iha de cada empresa segundo

a extensão da viagem e o período de sua realização (pico ou fora

do pico)s através de uma séri.e de estágios sucesso.vos de alocução

dos diversos i.tens de custos às di.ferentes li.nhas e aos dois

períodos do dia. O valor de RPM/CPM foi- então calculado para cada

passageiro na amostra, associando-se o valor previamente

determinado da receita por passagem.ro-milha com o custo por

passageiro-mi.Iha correspondente à extensão e ao período de

realização da viagem do passagem.ro em questão.

io Como notam os autores, essa informação n.ão corresponde à renda
média familiar dos usuár.íos (ie õnibus residentes nessas zonas.
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Um ponto particularmente importante do trabalho de Cervero é a

di.sti.nção fei.ta entre os contei.tos de eficiênci.a e equi.dade. O

estudo avali.a ef.íc.íênc.ía da estrutura taxi.faria comparando os

valores de RPM/CPM por categori.a de extensão da vi.agem ou período

de sua realização. Uma estrutura de preços é considerada

eficiente, segundo o cri.téri.o proposto por Cervero, se os valores

de RPM/CPM não variam demasiadamente entre categorias de extensão

de vi.agem (ou períodos do dia). Este cri.téri.o está de acordo com o

que foi. di.scutido no Capítulo 3, uma vez que efi.ciênci.a inda.ca

relação do preço pago com o custo associ.ado ao serviço
utili.zado . L f

Para aval.iar & equidade, Cervero compara os valores de RPM/CPM

para grupos de usuários, classificados desta vez não pela extensão

ou período de reagi.cação da vi.agem, mas segundo diferentes

categorias sóci.o-económicas: renda, di.sponi.bi.] i.dade de veícu].o

parti.curar, i.dade, sexo ou ori.gem étnica. Estruturas tarifári.as

que conduzam a val-odes discrepantes da relação RPM/CPM entre

grupos dista.nãos não são consideradas equi.taxi.vas de acordo com o

critério adotado.18

Ao separar concei.tualmente os critéri.os de eficiência e equidade,

Cervero avança com relação à análi.se feita por Ugoli.k e Leutze,

Cervero (1981a) nota a necessidade de comparar as tarifas com
os custos narginais para avali.ar a eficiência de uma estrutura
taxi.faria. Reconhece, porém, as dificuldades em determi.ná-los,
optando por uti.l i.zar custos médios em sua análi.se

iõ Utili.bando um modelo de si.mutação do impacto de diferentes
estruturas tarifários sobre a demanda e a receita (discuti.do no
Capítulo 5), Cervero (1981b) compara a efi.ci.ência e a equi.dade
(segundo seus critérios) de tarifas diferenci.adas por distânci.a ou
período do dia
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discuti.da anteriormente. Naquele estudo, como foi. notado, as

variável.s uti.li.zadas para classifi.car os usuári.os podiam ser

divã.di.das em doi.s grupos (o que não foi feito pelos autores). No

privei.ro grupo, encontram-se variáveis como & duração da vi.agem, o

período de sua realização ou o ti.po de linha uti.li.gado, que

descrevem, portanto, o t.ípo de uso que se faz do serviço. Estas

variáveis, de acordo com Cervero (e com o que foi discutido no

Capítulo 3), prestam-se à análi.se de efi.ciênci.a, uma vez que

determinam o custo do serviço prestado.

Por outro lado, o segundo grupo de variáveis uti]izadas por Ugo].i.k

e Leutze contém informações como sexo, i.dade ou disponi.bi.lidade de

automóvel. Essas indicam diferentes categorias de usuári.os sendo,

portanto, adequadas para verificação da equidade de estruturas
pari.feri.as

Deve-se no entanto ].embrar que todos os estudos di.scuti.dos neste

item apóiam-se numa visão par+ui.cHIar de equidade, segundo a qual

uma est::'usura '-arifári.a é equitativa se os indivíduos de

di.ferentes categorias sócio-económicas contribuem de acordo com o

custo associ.ado ao seu uso do serviço. Por sua vez, os trabalhos

anali.sados no i.tem anterior enfocam o conceito de equidade a

partir do impacto de uma dada po.Lítica sobre a distri.bui.ção de
renda

Para tentar esclarecer as diferentes posições refleti.das nesses

estudos e extrair informações relevantes para análise e avali.ação

de estruturas taxi.feri.as, o próxi.mo item discute o conceito de

equidade e suas possíveis interpretações
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4.2 Ampliando o conceito de equi.dade

O corcel.to de equidade escapa a defi.ni.ções precisas. Isto decorre

de sua relação com questões filosóficas e moral.s, que são

interpretadas à ].uz dos valores de uma sociedade numa dada época

Asse.m, à medida que a sociedade se transforma, também pode se

transformar a noção do que é equitativo. A i.déi.a de equi.dade está

relaci.onada com a de justa.ça social, que se preocupa com a

di.stri.buição dos benefícios e custos (nos mais di.versos senti.dos)
através da soa.edade

A noção de equi.dade transita entre as áreas d& economia e d&

filosofia.19 A mai.or parcela dos economistas, embora reconheçam o

impacto distributivo das decisões econõmi.cas, são avessos à

consideração da equi.dade no tratamento dessas questões. Isto visa,

em parte, preservar a vala.dade dos seus instrumentos de análi.se,

que não se prestam a tal finali.dade.20

Mais recentemente, no entanto, alguns desenvolvimentos teóricos

procuram incorporar cri.térios de equi.dade nas deck.iões económicas,

iu Comentando sobre a interação entre as disciplinas do direi.to e
da economia, Sagner (1980) nota que o ponto de vista dos
economistas, geralmente orientado para o ótimo de Pareto e a
internal i.cação de external i.dades, pode ser potenci.almente danoso,
uma vez que ''o sistema legal pode estar levando em conta este
enfoque com demasiada seriedade.. . e subestimando a importância d&
equidade'' (p. 339)

zu Em parti.Guiar, procura-se evitar a necessi.dade de estabelecer
medidas cardo.naus do bem-estar i.ndi.vidual e, principalmente, &
comparação interpessoal de bem-estar, como fazem, por exemplo,
Pazner e Schmei.dler(1976).(A este respeito ver Sen, 1973.)
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como a ''teoria de justiça" (Varian, 1974; 1976).21 Os resultados

de diversos autores são apresentados por Baumo1 (1986) em um livro

denominado "Superfai.rness" (que poderia ser traduzi.do,

literalmente, por super.just.íça) .22

Um dos conceitos central.s a essa teori.a é o de .ínve.ja. Numa

di.atribuição entre duas pessoas, diz-se que o i.ndivíduo l .lave.Ja o

indivíduo 2 se o privei.ro preferir o conjunto de bens à disposição

do segundo. Varian (1974) propõe que uma distribui.ção seja

denominada equ.ítativa quando nenhum i.ndivíduo prefere os bens de

outro, ou seja, não há inveja. Se uma distri.bui.ção for equitativa

e efici.ente (no senti.do do ótimo de Pareço), Vara.an chama-a de

justa ("faia").23

Conforme nota Baumo1 (1986), a atração dessa proposta teóri.ca para

os economi.smas é que ela utili.za os mesmos i.nstrumentos de análise

da microeconomi-a (e atem-se às mesmas restri.ções). Após exp].orar

as possíveis apli.cações da "teoria de justa.ça" (ou "superjustiça")

a uma séri.e de problemas econõmi.cos (principalmente relacionados à

determinação de preços), Baumol concede que o fato de evitar

comparações interpessoais restringe o domíni.o de aplicação dessa

zi A expressão em ing].ês é "theory of fairness"

óz Exi.stem em inglês duas palavras usadas para descrever idéias
semelhantes: "justa.ce" e "fairness". Além dessas utiliza-se,
algumas vezes indisti.ntamente, o termo "equity". A palavra
''fairness" parece ser de uso mais geral, embora alguns autores &
interpretei no senti.do da equidade hora.zontal, discutida adiante
Não foi possível encontrar traduções para o português que
correspondessem às duas privei.ras palavras. Adotou-se o termo.Justiça em ambos os casos

ZJ Baumo1 .(1986) utiliza os conceitos de distribuição Justa e
''superjusta''. Ao contrário de Varian, Baumol prefere não i.ncluir
consi.derações de efi.ci.ência em cri.térios que visam descrever
situações com relação à equidade
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teori.a. Em parti.Guiar, ele admite a necessidade de recorrer a tal

tipo de comparação na análise de questões que envolvam

distribuição de renda, para as qual.s seu li.vro ''não tem

virtualmente nada a oferecer" (p. 232).24 A análise de estruturas

tarifári.as para o transporte público, consi.derada sob o ponto de

vista da equidade, i.nclui questões de distri.bui.ção de renda e tem,

portanto, pouco a usufrui.r dos desenvolvimentos dessa teoria de

Justiça

É necessári.o, então, voltar ao tratamento fi.losófico da equi.dade,

a partir de sua relação com a justa.ça soa.a]. Deve-se estabe].ecer

as bases para uma di.stri.buição justa

4.2.1 As bases da equi.dade

A interpretação aqui. adotada é a de que a equidade corresponde a

uma distribuição socialmente justa. Infelizmente, como nota Harvel-

(1973), não há um princípio de justa.ça social aceito de forma

geral. do qual se possa lançar mão. Para compreender o que

si.gni.fi.ca uma ''distribui.ção justa'' é necessário estabelecer as

bases para essa di.stri.bui.ção, ou seja, deck.di.r o que justifi.ca as

reivindi.cações dos i.ndivíduos sobre o produto da sociedade.25 A

óq Pazner e Schmei.dler (1974) afirmam que não existem formas
naturais de se definir o conceito de equidade quando se exclui. a
possa.bi.cidade de comparação interpessoal

zo Pode-se adicionar a esta afi.rmação que não basta que os
resultados sejam justos, mas que os meios para atingi-los também o
sejam. Isto corresponde à idéi.a de uma d.ístJ:'ibuição .justa,
.justzizoente atingida, proposta por Harvey (1973)
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parti.r da análise de critérios sugeri.dos por diversos autores,

Harvey (1973) apresenta a seguinte lista:26

l .Zgua.Zciade .intrínseca - todos os i.ndi.víduos podem
reivindi.car igualmente os benefícios, independentemente
de sua contei.bui.ção.

2 Ava].cação dos serviços em termos de oferta e demanda
os inda.víduos que comandam recursos escassos
necessários podem reivi.ndicar mais que outros. Talvez
seja i.mportante diferenci.ar aqui entre situações em que
a escassez surge natural.mente (poder cerebral ou
muscular i.gerentes) e si.tuações em que esta é
artificialmente criada (através da herança de recursos
ou restrições socialmente organi.zadas à entrada em
certas ocupações)

3 Necess.idade - os indivíduos têm direito a nível.s igual.s
de benefício o que signifi.ca que existe uma alocução
desigual de acordo com a necessidade

4 1).íre.ítos berdacios - os indivíduos podem reivindicar de
acordo com as propriedades ou outros di.rei.tos que Ihe
foram passados por gerações precedentes.

5 Nér.íto - as rei-vindicações podem se basear no grau
di.fi.cu].dade a ser superado para contra.bui.r para
produção (aque].es que executam tarefas perigosas
desagradáveis - tais como mineração - ou que se
a longos períodos de treinamento - tal
cirurgi.ões - podem reivindicar mais que outros)

de
a

ou
submetem

como os

6 Contribuição ao bem comum - aqueles inda.víduos cujas
at.ividades benefi.coam mais pessoas podem rei.vendi.car
mai.s do que aqueles cujas ati.vidades benefi.coam poucas
pessoas.

7 Conta-íbu.íção efet.íva â pz'oduçâo - os i.ndivíduos que
produzem mai.s - com a produção medida de uma forma
apropriada - podem reivindi.car mai.s do que aqueles queproduzem menos.

8 Escol'ços e sair-ífíc.íos - indivíduos que fazem um esforço
ou sacrifício mai.or relativamente à sua capaci.dade inata
devem ser mai.s recompensados do que fique.Les que se
esforçam ou se sacrificam pouco. (p. 100)

Do ponto de vista do problema aqui. tratado, alguns desses itens

perdem signifi.canela Lembrando que o transporte não é um bem

óo Band.éter (1983) também apresenta um resumo das
perspectivas fi.losófi.cas sobre a questão da equidade

przncxpazs
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desejado em si., mas apenas um meio para se ati.ngir uma determinada

finali.dade, não há porque supor que as pessoas queiram uti.li.zar o

transporte igual.mente. Mesmo que se aceite o princípi.o de igua].

reivi.ndicação sobre o produto da sociedade este não implica igual

parti.cipação em ati.vidades (uma vez que as necessidades não

diferentes); ai.nda que fosse necessário atender um di.Feito de

i.gual partia.pação em atividades isto não signifi.ca necessidades

igual.s de transporte, em função das distintas característi.cas

espace.ai.s e temporais dessa participação.

Da mesma forma, é difíci,l conceber que alguém arrogasse um di.Feito

herdado sobre os benefícios de uti.gizar o transporte público,

asse.m como não faz senti.do consi.deram que um indivíduo ''mereça''

mais transporte (provavelmente, muitos gostariam de precisar menos

transportem

Porém, uma vez que a uti.lização do transporte públi.co consome

parte da renda i.ndivi.dual e fama.bar, as diversas bases

apresentadas aci.ma para reivindicação do produto da soa.edade

podem ser interpretadas como afetando a di.atribui.ção de renda

Portanto, justa.fi.cara.am (ou não) que determinados grupos

rei.vindicassem benefícios através d& política tarifária. A

di.scussão retorna, então, à questão de distribui.ção de renda e às

formas socialmente consideradas para resolver tal questão.

No prossegui.mento do traba]ho de Harvey, e]e sugere que & ].isto

acima seja reduzi.da a três itens básicos, na segui.nte ordem de

importância: necess.idade, conta'.íbu.íç.ão ao bem comum e mérito. O

contexto do trabalho é o de justiça territorial, ou seja, de
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distribuição entre diferentes regi.ões.27 Assim, ele propõe que &

análise da contribui.ção ao bem comum seja fei.ta através da

consi.deração de efei.tos multipli.cadores i.nterregionais e

externali.dades, pelos qual.s a a.Locação de. recursos a uma dada

região afeta a condição das decai.s. O critério de méri.to procura

iusti.ficar a eventual necessidade de mai.odes recursos para regiões

que apresentem dia.culdades geográficas ou ambientais (como secas,

enchentes ou terremotos).28

Harvey argumenta que estes três critérios são sua.cientemente

abrangentes para i.ncluir considerações a respeito dos demai.s. No

entanto, o contexto bastante específi.co (de justiça tear.ítor.íaJ)

do traba].ho de Harvey não permi.te que tal proposição seja trazi.da

para a análise aqui conduzida

Com relação à distribuição de renda, Sen (1973) observa que

existem duas noções rivais a respei.to do que seja uma di.stri.buição

.'corneta'' da renda. Estas bases.am-se nos cri.Lérias de necess.idade

e mero'c.mento.ZU Ein seu li.vro, Sen nota que o mereci.mento é

usualmente interpretado em termos de alguma concepção do valor do

trabalho. De acordo com aquele autor, a teori.a econõmi.ca da

produtividade marginal oferece uma alternativa, estabelecendo que

o valor do trabalho é i.qual ao valor de seu produto margi.nal. Esta

ór As diferentes dimensões da equidade serão discuti.das no item
seguinte

zõ O cri.téri.o de necessi.dade será tratado com destaque no i.tem

zu A expressão utilizada por Sen (1973) é "desert''. Esta palavra,
de uso relativamente comum na li.teratura sobre justiça social, foi
traduzida por mel'ec.ímento. Deve-se distingui-la da palavra
"merit'', traduzida por mér.íto. Esta última apresenta, em geral, um
si.gnifi.cedo mais específi.co, porém não coincidente entre autores
distintos.

4 3
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teoria é contrastada com a posição de Marx, segundo a qual caberia

ao tra,balão o direito a todo o produto ].íquido.30

Sen mostra ai.nda a dista.nção entre os contei.tos de produto.vidade

(que se ap].ica a qualquer falar de produção) e habilidade

(relacionado essencialmente à força de tuba.Lho). A habilidade,

por sua vez, também apresenta confli.tos quanto ao seu

entendi.mento. Por um lado, pode--se recompensar mai.s as habi.cidades

naturais rejeitando-se reivindicações baseadas em competência

adquiri.da, que podem refleti.r determi.nadas organiza,ções soa.ais.

Por outro, a recompensa maior pode privi].egi.ar habilidades

adqui.ri.das, com base em i.ncentivos, sem considerar ta].entos
naturais.'5i

Deve-se notar que vári.os dos possível.s critéri.os apresentados por

Harvey podem ser re-interpretados como formas distintas de

mereci.mento, segundo a di.scussão de Sen. Aque].es que detêm o

comando de recursos (natural ou arte.ficialmente) escassos, ou os

que trabalham mais ou melhor (ou em conde.ções mais desfavorável.s)

podem reivindicar como justa sua mai.or participação na divisão do

produto d& soa.idade

A di.stribuição de renda tende a segui.r mais os critérios de

mereci.mento do que o de necessidade. Este últi.mo pode ser

óu A interessante discussão sobre os aspectos de necessidade e
merecimento como determi.nantes da distribui.ção de renda, bem como
das diferentes interpretações desse último cri.tédio, encontram-se
no Capítulo 4 de Sen (1973)

ói Sen uti.liza a palavra méz'ito para descrever o reconhecimento de
habi.cidades naturais (em oposição às adquiridas). Harvey (1973),
por sua vez, usa o mesmo termo para descrever rabi.li.dades
adqui.Tidas
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considerado na elaboração de políti.cas de transferência de renda

em bens ou em espécie para as classes mai.s necessi.fadas. Sen

afirma que parece haver mais uni.dade na i.nterpretação do contei.to

de necessidade (em comparação às di.vergênci.as encontradas com

relação aos critérios de merecimento). No entanto, a determinação

das necessidades, seja qual for a ati.vidade humana, apresenta

dia.culdades consider'ávei.s (que serão di.scutidas no item 4.3)

Uma proposta contei.dual i.nteressante a respei.to da necessidade

(que será uti.ligada no capítulo 5) é formulada por Sen, no mesmo

trabalho venci.onado anteri.ormente. Se duas pessoas, com a mesma

renda, obtêm níveis de bem-estar di.ferentes, aquela que ti.ver

menor' bem-estar está mais necessi.toda. Um indivíduo prefere

(provavelmente) ser alguém com uma renda x e menos necessidades

(por exemplo, uma saúde normal) do que ser outra pessoa com a

mesma renda e mais necessidades (uma doença crónica). Sen propõe

que, para compensar a redução de bem-estar associada a um maior

nível de necessi.dade, t&l pessoa deve receber uma par:ela maior da

renda, comparati.vamente a outra com menos necessi-dades (Sen, 1973,
P. 78) . 32

Para finali.zar esta seção) pode-se notar que o verbete "Equi.dade''

do Dicionári.o da Língua Portuguesa de Aurélio Buarque de Holanda

Ferrei.ra apresenta-a como a "disposição de reconhecer igualmente o

direito de cada um'', uma definição i.ncompleta, porém não

comprometedora, uma vez que deixa em aberto qual a base para o

estabelecimento destes direitos

óz Tal. proposta contraria os resultados que decorrer'i.am da
aplicação dos princípi.os do uti.litari.smo, segundo os quais
inda.víduos com maior ben-estar deveriam receber maior parcela da
renda, (ver, por exemplo) Sen, 1973, capítulo l)
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4 . 2 . 2 As dimensões da equidade

Além das possível.s bases para justifica-la, & equidade também pode

ser entendida segundo diferentes pontos de vi.sta, cada um deles

permitindo i.dentifi.car diferentes d.ízoensões da aqui.dade. De acordo

com um primeiro enfoque a equidade pode ser considerada nas

di.mensões espacial, económica ou soa.al. Outra forma é entendê-la

como um contei.to de equal i.zação de oportuna.dades ou de resultados.

Fi.nalmente, a equidade pode ser horizonte.L ou vertical. Cada uma

das diferentes dimensões da equi.dade é discuti.da abaixo,

procurando estabelecer suas possíveis impli.cações para a

determinação de critéri.os para a anal i.se de estruturas tarifários.

Dimensão espaciali económica ou social

A dista.nção entre essas três di.mensões da equi.dade é proposta por

Band.ster et a1. (1984).33 Em pri.melro lugar, a di.pensão espada.Z

está relaci.onada com & noção de justa.ça territori.al. Dada a

dispersão das ati-vi.dades numa área urbana (ou regi.ão), não é

's's Musgrave e Musgrave (1980) consi.deram uma outra dimensão
denominada equidade entre gerações. Esta decorre do fato de que os
avanços científi.cos e tecnológicos real.izados por uma determinada
geração estarão disponíveis para uma geração futura, assim como o
estoque de capital até então acumulado. Por outro lado, a
exploração dos recursos natural.s não renováveis e a destruição do
meio ambi.ente representam um ónus para as gerações futuras. Essa
relação assimétrica entre gerações coloca questões sobre a
equidade entre gerações.
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possível que todas as partes da cidade tenham o mesmo grau de

acessibi].idade com relação aos destinos desejados.34

A segunda dimensão é a económica Esta reconhece que os indivíduos

não podem competir por bens e servi.ços em i.gualdade de condições

deva.do a di.ferentes nível.s de renda e ri.queda (que resultam também

em diferenças no acesso a informações) Assim, domicíli.os que não

têm acesso a um veículo parti.curar passam a depender quase que

exc].usivamente do transporte público (com a exceção dos

des].ocamentos que possam ser efetuados a pé)

Final.mente, há a dimensão soc.ía.Z da equidade.35 Pessoas diferentes

necessitam diferentes conde.ções de acessibili.dade, dependendo de

sua idade, sexo, ocupação e estrutura famili.ar (e a eventual

presença de algum ti.po de deficiência física).36

Banister et a].. (1984) ressaltam a distinção entre os conceitos
de mob.í.Zidade e acess.íb.í.cidade. Segundo os autores, ''& me].borla na
mobilidade agregada, medi.da pelo volume de viagens, não
proporciona um aumento direto dos benefícios uma vez que estes
resultam de se atingir determi.nados locais, enganar-se em
ati.vidades ou utilizar serviços'' (p. 372). A acesso.bili.dade, por
sua vez, encore.ja a consideração do uso do solo conjuntamente com
o transporte. Deve-se notar que & nomenclatura adotada por esse
autores não é uti.ligada uniformemente na literatura especial i.zada
Altshuler et &1. (1979), por exemplo, uti]i.zam o termo mobi.].idade
para se referi.r à i.déi.a aci.ma descrita de acesso.bi.li.dade

34

óo Segundo Band.éter et a1. (1984) 8 dimensão soa.al d& equidade
está relacionada ao conceito de justa.ça social.. No entanto, não há
razão .para li.matar a aná]i.se da justiça soa.a]. apenas à essa
dimensão, sendo as demais i.gualmente i.nportantes. Harvey (1973) e
Tamak.Loe (1980), por exemplo) analisam a justiça social do ponto
de vista espace.al
36

Banister et a1. (1984) notam que, acima dessas três dimensões,
existe uma estrutura política que determi.na os objeti.vos globais.
É nessa instância que a deck.são fi.nal sobre a distribuição de
benefícios e custos ocorre. Os eventual.s confli.tos entre questões
de eficiência e de equi.dade são tratados no nível políti.co.
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Essas três dimensões podem ser interpretadas do ponto de vista do

transporte público. Com relação ao aspecto espacial, este vincula-

se pri.nci.pa].mente à di.stri.bui.ção geográfica da oferta de servi.ço,

com o consequente impacto di.ferencial sobre a acessibi.lidade das

di.ferentes regiões (e os inda.víduos que nelas vi.vem).37

O preço do transporte, embora também possa causar i.mpactos sobre a

equidade espacial, está mai.s diretamente ligado às dimensões

económica e soa.al. A análise da equidade do ponto de vi.sta

económico privil-egi.a os aspectos de d.ístribu.íçâo de renda

decorrentes das políticas adoradas ou em consideração.38 Os

estudos que procuram estabelecer as condições de equidade de

políticas pari.feri.as para o transporte público urbano, discutidos

no item 4.1, destacam as diferenças de renda entre grupos da

população. Em particular, a distri.buição de renda estabelece a

capacidade de contribui.ção financeira das di.versas categori.as de
usuários.

A dista.nção da população quanto à dimensão social caractere.za as

diferentes necessidades de transporte que correspondem a cada

grupo soa.al, Um critéri.o de equidade que leve em consi.deração

essas necessidades deve se basear nessa categorização social. e nos

objetivos das diversas classes em termos de acessibi.li.dade. Exi.ste

uma predisposição a tratar algumas dessas categorias de forma

pri.vilegiada, como i.lustram, no caso do transporte públi.co, os

A relação entre a oferta de serviço e & equidade espacial foi.
observada no Capítulo 2

óõ Uma possível extensão do concei.to de renda é o conceito de
utili.dade ou bem-estar, que ].eva em consideração o fato de que o
dinhei.ro pode trazer benefícios di.stintos para pessoas diferent.es.
em função de seu níve]. de renda. ' ' ' ''''''''---'
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descontos sobre a tarifa normalmente conceda.dos & estudantes e, em

alguns casos, a i.donos. Entretanto, não se pode i.gnorar que a

satisfação das necessi.dades pode estar sendo inviabi.ligada em

função da provisão inadequada do serviço ou por incapaci.dade

fi.nanceira de arcar com o custo dos deslocamentos necessári.os.39

Igualdade de oportunidades versus igualdade de resu].todos

As dimensões identi.fi.cadas no item anterior prestam-se,

princi.palmente, à alva.Z.íaçlão d& equidade a partir do i.mpacto de

di.ferentes políticas sobre regiões ou grupos económicos e social.s.

Com relação à tomada de decisões, Banister (19831 ressalta a

importância do objeti.vo de equidade interpretado no contexto de

igualdade de oportunidades ou de resultados

C) concei.to de igualdade de oportun.idades tem sua expressão mai.s

genérica na frase: uma carreira aberta aos talentos.40 Esta pode

ser entendida no seD'ui.do de que ''ninguém deve ser impedido por

obstáculos arbitrários de usar suas capaci.dades para persegui.r

seus próprios objetivos" (Friedman e Friedman, 1980, p. 119).41

óu A inadequação da oferta de serviço não se li.mira às suas
características espada.ís (distância ao ponto de parada,
atendi.mento aos destinos desejados), mas abrange também aspectos
tempos'a-ís (baixas frequências ou períodos de operação que não
sati.sfazem as necessidades), f'ís.ecos (degraus altos para idosos ou
crianças) paradas desabrigadas) e operam.zonais (lot;ação
excessiva)

qu Da expressão francesa "une corri.àre ouverte aux talents", que
data d& Revolução Francesa

qi A este respei.to, Thurow (1981) argumenta que se a igualdade de
oportuna.dados si.unifica que cada inda.vídeo tenha igual
probabilidade de sucesso económico, duas questões ai.nda permanecem
abertas. Primeiro, qual.s são as regras do jogo económico:
capitalismo, sociali.smo ou alguma combi.nação? Segundo, seja qual
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O entendimento da equidade como i.gualdade de oportunidades evita &

necessi.dade de julgamento soba'e qual é a di.stribuição de renda

desejável. No caso do transporte, a aplicação mai.s comum do

conceito de igualdade de oportunidades se dá com relação a

políti.cas de acesso.bilidade. Como foi observado no Capítulo 2, um

dos determi.nantes da oferta são critérios ou padrões de acesso ao

sistema de transporte públi.co, em termos espaciais ou temporal.s.

Estes visam propiciar um servi.ço que não imponha restrições de
mobi.cidade aos i.ndi.vídeos

A noção de i.gua].dade de I'esu.Ztacfos, por outro lado, requer

''posições bem defina.das a respeito do padrão desejável de

distribui.ção de renda, ri.queza ou algum outro atei.bufo desejável.''

(Studni.cki.-GI.zbert, 1982, p. 72).42 A opção pela igualdade de
resultados pode também ser entendi.da como uma forma de tentar

corri.gi.r, posters.oriente, uma si.tuação onde a não existência de

igualdade de oportuna.dades em si.tuações passadas conduz a

oportuna.dades desi.guais no presente

for o jogo, qual deve ser a distribuição do"s prêmios econõmi.cos
ganhadores e perdedoresP Exi.saem ainda outras questões

relativas à caractere.cação do que seja um jogo "justo'',''por
exemplo, .como tratar aqueles em desvantagem inici.al (física ou
económica)?

qz Friedman e Fri.ednan (1980) colocam que o concei.to de .água.Z não
deve ser confundi.do com o de .ídênt.íco. Nào é o caso de considerar
que todos devam ter a mesma quanta.dade de cada ti.po de alimento,
roupasi etc., independentemente das di.stínções quanto à idade,
sexos OU outras diferenças físicas. Eles também argumentam que um
dos problemas com o conceito de igualdade de resultados é que o
entendi.mento do que é justo, neste caso, é vago, sendo difícil de
definir. Deve-se ressaltar que esses autores seguem & linha do
liberalismo económico, e são, portanto, plenamente favoráveis ao
critério de igualdade de opor'tun.idades
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Decisões que visam a igualdade de resu].todos procuram fazer com

que os i.mpactos sobre os grupos afetados provoquem uma aproxi.mação

da distribuição de renda (ou outro indicador de bem-estar)43 da

si.tuação desejada.4'; Num extremo iguala.bário, esse conceito conduz

à equalização dos benefícios recebidos pelos diferentes gruposl

impli.bando que mais recursos podem ser destinados ao atendimento a

um grupo do que a outro.45146

No caso do transporte públi.co a equali.zação dos resultados pode
ser vista em termos de acessibilidade e de renda (Banister,

43
Será utilizada a palavra renda para se referi.r a possíveis

inda.cadores de bem-estar. A própria renda, no entanto, apresenta
di.versos problemas de defi.nação: individual ou familiar, a que
período se refere (mensal, anual ou durante toda a vida), apenas

benefíci.os não monetários? Estasem dinhei.ro ou i.nclui. outros
questões não serão tratadas aqui.

44 Por exemplo) Thurow (1981) sugere como objetivo de equi.dade
para o sistema económico norte--americano que a distribuição de
rendimentos na soa.edade como um todo aproxi.me-se daquela que
prevalece para os inda.víduos da raça branca e do sexo masculino.

40 Anali.sendo diferentes princípios para a distrlbtiiçãn pailit.8tiv8
de serviços públicos entre áreas de uma cidade, Sovas (1978)
identifi.ca dois que também podem ser relaci.onados com os conceitos
de igualdade de oportunidades e de resultados: igualdade de
.ínsumos ou de produtos. O autor também nota que para oferecer uma
mesma quantidade de produto em diversas regiões, níveis bastante
di.ferentes de i.nsumos podem ser necessári.os em cada uma delas.
Assim, os grupos que recebem menor alocução de recursos podem se
consi.deram i.njustiçados. favas destaca uma deck.são d& justiça
americana segundo a qual o governo local não teria que atingir
resultados iguais entre diversas áreas da cidade (com relação à
oferta de serviços públi.cos) caso fosse necessária uma a.locação de
recursos desi.qual
46 Dworki.n (1977) propõe uma dista.nção entre doi.s tipos de
di.Feitos que se aproximam das noções de igualdade de oportuna.dades
ou de resultados. O primeiro é o di.Feito ao tl'atamento água.Z
(''equal treatment"), que é o direito a uma distri.buição i.gual de
oportuna.dades, recursos ou encargos. O segundo é o direi.to a ser
t;l'atado como um .água.Z ("treatment as a,n equal"), ou seja, ser
tratado com o mesmo respeito e consideração cozao qua.Zquer outl'o. O
direito de um indivíduo ser tratado como um igual significa ''que
sua perda potencial deve ser tratada com toda consi.deração; esta
perda pode, no entanto, ser superada pelo ganho da comunidade como
um todo" (p. 227)
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1983).47 A questão de acesso.bi.].idade pode ser mais fa,cilmente

associada às necessi.dades de transporte, uma vez que estas

refletem a necessi.dade de partia.paçào em ati.vi.dades-fi.m. A

política tarifária, por sua vez, afeta diretamente a distribuição

da renda (ver nota 47) e pode também li.mirar o atendi.mento às

necessidades de transporte das classes economicamente menos

favorecidas

Studnicki.-GI.zbert (1982) propõe, em adição aos conceitos de

equi.dade de oportunidades e de resultados, a i.déi.a de ''equidade

como um processo''. Considerando que equi.dade não i.aplica

igua].dade, mas sim uma di.stribui.ção melhor (ou mais igual i.táxi.a)

dos benefíci.os, exi.ste a cada momento a necessidade de se ati.ngir

um consenso, implícita ou explicitamente, sobre as diferenças nos

benefíci.os que são socialmente acei.táveis. Portanto, a

aceitabi.cidade ou desejabilidade de uma mudança requer

instrumentos para sua discussão pública, através da qual o

conceito do que é equitativo pode ser moldado.48

q/ Deve-se notar que, a,o contrári.o de outros serviços públicos de
valor di.reco para o indivíduo (por exemplo, saúde), o transporte
não traz um benefício em si, mas apenas como forma intermedi.ária
de acesso às demais oportuna.dades. Caso se adore, porém, una
concei.tuação mais ampla para a renda, a própri.a acessibilidade
pode ser considerada como uma possibi.lidade de atingir maior
''comando de recursos'' (Harvey, 1973), através do acesso a um
conjunto mai.or de oportunidades para obtenção de renda ou outros
serviços. Numa i.nterpretação mais restri.ta, no entanto, o impacto
direto do transporte público sobre a renda se dá em função d&
política tarifária estabelecida

lu Esta proposta pode ser associada a um dos elementos do modelo
normativo para elaboração de políticas tarifários apresentado por
Cervero (1985c) e di.scutido no i.tem 2.3. Lá, prevê-se a
necessi.dade de estabeleci.mento de consenso como parte da
estratégia de implantação de novas estruturas tarifários.
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A este respei.to, é i.nteressante ci.tar o seguinte trecho do

trabalho apresentado por Ashby e Glassborow (1974) no Simpósi.o

sobre Estruturas Taxi.feri.as para o Transporte Públ i.co:

As pessoas tendem a consi.derar como equitati.vo um si.stema de
preços com o qua.L estejam famili.arizadas. Parti.cularmente, a
eliminação de uma dada forma de tarifa com desconto seria
considerada como não equitati.va, não importando quão carretos
possam estar os demais argumentos. Essa ati.tude é até certo
ponto justifi.cável. As pessoas decidem sobre a relação entre
suas casas e seus local.s de trabalho com base em pressupostos
sobre as estruturas tara.feri.as e suas relações com os
diferentes ti.pos de viagem. Portanto, é i.mpossível reali.zar
mudanças mui.to drásti.cas em um si.stema e estrutura tarifária
existentes de uma úni.ca vez. Em outras palavras, s.ístemas
taz'.ífár.íos devem modal' por evo-Zuçâo, n.âo por levo.Zução. (p.
155, sem ênfase no origi.nal)

A questão de estrutura taxi.fári.a, de i.nteresse direto para este

trabalho, está i.ntimamente ligada ao conceito de equidade visto

como uma equali.zação de resultados. Seu i.mpacto se dá de forma

di.neta sobre a renda e, i.ndi.retamente, sobre a satisfação das

necessi.dades de transporte. O aspecto de equidade como processo

pode, também, ter importância tanto durante a decisão como na

estratégia de ].mp-Lantaçào de eventual.s alterações tarifárias.

Equidade horizontal versus equidade vertical

A].ém das discuti.das anteri.oriente, também é comum dista.nguir duas

outras di.mensões da equidade: hoi'.ízonta.Z e vertida.Z. Estes

conceitos são usualmente utilizados na análise de po.Líticiis de

tributação (ver, por exemplo, Musgrave e Musgrave, 198Q). A

equi.dade horizonte.Z requer ''tratamento i.gua]. para os i.guai.s" (o

que sugere, como i.nterpreta Lucy, 1981, que os desiguais sejam

tratados desi.gualmente)
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Por sua vez, a equidade verá;.íca.Z relaci.ona-se à distri.buição justa

da renda entre grupos pertencentes às di.versas c].esses de renda.

Para avaliar a equidade verti.cal, asse.m como no caso na equidade

de resultados, são necessári.as hi.póteses sobre a di.stri.bui.ção de

renda desejável.49 Dois pontos de vista podem ser apresentados a

este respeito: privei.ro, a distri.buição exi.stente é considerada

inacei.tável e outra é preferi.da, normalmente mai.s i.gualitária;

segundo, a presente distribuição é amei.tável, mas os efeitos das

açoes propostas devem ser avali.idos de forma a garanti.r que eles

não piorem a si.tuaçào (Lee, 1978 )

Um dos problemas apontados com relação ao cri.tédio de equi.dade

hora.zontal deve-se à di.faculdade em estabelecer a forma pela qual

é possível i.dente.fi.car os i.ndi.víduos ou grupos de indivíduos que

sejam "igual.s". Caso se consi.dele apenas o fatos renda, essa

di.ficu].dade se reduz (restando, no entanto, as dúvidas re].ativas à

definição do que é renda)

Por outro lado, a di.stribui.ção de benefícios (ou custos) de forma

desi.qual entre difei'entes categorias de renda, vi.sendo obter mai.or

equi.dade vertical, também pode ser taxado de arbitrária. No

entanto, pode-se alegar que, da mesma forma que a equi.dade

horizontal exi.ge perdas (ou ganhos) igual.s de renda para aqueles

av A associação entre os conceitos de equidade vertical e de
resultados é i.mediata. A equidade verti.cal, no entanto, é
geralmente aplicada à questão específi.ca da distribui.ção de renda
(ou capacidade de pagamento), enquanto a equidade de resultados
costuma ser interpretada de forma mai.s abrangente. Quanto à
equidade horizontal, a i.nterpretação dada por alguns autores a
aproximam d& noção de equidade de oportuna.dades (ver, por exemplo,
Studnicki-GI.zbert, 1982), mas a relação entre os dois conceitos
não é tão imedi.ata
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que pertencem a um mesmo grupo de renda, a equidade vertical

baseia-se na i.gua].dade de perdas de bem-est.aJ' entre os i.ndivíduos

de di.ferentes categori.as de renda (Musgrave e Musgrave, 1980)

Assim, caso se admi.ta a hipótese (bastante usual) que i.ndi.víduos

de mai.or nível de renda têm uma menor perda (ou ganho) de bem-

estar para uma dada perda (ou ganho) de renda em comparação com os

mais pobres, justifica-se a inca.dência diferenciada dos custos e
benefíci.os monetári.os entre classes.50

Alguns autores argumentam que mercados perfeitamente compete.tivos

(portanto eficientes) atendem o princípio da equidade horizontal

Nesses mercados não há, em princípio, discriminação, e cada um

paga os servi.ços que utiliza de acordo com o custo que impõe ao

si.stema. Dentro dessa visão, são i.quais aqueles que utili.zam

serviços iguais e, se o preço que pagam é o mesmo (i.gual ao custo

marginal), o sistema apresenta equidade hora.zontal.51

No entanto, na presença de falhas de mercado (comuns em

transporte), as extensões dos critérios de eficiência podem levar

à violação da equi.dade hora.zontal. A exi.stência de economi.as de

escala na oferta e de di.ferentes elasticidades da demanda

OL Nesse caso, segundo Lee (1978), o i.mpacto sobre a equidade
verti.cal é neutro, caso a distri.bui.ção de renda ini.cial sejaacerta,vel. '
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conduzem, como foi visto no i.tem 3.2.2, à di.scriminação de preçosl

através da qual, serviços igual.s têm preços di.ferentes.

Deve-se perguntar, nesse caso, se o princípio de equidade

horizontal está sendo realmente vi.alado ou se o cri.tério uti.li.zado

para determinar quem é igual. é apropri.ado. Será.a mais corneto

considerar como iguais aqueles que utili.zam da mesma forma o

si.stema de transporte (i.apondo custos si.pilares) ou os que

apresentam demandas (e elastici.dades) semelhantes' Estes últi.mos

podem se caracterizar por uma mesma capaci.dade de pagamento ou &

mesma necessidade de transporte

Como se notou no Capítulo 3, aqueles que apresentam menor

elasti.ci.dade da demanda (ou seja, são menos sensível.s às

alterações de preços) podem ser justamente os que têm mais

necessidade de utili.zar os serviços (e, eventualmente, pi.odes

condições fi.nanceiras para obter serviços substitutos, por

exemplo, adquiri.ndo um veículo própi.o). Não parece ser equi.cativo

(embora seja eficiente) taxa-los mais pesadamente

Neste tl:'atalho admite-se que para satisfazer cri.térios de equidade

horizontal deve-se considerar como iguais aqueles que tenham as

mesmas necessi.dades de transporte.52 Além di.sso, pessoas (ou

famíli.as) com necessidades similares podem ter diferentes

capacidades de pagamento e essa condição deve ser levada em conta

para atender os cri.téri.os de equidade vertical.. Essas conclusões

cona.amam aquelas obti.das na análise das decai.s dimensões da
equidade

ÕZ As di.faculdades para se estabelecer medidas de necessidade de
transporte serão discuti.das no i.tem 4.3. ''' '- ''-- uuv u
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4.2.3 Conceitos de equi.dade util i.gados em transporte

Num dos mai.s citados trabalhos sobre a questão da equi.dade no

transporte urbano, Rosenbloom e Altshuler (1977) i.dentificam três

visões pri.nci.pai.s de equidade que prevalecem e competem entre si.

(1) pagamento por seJ'viço: a cada um de acordo com
contra.buição financei.ra;
(2) .Égua.Zdac/e na d.ístribu-íção do será.íço: para cada um
parcela igual de recursos públicos ou um nível igual
serviço público, i.ndependentemente de sua necessi.dade
contei.buição financeira; e
.3) distribuição do servi.ço de acordo com a necessidade
cada um uma parcela dos recursos públicos baseada na
''necessi.dade", tal como defina.da pelo governo... (p. 31)53

a, cada um de sua

uma
de
ou

para
sua

O pri.mei.ro concei.to, notam os autores, é baseado na economi.a de

mercado.a4 Estão i.ncluídos nesta categori.a os critéri.os que se

bases.am na relação preço/custo para análi.se da equidade, como

aqueles utili.gados nos estudos di.scuti.dos no item 4.1.2 No

entanto, como observa Sagner (1980), a adoção desse tipo de

critéri.o não conduz à melhoria da situação dos grupos em

5 3
Um quarto concei.to de equidade é venci.onado no trabalho de

Rosenbloom e Altshuler (1977), considerado como um direito à
manutenção da si.tuação exi.atente (em inglês, "hold harmless"). De
acordo com este critério, a i.ntrodução de uma nova política deve
evitar que qual.quer inda.víduo tenha sua condição piorada de forma
si.gni.ficativa com relação à situação anual. Este cri.sério
apõe?xima-se da descrição de uma melhora.a Pareci.ana (apresentada na
seção 3.1) e descreve melhor, portanto, condições de efic.íéncza

"' Em entrevistas com planejadores urbanos americanos, Lucy (1981)
identifi.ca di.ferentes conceitos de equi.dade, entre eles, o de
disposi.ção a pagar ("wi.lli.ngness to p&y''). No entanto, o autor

que muitos se mostram céticos quanto & este ser realmente um
critério de equi.dado e considera este ceticismo "alentados pois
sugere que os argumentos dos economi.stas não persuada.ram todos''

P
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desvantagem dado que alguns i.ndi.víduos podem gastar uma parcela

maior de sua renda pagando por um mesmo serviço. Os critérios

baseados na relação preço/custo estão, na verdade, relacionados a

questões de efi.ci.ênci.a, e seus resultados podem contrariar

princípios de equi.dade (vi.sta sob suas diferentes dimensões).55

O segundo concei.to, de i.gualdade na di.atribuição dos serviços, não

tem relação di.neta com a estrutura tara.faria e suas i.mpla.cações

com respeito às diferentes di.pensões da equidade foram abordadas

no item anteri.or. É i.nteressante notar que também este conceito de

equidade contei.bui de forma l i.mi.toda para melhorar a si.tuação dos

grupos em desvantagem, um vez que estes podem necessi.tar mais do

que uma parcela igual. do serviço (Sagner, 1980)

Com relação à tercei.ra forma de entendi.mento do conceito de

equi.dade, baseada na distri.buição dos servi.ços segundo as

necessidades, Rosenbloom e Altshuler alertam para as di.fi.culdades

de se encontrar cri.téri.os operacional.s para descrever a

necessidade de transporte. Mesmo tendo-se acordado quant.o à

convem.ênci.a de auxi].i.ar os grupos em desvantagem, restam mui.tas

perguntas a serem respondi.das. Como dista.nguir uma necessidade

genuína de uma rei.vindicação específi.ca de um grupo de i.nteresse?

Quais dos grupos em desvantagem devem merecer maior atençãoP Que

nível de servi.ço deve ser oferecido para os grupos em necessi.dade?

oo A existênci.a de diversos tipos de subsídios cruzados entre
usuários do transporte cometi.vo enfraquece ai.nda mais o princípi.o
do pagamento por serviços seja com relação 'a''aspectos rde
efici.ência ou mesmo como cri.tédio equitativo de CQbF&ne8 ncloS
servi.ços(Koutsopoulos, 1980b). ' '' ''-'-'''- ,-
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Que formas de transporte devem ser empregadas para atender esses
grupos?56

Mesmo asse.m, os autores notam que diversos programas especi.ais

foram desenvolvidos nos Estados Unidos ao longo da década de 70

baseados em cri.térios de necessidade de transporte) voltados para

os j.dosos ou portadores de outras deficiências físi.cas. Sagner

(1980) observa que programas de subsídios foram também

estabelecidos com a finali.dade, entre outras, de tornar o

transporte púb].ico mai.s acessível aos pobres ou a pessoas
necessitadas

Os cri.sérios i.dente.focados por Rosenb]oom e A].tshuler podem ser

interpretados segundo as diferentes dimensões da equi.dade

discuti.das anteriormente. No mesmo trabalho aci.ma ci.todo, Sagner

associa o critéri.o de equidade baseado na distribuição igual dos

serviços com o conceito de equi.dade hora.zontal, poi.s grupos com

demandas semelhantes receberá.am serviços semelhantes, pagando una

tarifa similar. Por outro lado, o critério de distribui.ção dos

serviços com base na necessi.dade de transporte pode ser

relaci.onado ao conceito de equidade vertical, uma vez que procura

melhorar a posição relativa de grupos em desvantagem através da

distribui.ção da renda (ou do servi.ço).57

bo Algumas dessas questões serão tratadas no i.tem 4.3

OI Deve-se notar a dista.nção entre um concei.to que se bases.a na
semelhança entre demandas e outro que consi.dera necessidade. A
demanda é condicionada pe].a Capacidade de pagamento, portanto,
pela di.stri.bui.ção de renda existente. Como será vi.sto no item 4.3,
a demanda é uma forma, li.citada, de medir & necessidade de um
certo serviço.
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Banister (1986) estende essas consi.derações e apresenta possíveis

critérios de equi.dade em transporte classe.fi.Gados segundo os

conceitos de equi.dade hora.zontal e vertical e de i.gualdade de

oportuna.dade e de resultados. Seus resultados estão si.nteti.zados

na tabe].a a seguir

Equali.zação de
Resultados

Equali.cação de
Oportuna.dades

aqui.dade
Horizontal. Distri.bui.ção dos serviços Distri.bui.ção igual.

segundo a demanda dos serviços

PJ"ov.ísão dos ser\'içou Proa.ís.ão dos seJ"'vigas em
30m base em critéri.os nível. similar para todos
:omerciais e de mercado. Padrões de serviço ou
Sem subsídio critérios mini.mos

Equidade Distri.buição dos serviços Discriminação positiva
Verti.cal segundo a necessi.dade para grupos particulares

em desvantagem

ç'antagens tarifár.ías - Serviços espec-íais#
idosos, jovens, etc

Fonte: Adaptado de Baníster (1986, Tabela 4)

' Atendi.mento por chamada ("dual-a-ri.de"), veículos adaptados,ambu].anciasl etc. ' ' r ------'

Deve-se observar que Band.ster considera as questões de

distribui.ção dos serviços como estando preferenci.aumente li.gados

aos critérios de equajização de oportuna.dades. Quando aspectos

relacionados a preços são i.mportantes, o cri.tédio apropri.ado é o

de equalização de resu].Lados (como se verá.fi.cou no item 4.2.2)

Neste caso, a classifi.cação proposta por aquele autor distingue

equidade horizontal e verti.cal segundo a base para definição dos
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preços seja fundamentada na demanda ou na necessidade,

respecti.valente

No entanto, como observado anteriormente, pode-se admitir que o

princípio da equidade horizontal será atendi.do se forem tratados

como igual.s aqueles que têm necessid.artes semelhantes de transporte

(e não os que apresentam demandas i.guais por transporte). A

equi.dade vertical deve então considerar que o atendi.mento a es.sas

necessi.dades i.mpla.ca gastos que pesam di.ferentemente em função da

renda dos usuári.os. .4 questão de z-ed.ístz':íbu.íção de I'encha assou.fada

à estrutura tarifária deve, portanto, ser tratada juntamente com a

questão d& necessidade de transporte

É importante estabelecer a relação entre a política tarifária (a

estrutura tara.faria, em particular) e a distri.bui.ção de renda

Comumente as políticas são geradas com base em critérios de

efi.ci.ênci.a (ou outros) e se.Leci.onadas segundo seu impacto

Pedi.stri.butivo. Porém, como observam Harri.son e Douglas (1974), se

os efeitos sobre a distribui.ção são considerados no estági.o de

formulação, as políti.cas resultantes serão di.ferentes (e não

necessari.amente relaci.onadas à questão de transporte)

Numa análise da li.teratura econõmi.ca pertinente, Rock (1979)

veria.ca que a post.ção predomi.nante é contrári.a à utili.zação de

tarifas reduzidas como forma de distribui.ção de renda.58 A

recomendação usual é que a redistribuição deva ser feita através

Studnicki--Gizbert (1903 ) mesma conclusão é atingi.da por
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de transferência direta de renda.59 Exi.stem, no entanto,

dificuldades práticas e políti.cas para adorar tal procedimento.

Por outro lado, a diferenciação de preços no transporte urbano,

vi.bando favorecer determinadas classes de usuários, é "largamente

advogada e prata.cada" (Meyer et a1., 1965, p. 345)

Rock afi.rma que "reduções de tarifa representam um alívio i.medi.ato

para um sintoma e não uma alteração fundamental das condições

básicas" (p. 363). No entanto, é i.mportante reconhecer que a

po].ítica (e a estrutura) tarifária redistribui renda de fato e é

necessário ao menos saber em que senti.do isto ocorre. Ao

estabelecer preçosl se está determinando o i.mpacto do transporte

público na renda de cada grupo de usuári.os (e, eventual.mente, não

usuários) e este fato deve ser considerado.

No entanto, em países pobres e de elevada concentração de renda

como o Brasa.l, os usuários do transporte público pertencem em sua

grande maiori.a às camadas mai.s desfavorece.das da população. Dessa

forma, a questão de Pedi.stribui.r renda, consi.derada scb a ética da

estrutura tarifári.a, limita-se a tirar de quem tem pouco para dar

a quem tem menos. O aspecto importante para complementar essa

questão é que a deck.são sobre a estrutura pari.faria, em conjunto

com a i'eduzida capacidade de pagamento de uma parce].a

significativa dos usuários, pode estar i.mpossi.bi.li.tendo-os de

atender suas necessidades, no que di.z respei.to ao seu reflexo

sobre o uso do sistema de transportes.

ll;Ê.H:.LTR,!:?ktg:.: :;;: IÊ !
1980). ência alocativa (ver, por exenplop Musgrave e Musgrave,
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Ressalta-se assim o cri.tério de necessidade de transporte como

relevante para expressar o contei.to de equidade na elaboração e

avali.ação de estruturas pari.farias. Este critério é di.scutido na

seção segui.nte
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4.3 Anal i.se das necessi.dades de transporte

O cri.téri.o de necessidade tem um papel essencial quando se

pretende tratar de forma equi.tati.va questões di.stributivas. Sua

aplli.cação práti.ca, porém, é ].imi.toda por di.fi.culdades de ordem

conceptual e operacional. Asse.m como não há uma concepção

defina.ti.va do que é necessidade também não exi.saem definições

apropriadas que permi.tam estabelecer o que ou quanto é necessário.

Essas não são di.fi.culdades específicas do transporte, estendendo-

se às demais atividade humanas. No entanto, o transporte apresenta

a característi.ca de ser uma atividade mei.o que serve & consecução

de atividades fins. Os problemas se adi.ci.onam quanto se trata do

transporte por ser este um elemento essenci.al, mas não desejável,

do padrão de atividades de um ser humano. A necessidade de

transporte deve ser vista a partir da necessidade das demais
ativi.dades.

Nas seções segui.ntes são discuti.dos di.versos aspectos que envolvem

a conceituação e & mensuração da necessidade, primeiro de forma

genérica e, posters.ormente, focal i.bando a ati.vidade de transporte
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4.3.1 Conceitos e medidas de necessi.dade

O conceito de necessi.dade é relata.vo e, como a equidade,

transforma-se junto com a soa.edade. Busca estabelecer o bem-estar

real ou percebido das pessoas dentro das circunstânci.as nas qual.s

se encontram. Está fortemente li.gado às características dos

di.versos grupos soa.ais, aspecto que se sobrepõe a outros, como os

espacial.s e econõmi.cos, embora não os elimi.ne de consi.deração.

Embora o concei.to seja aceito e utilizado como justifi.cativa para

a adoção de programas públi.cos que vi.sem benefi.ci.ar os grupos ou

inda.víduos considerados mai.s necessitados, não há um entendimento

preciso do que seja necessidade ou como medi.-la. Thurow (1981),

por exemplo, distingue o objeti.vo de saciar necessi.dades

fisiológicas da satisfação de ansei.os ("wants") arte.ficialmente

gerados pela sociedade. Ele dali.ente, no entanto, que a mera

satisfação das necessidades fi.siológicas, uma medida aliso.luta,

conduz a um padrão de vida mui.to bai.xo, o que leva c corcel'.o Je

necessidade a ser estabelecido em termos z-e.cativos.60

Chapin (1968) c].assifica as necessi.dades do ser humano em dois

grupos: necessi.dades func/ementa-ís (envolvendo decisões que visam

minimizar sensações de insati.sfação) e sup.Zementares (envolvendo

decisões cujo objetivo é maxi.mi.zar sensações de satisfação). Na

u.Se este racJ.ocínio se aplica ao caso de países mais pobres,
onde uma parcela considerável da população não tem meios de
atender Satisfatoriamente suas necessidades fisiológicas, é uma
questão a ser verá.ficado. De qualquer forma, & necessidade de
transporte não se enquadra (diretamente) nessa categori.a e, dadas
as dificuldades conceituai.s discuti.das adiante, parece ser corneto
consi.dera-la como um concei.to relativo.
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Harvey (1973) reconhece que as necessidades podem ser definidas

com re].ação a diferentes categorias de ativi.dade (transporte entre

elas). Dentro de cada categoria, pode-se definir as quantidades e

qual i.dades mini.mas de cada uma delas que poderiam ser consideradas

como necessidades, este mínimo vara-ando conforme as normas soa.ais

de uma dada época e ].oral. Existem também di.versas formas de

bati.sfazer necessi.dades, algumas delas, porém, não aceitas
soa.aumente

Dentro de cada categoria de ati.vi.dade, é possível i.dente.fi.car

subcategori.as, algumas das qual.s podem ser consideradas como una

necessi.dade e outras não. Por exemplo, para o transporte urbano,

viagens com diferentes motivos representam subcategori.as da

atividade de transporte que requer'em tratamento diferenci.ado.63

Deve-se então estabelecer, para cada subcategori.a, os padrões de

necessidade aceitável.s, o que implica alguma espécie de medida

Diversas idéias se confundem com a noção de necessi.dade: anseio,

desejo, obrigação ou, ainda, a falta de algo. Estas, segundo

Koutsopoulos (1980b), devem ser distinguidas do concei.to de

necessi.dade com base em aspectos conceituais, lógi.cos e

operaci.onai.s. Há ainda o problema de que as tentati.vas de

conde.ítuaçâo muitas vezes se mi.sturam a propostas de mensuraçâos

sendo que as duas tarefas apresentam di.faculdades consideráveis. É

difícil separará na análi.se d& literatura pertinente, os esforços

di.retamente orientados à compreensão do conceito de necessidade

ll:t ::j l; l:?:::j!;:l:;;l:L 31;;1;.:'==;::::::por se
possam
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daqueles que propõem formas de superar os obstáculos exi.stentes

para quanta.ficar a necessi.dade

N& tentati.va de estabelecer as bases para um entendimento da

necessidade de transporte, Band.éter et a1. (1984) destacam a

importânci.a de três tipos de demanda:

demanda efetiva;

demanda não atendi.da;

demanda não Rabi.festa

A demanda efet-íva ou de mercado é a forma tradi.cional de demanda,

determinada pelo que o consumi.dor quer e compra (e pelo que está

disponível). Neste caso, a necessidade é defi.nada pela di.aposição

a pagar dos consumidores. O princi.pal problema desta interpretação

é que a (i.ísposjçâo a pagar é limitada pela carão.ídacie de

pagamento, a qual depende da di.stribuição de renda entre os

membros da sociedade. Lucy (1981) nota que no caso de servi.ços

públicos, muitos dos qual.s não são pagos, o cri.téri.o de di.aposição

a pagar não se apli.ca. Nesses casos, a demanda pode ser afere.da

pelas reivi.ndi.cações e reclamações sobre a qualidade e a

quantidade do servi.ço. Sovas (1978) estende este último conceito

para considerar o que denomina "reivi.ndicações poli.ticamente

ponderadas" onde atribuem-se pesos segundo a importância políti.ca
de quem reivindi.ca.

A demand.s não at;end.í(ia refere-se à demanda que não se efetiva

porque o serviço é i.naceitáve]. (por exemplo, tempos de espera ou

de acesso excessivos, degraus muito altos) ou 8 tarifa é muito

cara ou, ai.nda, não existe serviço. Essa parcela d& demanda, que
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corresponde a um desejo de viagem não reali.zado, é tanbén

denominada demanda .batente (A].tshulel.' et a1. , 1979).64

Fi.nalmente, a dexoanda não man.íí:'esta (ou potencial), segundo

Banister et a]., é aque].a que pode se transformar em uma das duas

categori.as anteri.ores se os servi.ços de transporte tiverem seu uso

fao.li.todo, através da melhoria dos aspectos que impedem sua

uti.].ização por uma parcela das pessoas Aqueles que restringe.ram

seu está.lo de vida ou suas aspirações de forma a uti.lizar pouco ou

nenhum transporte poderá.am então reavaliar suas exigências nesse
sentido.65

O objetivo de um enfoque baseado no cri.téri.o de necessidade de

transporte, de acordo com Banister et &l., é permitir que os

grupos em desvantagem com relação ao transporte transformem suas

demandas não manifestas ou não atendidas em demanda efeti.va,
através da real i.cação de suas necessi.dades.

64
O nesmo concei.to é tratado por Lucy (1981) com o nome de

pJ"eferênc.ías. A demanda (efetiva) expressa preferênci.as, porém nem
todas as preferênci.as são expressas através do uso dos servi.ços
(ou de reclamações e reivindicações). Isto ocorre, segundo o
autor, quando o interesse não é tão i.ntenso a ponto de mota.var as
pessoas a utili.zar o serviço ou porque elas acreditam que o
potencial de uma resposta favorável 8 reivindi.cações é mui.to
bai.xo, não justifi.bando qualquer esforço.
65

Cheslow (1976) observa algumas das di.fi.culdades associ.idas à
interpretação dos diferentes conceitos de demanda. Sua definição
de demanda latente, por exemplo, se aproxima do que Bati.ster

Adiciona, porém, que uma das
que alterações na estrutura

características da oferta) podem
demanda em demanda latente (segundo

denomina demanda não maná.festa
defi.nações existentes consi.dera
familiar (e não apenas nas
transforma,r essa parcela d&
Band.ster) ou efeti.va
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Medi das de necessi dade

Di.versas formas de medir ou quanta.fi.car & necessidade de uma

determi.nada atividade podem ser encontradas na li.teratura. Cada

uma delas apresenta vantagens e desvantagens que devem ser

consi.deradas na sua util i.zação. Um ponto i.mportante, levantado por

Harvey (1973) é que, se o objetivo de atender necessidades é um

modo de se praticar justa.ça soa.al, a forma de zoed.ÍJ- essas

necessi.dades também deve ser socialmente justa

Embora existam defi.feições alternati.vas para necessidade, as formas

de medi-la usualmente se baseiam nos segui.ntes procedimentos

(Burkhardt e Eby, 1973)

opinião coletiva de especiali.star sobre a quantidade ou

quali.dade necessári.a de um certo bem ou serviço;

- o nível observado de consumo de um dado grupo é tomado como

norma geral;

' 8 percepção do gi:'upo alvo sobre o que eles gostará.am de
I'P p

Mui.tas vezes o contei.to de necessidade é identi.fi.cedo com o

procedimento da consta.Zt.a 8 especia.listas. Essa abordagem é

cri.tacada por Burkhardt e Eby que a consideram um tipo de

"proa.ssionalismo", onde muitas vezes se ignora a opinião dos

grupos diretamente i.nteressados, & respei.to dos quais se está
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discutindo.66 Essa forma de identifi.cação de necessi.dades se

apl i.ca particularmente à mensuração da demanda não manifesta.67

As outras duas formas de mensuração da necessidade re].aci.onam-se

principalmente com o conceito de demanda latente ou nào atendida.

Neste caso, as necessi.dades são verificadas com base na pr.ovação

re.Zat.íva exi.stente entre indivíduos, grupos ou regi.ões. Os

indivíduos experimentam a sensação de privação relata.va quando
(Harvey, 1973)

eles não recebem o servi.ço;

eles vêm outras pessoas (ou a si. própri.os,

passadas ou futuras) recebendo o serviço;

eles querem o serviço;

eles julgam viável receberem o servi.ço.

em épocas

O conceito de privação relata.va está li.gado à noção de g.rapo de

referência. O gr..ipo de referência pode ser determinado em termos

sócio-econõmi.cos (os idosos ou os desempregados, por exemplo) ou

espace.ai.s (as pessoas que vivem em uma determi.nada região). A

di.ferença entre as expectati.vas de um grupo e os bens ou servi.ços

oo Harvey (1973), no entanto, acredita que em algumas
circunstânci.as & consulta a especi.alistas consta.tui uma forma
socialmente justa de estabelecer necessidades. Alerta para o
risco, porém, de que & escolha dos especi.alistar possa se basear
em critérios injustos

or Uma dera.vação mais técnica dessa alternati.va para medir a
demanda não manifesta ou potencial é descri.ta por Harvey (1973) e
bases.a-se no conheci.mento das relações (estabeleci.das
estatisticamente, por exemplo) entre fatores que podem gerar
necessi.dades. Tomando o caso de serviços médi.cos como exemplo,
Harvey cita que problemas de saúde dependem de características d&
população, como a idade e principais ocupações, aspectos
ambientais, como a poluição, além de outras circunstânci.as soa.ai.se cultural.s.
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efetivamente consumidos representa uma medida da privação

relativa.68 Para se obter esta medida podem ser utili.fados os doi.s

procedimentos mencionados acima: o uso de medidas análogas ou a
consulta direta

O uso de medidas análogas se baseia n& comparação entre gruposs

onde uns são tomados como norma. Koutsopoulos (1980b) di.stingue

doi.s enfoques alternativos para este tipo de tratamento. Primeiro,

o que ele denomi.na enfoque normativo. Nesse caso, o padrão de

consumo ou utili.zação dos serviços de um grupo (ou conjunto de

grupos) é tomado como norma geral e qualquer valor abaixo desse é

considerado como um necessi.dade não atendida. Este enfoque,

segundo Burkhardt e Eby (1973) fundamenta-se num princípio

iguala.tário, de nivelamento econâmi.co e soa.al, admi.ti.ndo que

todos devam consumir igualmente. Porém, admitir como norma o valor

que corresponde ao comportamento de um grupo específico (as vezes

hipotético, como quando se adota uma médi.a) signo.fica i.gnorar a

essência do conceito de necessidade, que inda.ca um tratamento

desigual para os que estão em situação de desi.gua].dade

No caso específico de transportes o fato de um grupo real.i.zar

menor número de viagens per capa.ta do que um dado valor de

referênci.a não representa evidência adequada de que seus membros

experimentem privação de mobi.li.dade. Por exemplo, os idosos, os

deficientes físicos e outras categori.as sociais podem ter um

ÜU Thurow (1981) nota a].gumes das dia.culdades da aplicação do
conceito de grupo de referência. Na verdade, & que grupo un
inda.víduo se compara para veria.car se está recebendo um
tratamento soa.al justo? Segundo o autor, as pessoas tendem & se
mirar nos grupos que Ihe são economi.comente próxi.mos. Os mai.s
satisfeitos parecelü ser aqueles que se encontram numa posição
relata.valente boa dentro de seu próprio grupo de referência do que
aqueles que estão bem em relação à população como um todo.
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padrão de vida mais sedentário e realizarem menos vi.agens mesmo

face a oportuna.dados de mobi.lidade semelhantes às dos demais

grupos (Altshuler et al., 1979). Este problema aponta para a

necessi.dade de cri.Lérias apropriados ao se estabelecer os grupos

que devem ser tomados como norna.69

O segundo enfoque i.dentifi.cedo por Koutsopoulos (1980b) no uso de

medidas análogas é o compaz'at.ívo. Neste caso, não se estabelece

uma única norma, mas as comparações ocorrem entre grupos ou

regiões, visando i.dente.ficar aqueles que apresentem defi.ciênci.a

com relação a outros quanto ao consumo de algum bem ou serviço.

Este enfoque padece de problemas semelhantes ao anterior, embora

seja mai.s flexível, tornando seu uso mai.s i.nteressante. Por

exemplo, as necessidades de consumo de uma família de uin

determinado nível econõmi.co podem ser estabeleci.das por comparação

com o padrão de consumo das famíli.as de um nível imediatamente

supera.OF.'v

Fi.nalmente, a terceira forma importante de se tentar medi.r a

necessidade apóia-se na consulta direta à população (ou grupos

específicos). Busca-se, neste caso, identi.fi.car qual.s sã,o as

necessi.dades percebidas pelas pessoas. Esta forma de quanta.ficar

necessi.dades apresenta duas dificuldades pri.nci.pais. A primeira

decorre do fato de que o comportamento obsel'rácio de um dado grupo

üu Burkhardt e Eby (1973) está.matam o número de vi.agens necessári.o
para que populações de di.versas áreas rurais nos E.U.A. atingissem
os padrões médios de deslocamento da população americana como um
todo. O número de viagens resultante foi demasi.adamente alto,
levando os autores & concluir que tal método de determinação de
necessi.dades era impraticável

ru As comp].ilações introduzidas pelas diferenças entre estruturas
fama.li.ares, particularmente com relação à necessi.dade de
transporte, serão tratadas no i.tem seguinte
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face a uma nova alternativa (de transporte ou outra) pode ser

bastante di.ferente do comportamento prev.isto pelo própi.o grupo. Os

resultados dependem da habili.dade daqueles que estão em algum tipo

de desvantagem em imaginar como utili.zari.am um serviço de que

nunca dispuseram. Quando entrevistados sobre quais vi.agens

gostariam de realizar "alguns indivíduos... envolvem-se em

devanei.os, outros proporão emular seus vizinhos mais afortunados,

outros ainda z'espondez'âo em t;ez'caos de suas necess.idades mais

básicas" (Altshuler et al., 1979, p. 258, sem ênfase no ori.final)

Este último ponto da afirmação de Altshuler et al. relaci.ona-se à

segunda di.fi.culdade importante do processo de quanta.ficação de

necessidade por consulta di.reta aos interessados. Essa

desvantagem, mai.s grave que a anteri.or, ocorre ao se admiti.r que

as necessi.dades pei'bebidas refletem necessi.dades z'ea-ís. Em geral,

as pessoas mais carentes têm níveis de necessi.dade percebi.da muito

baixos. Thurow (1981) nota que a necessi.dade percebida, por ser um

concei.to relativo (e relativo ao grupo de referência), tende a
crPsc-:.' com a renda!/i

Diversos autores discutem propostas de defi.ni.ção e quantia.cação

das necessidades. Embora na maior parte dos casos elas se

enquadrem nas formas vi.star acima, outras também podem ser

encontradas. Harvey (1973), por exemplo, considera que & pr'ópri.a

demanda efetiva (de mercado) pode ser um i.ndicador de necessi.dade

Thurow (1981) cita resultados de pesque.sas realizadas
periodicamente com famíli.as americanas que incluem 8 seguinte
pergunta: qual a menor quanta.a em dinheiro que uma família de
quatro membros necessi.ta para viver razoavelmente nessa
comum.dade? As respostasl segundo o autor, i.ndicam que as
famíli.as, em di.ferentes níveis de renda, estimam essas
necessidades mínimas em torno da metade do seu próprio padrão de
consumo di.ári.o.
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A principal vantagem de seu uso é a relativa fao.lidade de medu-

la, uma vez que refere-se à observação de um comportamento

reali.zado. No entanto, o próprio autor nota que para a demanda de

mercado ser amei.ta como uma medi.da de necessidade socialmente

justa é preciso que as demais condições existentes na sociedade

(afetando a demanda e 8 Oferta) sejam também justas. Como este não

é usualmente o caso, esta forma de determi.nação da necessidade

será, provavelmente, soa.aumente injusta

Uma forma específi.ca de afere.r deficiências na oferta de

transporte para grupos determi.nados (apresentada por Rosenbloom e

Altshuler, 1977) é identifica-las com a subuti.lização de serviços

púbJ-ices (por exemplo, atendi.mento & idosos). Este procedi.mento,

naturalmente, só se aplicaria em locais onde os próprios serviços

públicos não fossem deficientes. Os autores notam que mesmo nos

E.U.A. não há evidências de que de tal enfoque seja apropriado.

Revendo os di.versos critéri.os analisados pode-se verá.fi.car que

todos apresentam problemas para sua uti.li.zação prática

Pragmati.comente, Harvey (1973) sugere que a avali.ação das

necessi.dades em cada caso (e em cada categoria ou subcategoria de

atividade) seja fei.ta selecionando-se entre os diferentes métodos

di.sponívei.s, combi.nando-os quando premi.se. No caso dos

transportes) Rosenbloom e Altshuler (1977) notam que as políticas

adotadas nos Estados Uni.dos durante & década de 70 que visavam

atender necessidades de grupos específi.cos tenda.am a refleti.r uma

mi.stura dos di.ferentes métodos de aval i.ar necessi.dade

Una preocupação adicional colocada por Burkhardt e Eby (1973) é

que & avali.ação de necessidades "deve se basear em comportamentos
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real.s (ou projeções & respei.to desses comportamentos) e não en

alguma idéi.a sobre o que as pessoas deverá.am fazer" (p. 39). o

conceito de necessidade deve se referi.r 8 serviços que ser.íam

usados em vez daqueles que dever.íam ser uti.li.fados. Nesse senti.do,

Rosenb[oom e A].tshu]er (1977) sugerem que seria i.mportante

acompanhar e anali.sar os resulta,dos de si.tuações em que ocorressem

melhora.as na oferta de transporte para grupos em desvantagem,

verificando seu real comportamento face à nova situação. No

entanto, a limitação de dados correspondentes a tal tipo de

sj.tuação torna esse enfoque de di.fíci]. ap].icação práti.ca

Uma questão fi.nal, porém interessante, a respeito da determinação

de necessi.dades refere-se à i.ndependênci.a ou não dos recursos

eventualmente di.sponívei.s para elaboração de programas públi.cos

para satisfazê-las. Harvey (1973), por exemplo, aponta como uma

desvantagem de alguns métodos o fato de que, implícita ou

explicitamente, a quanta.fi.cação das necessi.dades é feita

considerando-se a questão dos recursos.72 No entanto, Gwilliam

(1984) cri.ti.ca alguns procedi.bentos de estimati.va das

necessidades, ju].Bando-os "excessivamente liberais'', por

desconsi.deparem a di.sponi.bi.li.dade de recursos. Sugere a adoção de

defi.nações mais parcimoni.osas de necessidade, re].acionadas apenas
a funções essenci.ais.

A análise dos problemas relaci.onados à definição e a mensuração de

necessi.dades foi. conduzi.da procurando-se manter um certo grau de

generali.dade, sem focalizar especificamente & questão do

Os procedi.bentos que contam com a participação de especi.alistas
ou técnicas em geral tenden & buscar soluções que se adequem aos
recursos di.sponíveis.

198



transporte. No entanto, a determinação da necessidade de

transporte apresenta algumas di.faculdades particulares que exigem

consi.derações específicas, conforme será discutido a seguir

4.3.2 Di.faculdades na determinação da necessi.dade de transporte

A necessidade de transporte apresenta características que agregam

num só problema diversas das dificuldades apontadas no item

anterior. Para consi.deram essa complexa.dade deve-se entender a

necessi.dade de transporte como uma necess.idade derivada.

Nas pesquisas, estudos e análises desenvolvidos na últi.ma década

estabeleceu-se de forma definitiva a i.déi.a de que a demanda por

transporte é derivada d& demanda pela participação nas diversas

ati.vi.dades humanas. A demanda (derivada) por transporte se

mini.festa quando ocorre a participação em uma ati.vi.dade em ]oca].

diferente daquele em que se encontra o indivíduo. A análise da

demanda por transporte deve, portanto, se basear no estudo do

comportamento das pessoas com relação ao padrão de ativi.dados, uma

vez que deste decorre sua utili.cação do sistema de transportes.

A noção de demanda dera.veda por transporte pode ser estendi.da à

anal i.se das necessi.dades, dando origem ao conceito de necessidade

derivada. Asse.m, & necessidade de transporte dera.va da necessidade

de participação nas di.versas ativi.dade humanas. Esta interpretação

traz para o transporte a soma das di.fi.culdades de concei.tuação e
mensuração de necessidade discuti.das aci.na
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Adicionalmente, na determi.nação da necessi.dade de transporte

intervêm outros fatores que aumentam a complexidade da questão. Um

deles relaciona-se à distribuição espacial das ati.vidades urbanas.

Dependendo d& localização dessas a,tividades no meio urbano, a

satisfação de algumas necessidades pode ou não exigir o uso de

transporte. Por exemplo, a, disposição espacial de equipamentos de

lazer pode viabilizar (ou não) o acesso por caminhada a partir das

áreas residencial.s. O mesmo se aplica à distri.buição de escolas ou

centros de saúde, que podem exigir deslocamentos de extensão

variável.rÓ

Outro fator que interfere no atendi.mento à necessidade de

transporte refere-se às características tempos'als das atividades.

A[gumas atividades só podem ser desenvo].vi.das em determi.nados

períodos (o comércio e outros serviços atendem o público em

horários específicos); em outras, a participação exige o

envo[vimento por um dado i.nterva].o de tempo (ativi.dades como

+.rabalho ou educação). Em conjunto, essas característi.cas

espaciais e temporais condicionam o padrão de ativi.dades das

pessoas. O transporte desempenha o papel de conexão entre as

atividades separadas espacial e temporalmente (vencendo

di.stânci.as, porém, consumi.ndo tempo)

73 Quando a tarifa é úni.ca, qualquer deslocamento que não possa
ser feito a pé i.ncorre num mesmo custo monetário. Porém, na
presença de tarifas di.ferenciadas, a locali.zação dos equi.pimentos
e das ativi.dades em geral pode onerar ou benefi.dar de forma
distinta os di.versos grupos da população.
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.4 anal.íse de at.ív.idades

A rellação entre as atividades e a necessi.dade de transporte é

objeto de uma área de pesquisa denominada análise (ie ativ:idades,

desenvolvida principalmente na Uni.versidade de Oxford, na

Ing].aterra, no final da década de 70. /4 Este enfoque reconhece

três aspectos fundamentais do transporte

o fato de que a demanda por transporte é uma demanda

derivada;

- a exi.stênci.a de li.cações intertemporais entre as vi.agens de

um mesmo indivíduo - considera-se que as decisões sobre

transporte casei.am-se numa ''cadeia'' de deslocamentos ao longo

do dia (ou outro período), composta por vi.agens específicas;

a existência de ligações i.nterpessoais, ou a inf].uênci.a que

a famí[ia ou outras re].ações interpessoais têm sobre o

comportamento do indivíduo com re].ação à sua necessidade de

transporte

A necessi.dade de transporte de um i.ndi.vídeo resulta, portanto, de

um arranjo potencialmente complexo da sequência de ativídades em

que participa para atender não apenas seus desejos e necessidades,

mas também parte daqueles originados no âmbito fama.bar.75

Assim como as necessidades não são geradas unicamente pelo

inda.víduo, também a divisão das responsabi.Z.idades por atender

74 Uma apresentação dos principais aspectos do "human activity
approach" em transportes é feita por Strambi(1984)

ro A palavra fam.í.Z.ÍaJ- é utili.zada embora possa representar a
coabitação por parte de um conjunto de pessoas sem re].ações de
parentesco, ou mesmo um indivíduo vivendo sozi.nho.
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essas necessi.dades se dá no contexto fama.bar. Um casal, por

exemplo, pode divã.dir as funções de tal forma que os dois tenham

atividades fora de casa (por opção ou por necessidade) ou de modo

que apenas o homem (em geral) trabalhe fora de casa (com a mulher

executando atividades que se desenvolvem primordi.aumente no

domicí[io). Fazer comprasl ].evar um filho à esco]a ou acompanha-]o

ao médi.co, são tarefas que surgem de necessidades comuns e que

exigem algum tipo de divisão da responsabilidade para atendê-las.

Os estudos baseados na análi.se de ati.vidades identifi.caiam que os

processos que influenciam a geração das necessidades e a divisão

das responsabi.li.dades num doma.cílio são condicionados

principalmente por três tipos de variáveis: estági.o no ci.clo de

vida, está.lo de vida e papel social e familiar.76 Essas vara.áveis

são, na verdade, cong].omerados que incluem diversos outros

indicadores de uso tradi.cional, incorporando, porém, i.nterrelações

entre eles. Dessa forma, pari.áveis como tamanho do domicílio,

idade e sexo de seus componentes i.nteragem para determinar o

estágio no ci.clo de vi.da. Sexo, estado vivi..L e ocupação) por sua

vez, são favores importantes na defina.ção dos papéis sociais

desempenhados pejos indivíduosl o nível de educação, por exemp].o,

influenci.a seu estilo de vida

A possível di.verei.dade de padrões de ati.vidade (e a necessi.dade de

transporte que deles decorre) mostrou-se relata.valente reduzida em

estudos empíri.cos, deva.do à ação de restrições que limitam as

opções existentes. Muitas das atividades são por necessi.dade fi.xas

76 Strambi(1981, capítulo 6) di.scute a concei.tuação dessas
variáveis, a forma como interferem na formação do padrão de
ati.vidades de um indivíduo e as dificuldades para estabe].ecer
definições operaci.onais.
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no espaço e no tempo (por exemplo, horários de traba]ho ou esco].a)

ou são tratadas como tal pelo inda.víduo, formando parte de sua

''rotina''. Ca.se se faça necessári.o um ajuste nesta rota.na, os

processos de adaptação podem ser complexos, envolvendo mudanças no

horário ou ]oca]ização das atividades, a].geração d& própria

ati.vi.dade a ser desenvo.Lvi.da, ou ainda a passagem da

responsabi.lidade pela execução d& tarefa para outro membro do

doma.cíli.o.

É i.nteressante notar a relação entre os conceitos de necessi.dade e

restrição. Uma necessi.dade não atendida corresponde a uma

restrição não superada (para participação em uma dada ati.vidade)

Essa restrição pode ter origens diversas e, para sua superação, é

preciso conhecer as causas que a geraram. No caso da tarifa do

transporte público, as limitações de cunho financei.ro são as

princi.pai.s, evidenciando a consi.deração da di.stri.buiçào da renda

Outro aspecto importante, porém, é reconhecer que pesos diferentes

devem ser associados à bati.sfação de diferentes tipos de

necessidade. Essas duas idéi.as parecem estar por trás das

propostas de medi.das de necessi.dade de transporte encontradas na

literatura especializada

Pi'opostas de medidas de necessidade de transporte

A apli.cação do critério de necessidade de transporte passou a

receber atenção crescente a partir da década de 70,

parti.cularmente nos E.U.A. e na Grã-Bretanha,. Em 1973, foi.

aprovado pelo Congresso americano o Federal-AI.d Highway Act,

prevendo que si.stemas de transporte públi.co que uti.lidassem
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recursos de fundos federais para investimento deveriam oferecer

condições de plena acessibi.li.dade aos i.doses e defi.cientes físicos

IAltshuler et &1., 1979)

Na Grã-Bretanha, o Transport Act de 1978 estabeleceu que os planos

de transporte público apresentados pelas autoridades locais ao

governo central (vi.sendo & obtenção de recursos) conta.vessem

explicitamente uma avali.ação da necessidade de transporte em suas

áreas de atuação. Esses planos deverá.am conter ainda uma descrição

dos critérios uti.lizados para realizar essa avaliação, bem como

dos esforços previstos para melhora-los (Band.éter, 1982)

Os enfoques adorados nos dois países apresentam algumas

diferenças. Nos E.U.A., a ênfase recaiu sobre os problemas de

mobi.cidade dos defi.cientes físicos e dos idosos, de acordo com o

expli.ci.Lado no Federal-Aid Hi.ghway Act (ver Altshuler et al., 1979

e Rosenbloom e Altshuler, 1977). Algumas ações destinavam-se a

facili.tar o acesso das classes mais pobres a serviços públicos

específicos, mas esta não era em geral a preocupação principal

Nas análi.ses reagi.zadas na Grã-Bretanha o conceito de desvantagem

físi.ca foi estendi.do para i.nc].uir os grupos em desvantagem de

locali.zação, parti.cularmente os habitantes de áreas rurais ou

gemi-rurais, e aqueles sem acesso ao automóvel (devido a

restri.ções que não são necessariamente de ordem fi.nanceira). Este

ú[ti.mo grupo inca.ui. os mais pobres, não havendo, no entanto, uma

preocupação específi.ca neste sentido; estão consideradas no mesmo

grupo crianças em i.dade escolar ou outras pessoas em doma.cíli.os

com auto nos quais este não está disponível em determinados

períodos do dia (ver Bird, 1981 e Banister, 1982)
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Uma característica comum às análises de necessidade de transporte

é que estas privilegi.am aspectos relacionados à oferta e não as

questões ligadas ao preço dos servi.ços. Em alguns casos, como o

dos portadores de deficiênci.a física, o objeti.vo é prover

movi.lidade, seja através de adaptações nos serviços ou veículos

existentes ou da cri.ação de serviços alternati.vos. Em outros

casos, visa-se i.ntroduzi.r ou ampla.ar o servi.ço em área ou horário

não previamente atendidos

A re].ação entre a necessi.dade de transporte (público) e a questão

tarifária se e'\'idencia nos poucos casos em que o subsídi.o, visando

reduzir ou manter os níveis pari.fários, é conceda.do com o objetivo

de permitir maior acessibili.dado às classes mai.s pobres. Este nào

tem sido, entretanto, o pri.napa.L objeti.vo das políti.cas de

subsídio nos países mais ricos, conforme discutido no Capítulo 2

lexceto em casos específi.cos e nem sempre bem sucedidos, como

relatam Starrs e Perrins, 1989)

Estes fatos, porém, não eli.minam o interesse pelos esforços

desenvolvidos na tentati.va de quantificar a necessidade de

transporte. Mui.tos dos resu].Lados obti.dos nos estudos real.i.zados

contêm informações que são úteis para orientar a introdução do

cri.tédio de necessidade num modelo de análise de estruturas

tarifári.as.

As princi.pai.s propostas de mensuração da necessidade de transporte

podem ser classifi.dadas em três níveis, segundo sua evolução

conceptual e de complexa.dade. Num pr.ímeiro nl't'e.Z, estão os

indicadores que reconhecem a existência de alguns grupos na
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população com mai.or necessidade (ou mais restrições à satisfação

de suas necessidades) de transporte do que outros. Um exemplo é

apresentado por Bi.rd (1981), através do índi.ce de necessi.dades

desenvolvido pelo condado de Gwent, na Grã-Bretanha. Em cada

regi.ão, ca]cu]a-se a proporção (com re].ação à popu]ação ].oral) de

pessoas idosas, crianças em i.dade escolar e domicílios sem auto.

Atribui-se a cada uma dessas três categori.as um peso entre l e 5,

tanto maior quanto mai.or for sua parti.cipação. Os pesos são

somados para cada uma das regiões e estas são então classe.facadas

em termos de necessi.dade segundo aquele valor

Esse índi.ce atribui mai.or importância àque].a categori.a, entre as

destacadas, com mai.or presença na população, não reconhecendo que

mesmo as categorias minoritári.as podem ter mais necessidade de

transporte. A pri.nci.pal defi.ciência desse ti.po de indicador é

ignorar que os diferentes tipos de pessoas enganam-se em

ativi.dades di.versas e que a necessidade (ou a i.rnportânci.a) de

participar em cada uma delas é diferente

Um segundo Diva.Z de complexidade dos indicadores de necessidade

trata de combinações tipo de pessoa/motivo de viagem. Reconhece-

se, em privei.ro lugar, a exi.stênci.a de alguns motivos de viagem

relacionados à participação em atividades mai.s necessárias.

Complementarmente, consi.dera-se que para cada tipo de pessoa

existem atividades que são mais comuns e, algumas, mai.s

essenciais.

Um exemplo interessante da aplicação de tal enfoque é o índice de

necessidades desenvolvi.do para o condado de Dyfed, também na Grã-

Bretanha (descrito por Bi.rd, 1981 e Gwi.].li.am, 1984). Foram
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selecionadas dez combi.nações de tipo de pessoa e movi.vo de viagem

e cada uma de].as foi considerada como sendo de necessi.dade

primária ou secundária.77 Um exemplo de necessi.dade primária são

as viagens de compras reagi.fadas por pessoas pertencentes a

comi.cílios que não possuem automóvel.s. Já as viagens de compras

feitas por uma dona de casa ou as viagens ao trabalho das dedal.s

pessoas pertencentes a um doma.cíli.o em que o automóvel não esteja

di.sponível durante o dia foram julgadas de necessi.dade secundária

Para cálculo do índi.ce de necessidade atribuiu-se um peso igual a

l {um) às categorias de necessidade primária e 0,5 (meio) às

secundári.as. /u

No estudo de Dyfed, & seleção das combinações tipo de pessoa e

mota.vo de viagem e a atribuição de categoria de necessidade

primári.a ou secundári.a a cada uma delas resultou de um processo

que envolveu três fontes de i.nformação: discussões em grupos

anal.i.se das respostas a questionári.os enviados a autoridades

locais e estudo dos padrões de viagem existentes no país. Em um

estudo realizado em l,eles, +uaMbém na Grã-Bretanha, as combi.nações

tipo de pessoa/atividade mai.s importantes para determinação da

necessidade foram obtidas a parti.r de entrevistas detalhadas

real i.zadas diretamente com membros da comunidade (Searle, 1987)

Outras combinações, tratadas como "outras necessi.dades'', não
foram incluídas na aval i.ação do índi.ce de necessi.dade

ÍÕ O estudo de Burkhardt e Eby (1973), venci.onado anteriormente,
categorizou as v.íag'ens em compulsórias e não compulsórias,
caractere.zando-as em termos de sua elasti.cidade com relação à
renda. As vi.agens pri.márias são, por defi.nação, aquelas
i.nelásti.cas com relação à renda, sendo reali.zadas quase que
independentemente de seu preço. Esses autores desenvolveram uma
medida de necessidade de transporte de um doma.cíli.o baseada na
atribuição de pontos, determinados em função da di.sponibili.dade de
transporte e da capacidade de pagamento das famíli.as. Não se
estabelece nesse estudo uma relação clara entre ti.pos de pessoas e
atividades desejadas.
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Esses estudos, embora representem avanços na avali.ação da

necessi.dade de transporte, não estabeleceram defi.ni.ções claras

para o conceito de necessi.dade. Também as formas de medi-la sào,

até certo ponto, arbitrárias. Essas questões foram discuti.das por

Koutsopoulos (1980b) que propos uma abordagem teórica consi.atente

para a ava].i.ação da necessi.dade de transporte. Seu trabalho

representa o cerce.íro nave.Z de complexidade no estudo das

necessi.dades de transporte.79

O modelo conceptual de Koutsopoulos para a necessidade de

transporte

Koutsopoulos consi.dera que o concei.to de necessidade de transporte

se desenvol'ç'e em três di.menções interrelacionadas: o espaço de

atividades, o espaço de viagens e as restrições de mobile.dade. No

espaço de aí:iv'i(jades são i.dente.fi.cadas três classes de atividades

rola"l.onadas à realização de vi.agens, com base nas di.ferentes

formas pelas quais podem ser satisfeitas as necessidades de um

inda.víduo:

ativ.idades de suba.ísténc.ía: necessárias para gerar renda

para o domicíli.o, exigindo pri.ncipalmente v-vagens para o

trabalho e a negóci.os;

ru O trabalho de Koutsopoulos e outros referentes à questão de
necessidade de transporte são analisados por Borges et al., 1989.
A di.scussão aqui apresentada segue a análi.se de Koutsopoulos
(1980b)
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útil'idades de manutenção: com vi.smas à aquisição e ao

consumo de bens e servi.ços, relacionadas à reali.cação de

viagens de compras ou por outros motivos pessoal.s;

- at.ív.idades de .fazer: são a,s ati.vi.dades voluntári.as que

ocorrem no restante do tempo não dedicado às duas primei.ras

categori.as de ati.vi.dades

Os di.ferentes tipos de viagem contribuem de forma di.sti.nta para a

satisfação das necessidades de uma pessoa. Uma viagem a um local

de ].fizer, ou à casa de um amigo, pode proporci.onar prazer

diretamente do ato de observar, parti.cipar ou i.nteragir. Para as

vi.agens de compras, a uti.li.dade reside no uso dos bens ou serviços

adquiridos. As viagens ao trabalho não propi.coam em geral

bati.sfação di.rega, mas a renda produza.da pode ser utilizada para

obter os bens e serviços que trazem bati.sfação.

A segunda di.pensão, o espaço de v'.vagens, é caracterizada pelos

atributos dos deslocamentos reagi.zados para participar das l,'árias

atividades. Três aspectos das 't-vagens são destacados

atr.íbutos espac.íris: relacionados à extensão espacial da

vi.agem, por exemplo, em termos de distânci.a l.ou mesmo o tempo

de 'ç'iagem);

- atributos tempera-ís: referem-se à frequênci.a de

participação numa dada atividade bem como aos horári.os em que

os deslocamentos correspondentes se dão;

- atributos de .ligação: relacionados às possibi.li.dades de

combinações de viagens multa.propósito, multa.modais e

multipessoai.s
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Finalmente, a tercei.ra dimensão considera as pesei'ições de

movi.Z.ídacie. Koutsopoulos di\'ide essas restri.ções em dois grupos

z'estrições pessoais: resultam de condições pessoal.s de

defi.ci.ência físi.ca ou mental e de restrições sóci.o-econõmi.cas

que influenciam negati.valente a capacidade do inda.víduo em

realizar viagens;

- resta.íções azobienta.ís: impostas sobre as pessoa.s pelo

amai.ente físi.co e social

As restrições ambiental.s sofrem mudanças constantes, sobre as

quais um indivíduo tem pouco controle (por exemplo, um aumento nas

tarifas de transporte púb].i.co ou na i.nflação, reduzi.ndo a renda

real.). Também as conde.ções pessoais se alteram em função da

evo].ração no estágio do ciclo de vida fama.li.ar ou alterações de

ocupação (por exemplo, uma recitação de renda causada por mudança ou

perda de empregos. As alterações nas restrições pessoais e

ambientais criam desequilíbrios entre o padrão de atividades e

viagens existente (o e=ti.]c de l.'idas e aque].e necessário para

compensar a presença das nol-as restrições. .Este desequ.í.Zíbz'lo

reflete a exi.stência de necessidades de transporte

Koutsopou].os sugere que as pessoas procuram atingi.r um estado de

equi.].íbrio entre o espaço de ativ'idades e as restrições de

mobi.cidade; os atr.íbutos do espaço de v.íag'ens ser.íam os

responsáve.ís por absorver os a../testes necessá.r.íos. Deve-se também

considerar que a capacidade de ati.ngir este equilíbrio não é

uniforme entre os di.ferentes aspectos do espaço de viagens, para

uma dada ati.vidade, ou entre ati.vidades di.stintas, para o mesmo

atributo do espaço de viagens
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Com base nesses conceitos KoutsopouJ-os propõe então o segui.nte

critério para i.dentifi.car a necessi.dade de transporte: esta pode

ser determinada considerando-se o .inverso dzi capas.idade de um

indivíduo em ajustar, para uma dado tipo de atividade, atributos

de seu espaço de viagens em resposta às restrições de mobilidade

As pri.nci.pai.s formas de ajuste são

ajustes espac-íris: podem incluir a realização de viagens

mais curtas ou a parti.ci.poção em atividades em locais

di.ferentes dos rabi.duais (por exemp].o, desenvolvendo uma

ativ'i.dade de lazer em casa), evitando a supressão da

atividade;

- ajustes tempos''ais: podem envolver a reagi.zação de um número

menor de viagens ou em horários diferentes dos habituais;

- a.;'estes de ligação: são mai.s complexos, podendo resultar da

combinação de deslocamentos por diferentes motivos numa mesma

cadeia de viaCciis, acertos de carona ou a alteração do

destino das viagens.

Exi.ste uma hierarqui.a entre essas formas de adaptação. Ajustes

espace.ais (mudanças no comprimento da viagem) podem ser mai.s

fáceis em viagens relaci.onadas a ativi.dades de lazer. Os ajustes

temporais (por exemp]o, a].terações no número de vezes que se

parti.opa de uma certa ati.vidade) podem ocorrer em viagens para

lazer assim como para atividades de manutenção, o mesmo não sendo

possível para viagens associ.adas a ati.vi.dades de subsi.stênci.a

Finalmente, os ajustes de li.cação, segundo Koutsopoulos, será.am
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igualmente possíveis para viagens real.i.zadas para todos os tipos

de ati.vidade.80

Se a capaci.dade de ajuste dos atributos de ].ilação do espaço de

'ç'vagens de uma pessoa é caracterizada por um mai.or número de

alternativas de substitui.ção do que, por exemplo, os atributos

espace.ais (supondo-se que seja re].ativamente difícil encontrar

local.s alternativos para uma dada atividade a di.stâncias menores),

as necessi.dades desse inda.víduo são maiores do ponto de vista

espace.al do que de li.cação (para esta ati.vidade). De forma

similar, se as possibi.li.dades de adaptação dos aspectos do espaço

de viagem são maiores para atividades de lazer do que, por

exempJ-o, para ati'ç'i.dades de manutenção, então as necessidades de

transporte desse inda.víduo são maiores para realização de viagens

para ati.vidades manutenção do que para lazer

Koutsopoulos nota que inda.vídeos que se encontram em estágios no

ciclo de \-ida famili.ar e posições sociais geme.Lhantes, e vivem em

ambientes si.malares, ajustam aspectos de seu espaço de vi.agens de

forma semelhante e até certo ponto previsível. Os padrões de

atividade e viagem de pessoas com características sóci.o-econõnli.cas

semeJ-dantes (assim como as formas de adaptaçãol também se

assemelham.ui

Fundamentado nessa estrutura concei.tual Koutsopoulos propõe

medidas de necessidade que podem se apl-icar a cada categoria de

uu A di.scussão apresentada nesse parágrafo, bem como os concei.tos
de espaço de atividades e espaço de viagens utili.zados por
Koutsopoulos, bases.am-se no trabalho de Rei.chman (1976)

U-L Ver, por exemplo, Strambi. (1984) sobre as razões que levam à
relativa estabilidade nos padrões de ati'ç'idade das pessoas.
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pessoa, e para cada uma das três di.menções associadas ao conceito

de necessidade (ativi.dades, viagens e restrições).82 Os

inda.dadores utili.zados para avali.ar a capaci.dade de adaptação em

cada caso baseiam-se na di.sponi.bilidade de transporte público e no

grau de atendimento que este oferece à população como um todo.

Infeli.zmente, na forma em que foi proposta, a apli.cação desses

índi.ces não é viável numa si.tuação, como a aqui. estudada, centrada

nos usuários do transporte público. Outras formas, compatíveis com

essa estrutura corcel.tuas, serão propostas no próximo capítulo, na

discussão da formulação de uma função de equidade que considere o

critério de necessidade na elaboração e av'ali.ação de estruturas

tarifárias alternati.vas

8Z A metodologi.a proposta foi. aplicada por Koutsopoulos (1980a)
para analisar as necessidades de transporte de pessoas portadoras
de defi.ciências físi.cas no estado de lona, E.U.A.
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4.4 Impli.cações do critéri.o de equi.dade para a análise de

estruturas tarifários

Para finalizar este capítulo é interessante relembrar as

principais consequênci.as que a consi.deração do cri.tédio de

equidade traz para a análi.se de estruturas tarifári.as. Os estudos

examinados no i.tem 4.1, tratando da questão de equidade no

transporte) em particular na questão tarifária para o transporte

público, tinham como objetivo avali.ar situações específicas

Embora contra.buíssem de forma ].imitada para o entendi.mento das

questões conceituai.s ]i.gadas ao assunto, reve].ajam aspectos de

interesse no tratamento da equidade, que foram posters.oriente

confirmados numa anal i.se mais profunda da questão.

Pri.melro, a importânci.a de se contemplar as li.mutações impostas

peJ-a di.stribuiçào de renda. A definição de uma estrutura tarifária

faz parte de uma política de preços e, como tal, afeta diretamerlte

a renda das pessoas. O fato de que pessoas diferentes,

independentemente do tipo de uso que fazem do sistema de

transporte público, têm capacidades financei.ras diferentes deve

ser considerado caso se pretenda i.ntroduzi.r cri.téri.os de equi.dade

na elaboração de estruturas tarifári.as. Este aspecto pode ser

[evado em conta admi.tendo-se, como é usual, que o va].or (em termos

de bem-estar) de um dado acréscimo ou redução na renda de um

indivíduo é tanto menor quanto maior for sua renda.83

83 Esta formulação corresponde à hipótese de uti.li.dade margi.nal da
renda decrescente
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Em segundo lugar, deve-se reconhecer que, mesmo em condições

financeiras semelhantes, as pessoas têm necessidade de transporte

diferentes, decorrentes de suas necessi.dades de parti.cipação nas

diversas ati.vidades que fazem parte da vida do ser humano. A

consi.deração das diferenças de necessi.dade é essencial para um

tratamento aqui.cativo na defi.nação de estruturas tara.farias

Embora o critério de necessidade de transporte apresente

di.ficu].dades conceituais e operacional.s, a di.scussão reagi.zada

proporcionou um avanÇO no efiteRdimento dessa questão.

Esses resu].Lados serão úteis no capítulo seguinte, quando os

critéri.os de equi.dade, em conjunto com os critérios de eficiênci.a,

serão i.ncorporados numa proposta de modelo conceptual para anal i.se

de estruturas taxi.farias
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MODELO CONCEITUAL PARA ELABoRAÇA.o E

AVAtíAÇA.o DE E:STRUTURAS TARIF.A.RIAS



Os dois últi.mos capítulos estabeleceram as bases para a

determinação de estruturas taxi.farias que atendam critérios de

efi.ciênci.a e equidade. Neste capítulo, as conclusões obti.das

anteriormente sào uti.lizadas na formulação conceptual de um modelo

que possa ser'ç'ir como um i.nstrumento auxiliar na elaboração

lprojeto) e aval i.ação de estruturas tarifárias alternativas.

Inibi.aumente, é fei.ta uma revisão dos modelos de análi.se tarifária

descritos na ].i.teratura especializada, com destaque para dois

deles que apresentam características de interesse para o modelo

aqui proposto. A segui.r, apresenta-se a opção conceptual por um

made.Lo de maximização da equi.dade, sujem.to a restrições

relacionadas a estruturas tarifári.as efi.cientes.

Fi.nalmente, no restante do capítulo são discutidas as formas de

representar estruturas tarifários alternativas através de

restri.ções a um modelo de otimização, além das questões

relacionadas à defina.ção de uma função de equidade que incorpore

aspectos de distri.bui.ção de renda e de necessi.dade de transporte
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5.1 Modem.os de análise tarifári.a

Os esforços de desen'ç'o].cimento de mode.Los para anal.i.se tarifári.a

para o transporte públi.co pertencem a duas categori.as distintas

Um prímell'o grupo inclui aqueles cujo objeti.'\-o é está.mar os

possí'ç'eis impactos de alterações no ní-.,el e/ou estrutura tarifária

sobre aspectos como demanda, receita, nível de subsídi.os,

efici.ência e equidade. (As defi.nações adotadas nesses estudos para

estabelecer o que é efi.ci.ente e o que é equi.cativo são variadas. )

Dentro desta primei.ra categoria de modelos destacam-se os que

utilizam técni.cas denominadas de m.ícro-situ.Zaçâo, entre os quais

duas li.nuas podem ser i.dentifi.cadas. Em primeiro lugar, encontra-

se o enfoque proposto por Bailou e Mohan (1981) e posteriormente

adaptado por Cervero (1982a; 1982c). Nesse t.i.po de modelo, o

impacto de diferentes alternati,vas de tarifação sobre a demand«

linda.vidual) por determinados serviçnç de transpüi'te público é

estimado através do emprego de elasticidades da demandca em relação

ao preço

O procedi.mento consi.ste em estimar a alteração da demanda

lagregada} com base numa amostra de usuários de transporte

públi.co, categori.zados em grupos, sendo cada um destes grupos

caracterizado por um dado valor da elastici.dade em relação ao

preço. As aJ-gerações no comportamento de cada i.ndivíduo

lpertencente a um dado grupos quanto à uti.li.zação de transporte

público, em vista da nova política de preços) é então expanda.da de

forma a representar o total de usuári.os. Esses modelos têm si.do
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uti.ligados para simular o efei.to de políticas tarifárias baseadas

em cobrança diferenciada por período do di,a, por distância

avariando ].inearmente ou nàol ou por zonas lver, por exemplo,

Cervero, 1981b, e Ba.Llou e Mohan, 19831

A segunda linha de modelos de micro-simulação é caractere.anda pelo

trabalho de Bascos (1990). Esse autor desenl,,olveti um modelo de

av'aliação do impacto de políticas tarifárias que x-usem benefi.dar

certas categorias de usuários. Essas medidas podem ser aval.i.idas

com respei.to ao seu alcance entre os usuários e suas implicações

em t.ermos de custos para os di.x-ersos agentes envolvidos

O elemento central do modelo de Bastas é a geração de um arquivo

com características de cada i.edil.,íduo numa população, sintetizadas

a partir de i.nformações agregadas sobre a popu]açào, ta]. como

dados censitári.os ou pesquisas de transporte. As distri.buições de

probabilidade conjunta das diversas características da população

sào ajustadas por métodos estatísticos utili.zando as informações

agregadas. .A partir dessas distri,buições sào utilizados

proced'i.mentor de si.mulação para extrair, i.ndi,vídeo a i.ndivíduo,

uma população ''sintética''

A avali.ação de uma dada alternativa de políti.ca taxi.feri.a é fei.ta

l,erificando-se, para cada i.ndiv-íduo na população sinteti.zada, sua

elegi.bilidade para um eventual benefício tarifári.o em função de

suas características pessoais (renda, ocupação, etc. ). Determinado

o perfil e a quanta.dade dos benefici.ados pode-se está.mar os custos

decorrentes da implantação de cada medida considerada e sua

distri.bui.ção entre os possível.s responsável.s por sua cobertura

lusuários, empregador ou governo, por exemplo)
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Uma restrição comum aos do=is tipos de modelos de micro-simulação é

que estes tomam os esquemas de preço propostos como um dado de

entrada, limo.tando-se a analisar seus possí'ç'eis impactos. Assim,

não é possí'ç'el e.Zaborar políticas taxi.farias que visem atingi.r

determinados objeti.vos, seja com relação ao atendimento à demanda,

receita, eficiênci.a ou aqui.dade. Por não conduzir à identificação

de po[íticas ótimas, esses mode].os não permitem está.mar o "custo

de oportunidade'' (em termos do objeti\ o adotado) de restri.ções

po].íticas ou admi.nistrativas

Um segundo grupo de modelos tarifários baseia-se em procedimentos

de otim.ízaçâo, e buscam atingi.r obletivos previamente defi.nados,

procurando determinar uma políti.ca tarifária ótima. Entre estes,

os objetivos consi.derados podem ser a maximização de recai.ta

tarifária IDaskin et al., 1985), a mi.ni.mização do déficit

IBladikas e Crowel1, 1985; 1:u e Lal1, 1983) ou, ainda, a

minimização do valor das tarifas (sujeita a li.mates de défi.cit)

IGarbade o Sois, 1976). As restri.ções à otimização poder

apli.car à definição da estrutura pari.fári.a, a limitaçõ(-s no

défice.t ou à demanda atendida

Dois modelos pertencentes a esta última categoria apresentam maior

interesse por conterem e].ementas que podem ser úteis na formulação

do mode.Lo concei.dual aqui. proposto. Estes serão discuti.dos a

seguir
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5.1.1 0 modelo de Bladikas e Crowell

O modelo formulado por Bladikas e Crowel1 11985) procura

determinar tarifas efi.ci.entes admitindo a existência de economi.as

de escada na produção do transporte púb].i.co. A solução para este

caso, como foi. visto no Capítulo 3, leva a uma estrutura de preços

que apresenta desvios ótimos (do ponto de vista da eficiênci.a} do

custo margi.nal, inversamente proporci.onais às elasticidades de

cada submercado considerado.

Os autores reconhecem, no entanto, os aspectos distributivos

desfavoráveis que podem advir da aplicação da discrimi.nação de

preços) uma vez que usuári.os mais dependentes do transporte

público tendem a apresentar menor elasticidade, sendo, portanto,

mais sobretaxados em relação ao custo marginal do que outros

Para atenuar este efei.to Bladi.kas e Crowell propõem a adoção de

pesos ci.ístz'.íbtitivos relaci.onados à renda dc cada ;.upo e ao seu

nível de utilização dos di.ferentes serviços. A definição proposta

para esses pesos é a segui.nte
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iij Pb'bi.j + pm'mij + Pa'aij

onde

i: representa modos de transporte com preços distintos;

j: representa períodos do dia, também com preços dista.ntos;

Pbi Pm' Pa: pesos atri.buídos às classes de renda bai.xa, média

e alta;

bj.j, mij' aij: parcela do serviço ij (com preço pij) que é

consumi.da pelos grupos de baixa, médi.a e alta renda;

Quanto maiores forem o peso associado a um determinado grupo de

renda e o seu consumo de um dado servi.ço, mai.or será o 'ç-dor de

ljl. Este, por sua vez, afeta diretamente (de forma

multa.plicati,va) o valor da elastici.dade característi.ca do grupo,

Ejl, de modo que grupos de bai-xa elasticidade, que seriam mais

sobretaxados, podem ter o efeito atenuado através de um valor mais

ele\;ado do peso distri.butivo lj.j' Normalmente, valores maiores de

p são atribuídos às classes de renda mais baixas

Este exemplo ilustra que o padrão de di.stri.bui.ção que resultaria

de preços baseados em cri.sérios de efici.ência pode ser alterado de

uma forma si.stemática com vistas à obtenção de maior equidade

Isto foi fei.to, neste caso, adorando-se pesos que levam em conta a

di.stri.buição da renda e uma medida da utili.cação dos serviços.

Esta última, conforme apresentado no capítulo anterior, é um

possível indicador da necessidade de transporte
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5.1.2 0 modem.o de Daski.n et al

O segundo mode]o relevante (Daskin et a].., 1988; 1985) apresenta

como pri.nci.pal característi.ca de i.nteresse a forma pela qual é

feita a representação e a determinação do nível e estrutura

taxi.faria. Ele se consta.tui num modelo de e.laboração de políti.ca

tarifári.a Ido ponto de 'ç'esta de uma empresa operadora). Sua

formulação, conforme apresentada pelos autores, é si.nteti.zada a

seguir

O contexto de ap].icação é o de um operador privado de õni.bus e sua

decisão quanto à estrutura taxi.feri.a que conduz à maximi.zaçào da

receita, sujem.ta a algumas restrições. A metodologi.a adorada para

a solução bases.a-se num procedimento de otimização através de

programação quadrático

O modelo adota uma formulação genérica para a pari.fa da forma

Tij B.Dj.j + C.Fij [ 1 ]

onde

Tij: tara.fa da ori.gem i para o destino j;

Dij: (função da} di.stânci.a da origem i. ao destino j;

rij: (função do) número de transferências necessári

veículos ou li.lhas, da origem i ao destino j

A, B, C: valores dos componentes d& tarifa a serem

determinados por otimização.

ente'eas
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A função objeti.vo adotada é a maxi.mização da receita tarifári.a,

obti.(ia multa.plicando-se a demanda por viagens entre cada par de

zonas de ori.gem e destino pela tarifa correspondente. O modelo

consi.dera que a demanda é elásti.ca com relação à taxi.fa, propondo

formu.cações alternativas para a elasti.ci.dade; esta pode ser

considerada constante para todo o sistema ou função do comprimento

da vi.agem. Não são admi.tidos, no entanto, valores di.ferentes de

elasti.cidade para categorias distintas de usuários

Um ponto parti.cularmente interessante do modelo refere-se à

utilização das restrições para descrever a estru+-ura tarifária

proposta. Embora a ênfase seja no aspecto da pari.ação espada.Z das

tarifas, as restrições podem ser generalizadas para representar

estruturas que também contenham componentes de vara.ação temporal e

pessoa-Z (como será proposto no item 5.3)

Os resultados produzidos pelo modelo são os va.Lares ótimos das

taxas fixa (A), por distância (B) e por transferênci.a (C), que

maximi.zam a receita sujeita às restrições estabelecidas. Os

indicadores produza.dos para a av-aliaçào são as está.matinas da

receita, demanda e pari.fas mínima e máxima no sistema

Dado o i.nteresse particu].ar na forma das restrições adoradas por

Daski.n et a].. estas são apresentadas em detalhe a segui.r
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Ás resta.íções

Um pri-mei.ro conjunto de restrições visa manter o dispêndio total

por ''.'i.agem dentro de valores pré-estabeleci.dos. Sua forma geral é
a seguinte

Tmin ( Tij 'v i, j

ou

Tmin < A + B.Dij + C.Fi.j .X. Tmax 't i, j [ 2 ]

onde

Tmin e Tmax : valores mini.mo e maxi.mo permissívei.s para a

taxi.fa total do si.stema

Esta conde.ção pode resu].tar num número elevado de restri.ções,

embora seja possível reduzi-lo. Admiti-ndo-se que a tarifa não

decresça com a distânci.a (B > 0), para uma dada quanta.dade f de

transferênci.as, a tarifa mínima ocorre quando a distância é i.qual

a Dmi.n( f), onde

Dmi.n(f) : menor distânci.a entre pares de zonas conectadas por
exatamente f transferênci.as

De forma análoga, para viagens que necessi.tam /:' transferênci.as, a

tarifa máxima ocorre quando a di-stância é igual a Dmax(f)l com:

Dmax(f) : maior di.stânci.a entre pares de zonas conectados por
exatamente f transferências.
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Portanto, o conjunto de restri.çÕes definido por [2] pode ser

reescrito como

A + B.Dmin(f) + C.f .> Tmin para F'max [ 3 ]

[ 4 ]

e

A + B.Dmax(f) + C.f .< Tmax para Fmax

onde

Fmax : máximo número de transferênci.as necessário para

reagi.zar a viagem entre qualquer par de zonas

Dessa forma, o número de restrições necessário para representar

uma políti.ca de valores maxi,mos (ou mínimosl da tarifa é i.qual ao

máximo número de transferências requerido para conectar qualquer
par de zonas mais um.

Pode-se também pretender '-onda.clonar os x.alteres das coeficientes

index-]dtlnis ,]a equação de tarifa estabelecendo-se um conjilnto clc

restrições do seguinte ti.po

A > Ami.n [ 5 ]

A < Amax [ 6 ]

[ 7 ]B > B .'inln

B < B'inax [ 8 ]

[ 9 ]C > Cmin

vala.X [ l o ]
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onde

Amin) Bmin' Cmin : valores mínimos permissívei.s para A, B, e

C, respectivamente

Ama);) Bmax) Cmal; : valores máximos permissívei.s para Aj B, e

C, respecti'ç'amente

.41ém disso, pode-se ai.nda condici.onar o valor pago a cada

transferênci.a com relação à parte fixa da tarifa. Por exemplo, na

mexi.stência de esquemas de integração tarifária, o valor pago a

cada transferência pode ser igual à parte fixa da tarifa (C = A)

Pode-se, alternati\'amente, adotar uma forma de integração

tarifária, com um único pagamento por deslocamento (logo, C = 0),

ou adicionais pagos a cada transferência realizada lprovavelmente

C < A). Daskin et al. sugerem o segui.nte conjunto de restrições

para lidar com esses casos de forma f]exíve]

C

> rmin
A

C

< rmax
A

1 1

12

dmin

dmax

[ 1 3 ]

onde
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rmi.n' rmax : valores mínimo e máximo da relação entre o valor

pago por transferênci.a e a parte fixa da taxi.fa

dmin, dmax : 'ç'aJ-odes mínimo e máximo da di.ferença entre a

parte fixa da tarifa e o valor pago por transferência

Um ponto particularmente i.nteressante do modelo é que a formulação

genérica adotada para a tarifa é bastante flexíve.l. .\s matrizes de

distâncias e de transferências podem ser defina.das e maxi.pulados

de forma a permiti.r que estruturas tarifárias dista.ntas possam ser

simuladas, desde tarifas únicas com ou sem i.ntegração tarifária,

tarifas variáveis com a di.stânci.a nas mai.s diversas graduações,

até taxi.fas por zona. Além disso, as restrições consideradas

permitem i.mpor certas regras sobre os resultados desejados,

inclusive fixa-lo a prioril uti.lidando o modelo apenas para

ax a].i.ar os efeitos da políti.ca adotada
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5.2 Um modelo de maxi.mização de equi.dade

No item anterior foram identificadas duas abordagens distintas no

desenvo].cimento de modelos para a análi.se de políticas taxi.farias.

A pri.moira inclui mode]os cuja função é auxi].iar na al'a.Z.cação de

esquemas tarifários alternativos, estimando suas consequênci.as

sobre os agentes envolvidos. .A geração de alternativas é feita

exogenamente, peJ-os responsáveis pela formulação das políticas. .A

avaliação e seleção de alternativas é conduzi.da com base numa

comparação, em geral subjetiva, dos múltiplos efei.tos das

diferentes poJ-íticas consi.deradas. Objetivos dista.fetos podem ser

priorizados no processo de aval.i.ação (o que o torna flel=ível), mas

a natureza do procedi.mento não facili.ta, nem exige, a explicitação

dos critérios consi.derados nesse processo (o que pode torna-lo

inconsistente ou injusto, caso critérios diferentes sejam

escolhidos de acordo com ca conveniência do momento)

.A segunda abordagem encontrada entre os modelos de análi.se

taxi.faria compreende os instrumentos que visam auxili.ar a

e.Zaboraçâo de políticas tarifários. Procura-se determinar o

conjunto de preços que melhor bati.sfaça um determi.nado objetivo ou

conjunto de objetivos, atendendo restri.ções que descrevam pré-

condições econõmi.co-financeiras ou características diversas do

sistema de transporte e da estrutura de preços

Uma das principais vantagens deste tipo de procedi.mento, conforme

se notou anteri.ormente, é que ele possibili.ta v'edificar o impacto

de diferentes formas de restri.ções em termos do objetivo proposto.

229



Tal i.ndicação é de fundamental i.mportânci.a, uma vez que mui.tas das

restrições também estão sob o controle dos responsáveis pela

formulação das políti.cas e fazem parte da decisão global

Esta segunda abordagem é a adorada neste trabalho, em função

dessas característi.cas que a tornam potencialmente mai.s poderosa

Em termos metodológicos, a apli.cação deste enfoque a problemas

como os de análise da estrutura tarifári.a para o transporte

público, que têm como característica a presença de objetivos

confl i.tartes, permite três formas pri-ncipai.s de tratamento (Grei,
1 9 75 )

definir uma função a ser oti.mimada que agregue os

diferentes objeti.vos (que prece.sam então ser expressos numa

uni.dade comum), atribuindo pesos a cada um deles;

' procurar soluções que sejam satisfatórias (suficientemente

boas) com relação a todos objeti.vos, embora sem ser ótimas

priori.zar um objetivo na otimização tratando os demais como

restrições

Nesta tese adorou-se a últi.ma alternativa, propondo-se um Hoje.Zo

que priorize o objetivo de equidade, sujeito a restrições que

permitam expressar condições de efi.ciência ou outras.

Este procedimento di.fere daquele normalmente aditado na formulação

de políticas econõmi.cas. É usual que estas sejam inici.almente

estabeleci.das com base em critéri.os económicos (vi.bando efici.ência

na alocação de recursos) para serem posters.oriente submete.das à

aprece.ação dos responsáveis pela decisão por sua i.mplantação.

Estes levam em conta favores de ordem soa.al, cultural, políti.ca,



instituo.ona]., jurídi.ca e admini.strativa que terminam por alterar

a proposta inicial com vistas a compati.bili.zá-la com esses

aspectos.

Enquanto do ponto de vista econõmi.co as propostas partem de

objeti'ç'os e critérios que podem ser explica-Lados, a avaliação dos

demais falares baseia-se, na maior parte dos casos, em objeti.vos

difusos e critérios não expJ-ícitos. Este procedimento pode

decorrer das dia.culdades natural.s em explicitar alguns desses

objetivos ou cri.téri.os (justificável, portanto) ou do interesse em

oculta-los da sociedade em geral (em pri.ncípio, inaceitável)

Ao propor um procedimento que vise a maxi.mização da equidade,

pretende-se que ao menos uma parte desses critérios não econõmi.cos

venha a ser explicitada, uma vez que esta é uma obra.cação da

classe política.l Deck.iões que impJ-i.quem benefício para alguns

setores da sociedade e prejuízo para outros devem ser tomadas no

âmbito político. É importante, no entanto, q...e tal explicitação

possa ocorrer de fernlc sistemáti.ca e que seu impacto sobre a

decisão possa ser aval i.ado, conduzi.ndo, se necessári.o, à pr(5pri.a

re'ç'irão dos objetivos.

Antes de prossegui.r, deve-se atentar para as segui.ntes premissas

relata.vas à proposta apresentada a segui.r. Primeiro, esta bases.a-

se num morte.Zo para análise de estruturas tarifárias. Isto i.mplica

um procedimento si.stemático que perdi.te a representação de uma

-L Embora Li.tule e Mi.rrlees (1974) afirmem que alguns governos
prefeririam el,'içar que o debate sobre os critérios que afetam a
distribuição de benefícios e custos na sociedade se tornasse
púbJ-ico, mesmo se o objeti.vo for favorecer os mai.s pobres ou
necessitados. Segundo os autores, ''as vezes pode ser poli.ti.comente
oportuno fazer o bem em segredo" (p. 55)
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determinada situação e de um conjunto de deck.sões anteri.ores à

elaboração da estrutura taxi.feri.a. Segundo, visa-se a otim.ízação

de uma determinada função, signo.fi.caído que a solução procurada é

superior às decai.s em algum sentido.

Essas duas premi.ssas devem, entretanto, ser entendidas num

contexto mais amplo. O modelo, um procedimento para a elaboração

de estruturas tara.farias, deve ser utili.zado como um i.nstrumento

auxíJ-íar para a tomada de decisões, não como provedor de respostas

prontas para problemas em geral mal compreendidos e, muitas vezes,

ma]. formulados. Para isso, seu uso pode se revelar mai.s úti.l se

conduzido de forma a aumentar o conheci.mento e a sensibi].idade dos

responsáveis com relação às características do problema com que

estão [i.dando. O modem.o deve ter flexi.bi.li.dade para permi.tir

elevado grau de controle sobre as estruturas tarifárias ana.Li.fadas

e possibi].i.tar a simulação de si.tuações e políticas di.versas.

Outra consideração i.mportarte é que, embora seja um modelo baseado

nun: procedimer-'uo de otimização (que busca, portanto, lama soja/çâc'

crer'erenciall, de'çe-se dar igual (ou mesmo maior) importado.ia ao

modelo na sua função de i.nstrumento de ava-Z.íaçâo (ou seja. de

comparação entre possa'fieis se-Zuções). Neste sentido, sua concepção

deve enfati.zar a produção de informações relevantes para a tomada

de deck.iões e não apenas apresentar a estrutura de taxi.fas óti.ma

Em particular, os resultados devem destacar os i.mpactos da

política tarifária de forma desagregada, para que julgamentos

sobre a questão da equi.dade sejam possível.s
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A intenção do modelo exposto a seguir é contribuir para que a

elaboração e a avali.ação de estruturas tarifárias para o

transporte público sejam conduzi.das dentro dessa visão.
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5.3 0 conjunto de restrições

A estrutura do modelo proposto é semelhante à uti.].i.fada por Daskin

et al. (1988), apresentada no i.tem 5.1.2. Visa-se a determinação

de valores numéri.cos para uma determi.nada proposta tarifári.a, cuja

estrutura pode ser representada através de um conjunto de

restrições. Os va].odes numéricos são aqueles que maximizam uma

função de equi.dade (a ser di.scuti.da no item 5.4), defi.lida a

partir de característi.cas dos usuários do servi.ço de transporte
público e suas viagens.

As restri.ções do modelo têm como objeti.vo permitir a representação

de alternati.vas tarifári.as que sigam estruturas de preços

efici.entes, identifi.cadas no Capítulo 3. Deck.sões sobre as formas

de di.ferenci.anão de preços a serem introduzidas (ou nàol devem ser

tomadas antecipadamente e então representadas através do conjunto

de restrições. Essas de''isões devem levar em conta, além dos

critérios de efi.ci.ênci.a económica, as características técnicas e

operaci.onais do sistema de transporte e as da demanda. Tai.s

fatores são i.mportantes, por exemplos na defina.ção de um conjunto

de zonas para taxi.fação ou na determinação dos li.mi.tes horári.os

entre períodos com tarifas diferentes.2

z Torres (1984) apresenta uma relação de critéri.os que devem ser
utilizados na definição de zonas tarifári.as para o transporte por
õnibus. Estes i.ncluem a presença de características sócio-
economi.cas homogéneas, as características físicas da região e do
si.stema de transporte complementar, além das características do
sistema de õnibus exi.stente. Quanto à defina.ção de períodos em que
faz sentido diferenciar a taxi.fa, Savage (1988) ressa].ta que os
limites horári.os dependem de condições local.s e que, do ponto de
vista dos custos, as alterações importantes decorrem de mudanças
na alocação e nas condições de utili.cação de recursos
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A opção por uma determinada estrutura tarifária é também

condici.onada por razões po].íti.cas. Por exemplo, a despeito da

inda.cação f'avoráve]. dos cri.térios de eficiência econõmi.ca, pode

ser consi.derado politicamente inaceitável cobrar va].odes mais

elevados pelo uso do transporte nos períodos de pico. Ta].

julgamento pode prevalecer mesmo quando for possível encontrar

so].rações que atendam cri.térios de aqui.dade (onde consi.derações

políti.cas podem ser i.ntroduzidas explica.Lamente). O objetivo de um

modelo como o aqui. proposto é permiti.r que uma parcela das

considerações políticas se.ia introduzi.da de forma objeti.va na

análise e faça parte da busca por soluções que atendam cri.sérios

de efi.ciência e equidade. No entanto, não é possíl.'el, nem

adequado, evitar que critérios políti.cos conde.cionem deck.sões que

antecedam qualquer utilização de um i.nstrumento para análi.se de
estruturas tarifárias

Pode-se conceber diversas formas de diferenciação das tarifas a

pa.rtl'' d.- cri.té!'ios de eficiência (e de equi.dado): taxi.fa úni.c=

com ou sem integração pari.faria, taxi.fa variando por distância da

viagem) por zona, por período, por senti.do, por frequência de uso,

por forma de pagamento e por categori.a de usuário. .A complexa.dade

na formulação do modelo e as informações requeri.das para sua

uti].ização variam em função da quanta.dade e ti.po de estruturas

pari.farias a serem consi.deradas simultaneamente. No entanto, o

esquema proposto apresenta f]exibi.] i.dade para anal.asar um conjunto

amplo de alternativas.

lparticularmente pessoal e veículos) para a operação"." Com base
nesse cri.tério, Savage i.dentifica sete períodos típi.cos: pico (dia
útil), entre-picos (dia útil), pré e pós-pi.co (dia útil), sábado
Idurante o dia), sábado (de manhã cedo e à noi.te}, doma.ngo (o dia
todo) e servi.ços noturnos em geral
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Três t.ipos pri.ncipais de restriçê)es podem sel' i.ncorporados ao

modelo. O primeiro conjunto de restrições representa as

características bási.cas da estrutura tarifári.a proposta, enquanto

o segundo i.ntroduz a decisão {suposta anteriorl sobre o níl,,el

tarifári.o. O último conjunto de restrições representa, na l,,erdade,

as funções de demanda dos di.ferentes segmentos (io mercado, que

permitem considerar os efeitos da estrutura tarifári.a sobre a

demanda peJ-os serviços de transporte púb].i.co

5.3.1 As restrições de estrutura tarifária

O valor da tarifa é representado por uma expressão semelhante à

apresentada anteriormente

Tup (D,F) Aup + Bup'D + Cup'F

Os índices [lp referem-se a um determi.nado tipo de taxi.fe}, entre

aquelas que se pretende diferenciar. O índice u está associado ao

tipo de uso que se faz do si.stema de transporte; a di.stinção entre

períodos e senti.do da viagem pode ser representada por "valores''

de u di.ferentes. O índi.ce p caracteriza o tipo de pessoa que

utiliza o si.stema; permite dista.nguir, por exemplo, categorias de

renda ou ocupação) aJ-ém de outras característi.cas sóci.o-
economlcas.

Os aspectos de di.ferenci.ação relaci.onados à dístânc.ía e âs

tl'ansferénc:ías é feito através de manipulação dos valores de D



e F. É possível estabelecer classes de di.stânci.as segundo a

estrutura tarifária proposta; por exemplo, tarifas que variem

segundo patamares de distância, definindo seções tarifárias ao

longo dos corredores de transporte. Um caso aparentemente mais

complexo, mas que também pode ser tratado com facilidade é a

definição de zonas tarifári.as. A parti.r dos li.mates zonais

estabelecidos, associ.a-se um i.ndicador (de classes de distânci.a)

aos deslocamentos realizados internamente a cada zona e entre cada

par de zonas, definindo os patamares tarifários correspondentes.

Esses indicadores podem corresponder à distânci.a média dos

desJ-ocamentos internos a cada zona ou entre pares de zona;

alternativamente, podem representar outros critérios anão

di.retamente relaci.onados com a di.stâncial que determinem tarifas

efici,entes, como o nível de lotação dos veículos na região de

origem e destino dos deslocamentos (segundo a discussão realizada

no i.t em 3 . 2 . 3 ).'j

Transformações simi.lares podem ser feitas com relação às

transferências. Para representar uma política convence.onal, de

pagamento a cada embarque no x:eículo, F representaria o número

esperado de transferênci.as necessárias para realização da vi.agem,

dada a estrutura da rede de transportes. Num outro extremo, uma

políti.ca de integração tarifária que exigi.sse um único pagamento

pelo direi.to de deslocar-se da ori.gem até o destino pretendido

'5 Deve-se notar que a formulação do modelo não permite determi.nar
qual seria a estrutura de zonas ótima; a definição das zonas
antecede a utili.zaçào do modelo. Tal procedimento é razoável, uma
vez que os fatores a serem consi.derados na elaboração do
zoneamento são mais complexos que a mera transição entre patamares
tarifários (ver nota anterior}
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poderia ser representada anulando-se o valor de F para todas as

x-vagens.'

Podem ser estabeleci.dos -.'dores máximos e mínimos para cada tipo

de tarifa, compondo um conjunto de restrições similar ao proposto

por Daski.n et al. (1988), apresentado anteriormente. Da mesma

forma, os coeficientes AUpi BUP e CUP também podem ter seus
va].odes restritos em termos aliso.autos ou re.Zat.avos.

Admitindo-se, por exemplo, que se pretenda estabelecer uma tarifa

para períodos fora do pico que não seja superior a uma certa

proporção do valor a ser definido para o período de pico (para

todos os ti.pos de usuários p), tal i.ntenção pode ser expressa

através de li.cites supera.ores para a relação entre os valores dos

coefici.entes A(forapi.co)p e A(pico)p {e da mesma forma para B e C,
se for o caso). Outra alternativa possível seria a proposição de

tarifas por zona durante os períodos de pi.co {portanto dependentes

do coeficiente B(pico)p) e uma tarifa úni.ca nos demai.s períodos.5

O vale' dp R(forapi,co)p deveria ser forçosamente igual a zero
restri.ção abso].uta

4 Em algumas situações, a representação de estruturas tarifárias
pode ser feita através de restrições diretas sobre os valores de
A, B e C na expressão da pari.fa. Para tarifas que não tenham
nenhuma relação com a distância pode-se forçar o valor do
coefi.ciente B a ser igual a zero. Da mesma forma, o não pagamento
de transferências pode ser representado i.apondo-se o valor zero
para o coeficiente C. Nesses casos, é preferi\;el restringe.r
diretamente o va]or do coeficiente, tornando-se irre].evante o
valor das variáveis que representam a di.stância ou o número de
transferências.

D Tal proposição poderia se basear no fato de que a lotação dos
veículos não ti.veste vara.ações espacial.s si.gni.fi.cativas fora dos
períodos de pi.co, ou para obter maior simpli.ci.dade na estrutura
tarifária nos períodos em que não é tão necessári.o controlar a
demanda
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Descontos para categorias específicas de usuári.os também podem ser

i.ntroduzidos i.apondo-se restrições aos valores relativos dos

coeficientes da expressão da tarifa. Uma políti.ca de redução de

taxi.fas para as categori.as de renda mais baixa, fora dos períodos

de pico (por exemplo, at.ravés da ''.'enda de passes a pessoas

cadastradas), pode ser avali.ada fixando-se a proporção entre os

\-dores de A(forapico)(rendabaixa) e A(forapico)(rendaalta) (e, se
for o caso, para B e C)

3.3.:3 A restrição do nível- tarifário

O segundo tipo de restrição condiciona o resultado à decisão

preJ-imitar sobre o nível tarifário. Ela simpJ-esmente expressa a

parcela do custo do servi.ço de transporte público que deverá ser

coberta a partir da recei.ta tarifária, e pode ser representada da

seguinte forma 6

RT sc'CC + So'CO + CR

onde

RT: receita taxi.fári.a;

CC: custos de capital, por intervalo de tempo

CO: custos de operação (diremos e indiretos, exceto CR), por

intervalo de tempo;

CR: custo de recebi.mento das taxi.fas;

formulação semelhante é proposta por Vasconce].los (1980}
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parâmetros que refletem as decisões sobre o nível de

subsídi.o ao si.stema de '-ransportes. '

A recei.ta tarifári.a é a soma 'otan arrecadada pelo pagamento das

vi.agens realizadas no sistema de transporte públi.co. Esses valores

refletem a estrutura tarifári.a considerada e a demanda das

diferentes categorias de usuários peJ-os diferentes ti.pos de uso do

transporte. Na di.scussão sobre a formullação da função objetiv'o

que será feita no próxi.mo item, são apresentadas formas de

calcular os gastos dos usuários com taxi.fas; o total. de gastos é,
em geral, igual à receita tarifári.a.8

Deve-se notar que os procedimentos convence.oralmente util i.zados no

Brasa.L para o cálculo de custos de operação de õnibus não adotam

uma Classificação de custos i.medi.atamente compatí\;el com a

estrutura propost.a acima (Brasil, 1983b e 1986a). Xo entanto, nào

há dificuldade em apresenta-los nesta forma. Quanto à comparação

com os modos íerrox'iári.os, a consideração dos '"rastos (de capital)

de implantação e manutenção das vias é motivo de disputa, uma vez

qup o transporte por õnibus utiliza o sistema viári.o, cujo custo

não é, usualmente, atribuído de forma di.neta ao si.stenla de

transporte públ i.co rodou.,iári.o.9

O recebi.mento contém itens de custo de capital e de operação.
Caso alguns dos i.tens do custo de recebimento estejam i.ncluídos
entre os que recebem subsídios, a formulação deve ser adaptada
para refleti.r tal fato.

u Em a.Lguns casos, a receita tarifária pode não coi.ncidi.r com os
gastos real i.zados pelos usuári.os. Por exemplo, o vale-transporte é
um i.nstrumento que, embora contei.bua para a receita tara.feri.a de
acordo com o valor integral da taxi.fa, pode não ser totalmente
pago pelos usuári.os, a diferença sendo coberta pe].o empregador

y Essa é uma discussão históri.ca da economia de transportes (ver,
por exemplo, Nash, 1976, particularmente o capítulo 2). Entre
outros, este é um dos mota.vos pelos quais é comum o subsídi.o aos

r
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O custo de recebimento da pari.fa está associ.ado aos custos de

investimento, operação, manutenção e admi.ni.strativos decorrentes

da adição de uma dada estrutura pari.faria. As necessi.dades de

equipamento, i.nformação e fiscal i.zaçào para assegurar a recai.ta

tarifári.a vara.am em função da estrutura adotada e os custos

decorrentes devem estar refletidos no nível taxi.faria resultante

De acordo com a formulação adotada, os custos de recebimento da

tarifa devem ser tratados explíci.ta e i.ndependentemente, devendo

ser meti.Fados do valor do custo de operação (onde estão

normalmente incluídos)

Os custos de recebi.mento i.nc].uem a mão-de-obra, no veículo ou fora

dele, para a cometa e verá.ficação do papel moeda ou passes {ou

outros tipos de comprovantes do di.Feito de uso do transporte)

Além disso, devem ser considerados outros itens de custo

relacionados ao processamento do dinheiro e outros documentos

arrecadados (a este respeitos ver Deibel et al., 1985). Caso

esquemas de p:'Ú-pagamento, como passes ou fichas. sejam adotados

em larga escala, é necessári.o consi.deram os dix,'ursos i.tens que

compoem o custo de utili.zação dessa forma de pagamento (descritos

por Mayworm e Lago, 1984)l bem como sua variação com o tipo de

instrumento utili.zado e o procedi.mento de di.stribuição e venda.lO

custos de capa.tal em si.stemas metro-ferroviários. Também a
scente uti.li.zação de pistas e vias exc]usi.vas para a circu].ação

de õni.bus, exi.Rindo investimentos no si.stema viário específicos
para o transporte públi.co, é uma forma de subsídi.o aos custos de
capital. do transporte por õni.bus.

iu Existem também alguns benefíc.íos usualmente associados à
uti.lização de passes. Lago e Mayworm (1982) destacam a
possibi.cidade de redução dos tempos de parada para embarque e
desembarque de passageiros, a economi.a na manipulação e controle
do di.nhei.ro arrecadado, além das vantagens fi.nanceiras decorrentes
de um fluxo de caixa favorável devido à antecipação das receitas.
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A uti.li.zação de equi.pamentos automáticos para o regi.seno do

pagamento. por sua xez, envolve um conjunto diferente de custos,

que podem substi.tui.r alguns dos i.tens de custo existentes em

outras situações.ll

Um elemento particular do custo de recebi.mento refere-se às perdas

por e\'anão e fraude. Esta categori.a pertence ao que Schei.ner e

Mundle (1978} chamam de "custos inda.Fetos" da cometa de tarifas.

Cada sistema tarifário, dependendo da estrutura de preços adorada

e dos equipamentos e procedi.Bentos uti].i.fados para co].etar e

processar a receita, resulta num determinado grau de perdas devido

à evasão de recei.tas por parte dos passarei.ros e à fraude nas

diversas etapas de processamento do dinheiro ou outros

instrumentos de comprovação de pagamento (ou de i.secção de

pagamento) ( Dei.bel et al., 1985

Finalmente, os parâmetros Sc e So da restrição descrevem as

decisões sobre o eventual subsídio ao si.stema, separando-as

segundo se apliquem apenas ao custo de capita! o: ao custo de

operação. É possível que es'as deck.sões ocorram em momentos

diferentes ou pertençam a di.ferentes i.nstânci.as de governo.12 Num

dado i.nstante, pode ser poli.ricamente mais fácil vi.abilizar

recursos para subsidi.ar investi.mentor (como a renovação da frota

ll:RZl:.áTbÊ.=:ã:3.'u
custos de capital. e de
equi.pamentos e].etrõni.cos
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A utili.zação de equipamentos automáti.cos para o regi.stro do

pagamento. por sua 'ç'ez, envolve um conjunto di.ferente de custos,

que podem substituir alguns dos itens de custo exi.utentes em

outras situações.ll

Um e],emento parti.curar do custo de recebi.mento refere-se às perdas

por evasão e fraude. Esta categoria pertence ao que Scheiner e

Mundle (1978) chamam de ''custos inda.Fetos'' da colete de pari.fas

Cada si.stema pari.fário, dependendo da estrutura de preços adotada

e dos equi.pamentos e procedi.mentos uti.].içados para coletar e

processar a receita, resulta num determinado grau de perdas devido

à evasão de recei.tas por parte dos passageiros e à fraude nas

di.versas etapas de processamento do di.nheiro ou outros

instrumentos de comprovação de pagamento (ou de i.Benção de

pagamento ) l Deibel et al., 1985)

Finalmente, os parâmetros Sc e So da restrição descrevem as

decisões sobre o eventual subsídi.o ao si.stema, separando-as

segundo se apliquem apenas ao custo de capital. o: ao custo de

operação. É possível que estas decisões ocorram em momentos

di.ferentes ou pertençam a diferentes instânci.as de governo.12 Num

dado i.nstante, pode ser poli.ricamente mai.s fácil. vi.abi.li.zar

recursos para subsidi.ar investimentos (como a renovação da frota

ii Purdy, 1988, faz uma análise dos custos de capital. e de
operação relaci.onados à utili.zação de equipamentos eletrõnicos
para o registro e colete de pari.fas

iz Em seu início, o programa de subvenção governamental aos
transportes públicos urbanos nos E.U.A. destinava recursos
federal.s apenas para cobertura de custos de capa.tal. Eventuais
subsídios para custeio da operação previ.nham de fontes regi.onai.s
ou ].orai.s. Esta restri.ção foi. posters.ormente relaxada, permi.ti.ndo-
se a utilização de recursos do governo federal para cobertura de
despesas com a operação.
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de veículos), uma 'ç'ez que o conjunto de agentes diretamente

interessados (por exemplo, a industria de materi.ai.s de transporte

extrapola o conjunto de usuários pagantes.

5.3.3 As restrições de demanda

O tercei.ro conjunto de restri.ções i.ncorpora funções de demanda que

relacionam a uti.].izaçào do si.stema com os ç'alteres das tarifas de

cada ser'\,i.ço e para cada categori.a de usuári.o. .A -.'ari.ação da

receita pari.faria, responsável pelo atendi.mento à restrição de

nível tarifári.o, resu].ta da vara.ação da demanda pelo transporte

púbJ-ico com o preço do transporte

Generi.comente. essas restrições podem ser expressas da seguinte
forma

\l

upm Qupm(Tup)

onde

Vupm: quanta.dade de -ç'ia,Bens por transporte público demandada

por usuários da categoria p associ.idas à ativi.dado m e que

fazem um tipo de uso u do si.stema de transporte;

Qupm: função de demanda relativa ao usuário p, pela ati.vi.jade

m e tipo de uso u.

A forma mais comum de se representar essas funções é através do

uso de elasticidades da demanda com relação ao preço. O item 3.4

apresentou algumas dificuldades conceituais relacionadas ao uso de



elasti.ci.dades e ressaltou também a escassez de informações sobre

va].odes apropri.ados de elasti.ci.daae para os di,versos segmentos do

mercado do transporte público.

Duas outras contribui.ções i.mportantes reforçam o caráter precário

da estimativa da demanda a partir do uso de medidas convencionais

de elasticidade para o transporte púb.Li.co. O primeiro desses

trabalhos é o reagi.zado por Khi.te (1984). O autor argumenta que,

face a uma alteração de preço, um indivíduo pode, porém não

necessariamente, mudar seu comportamento. A mudança depende do

sentido da alteração de preço {elevação ou redução) e da magnitude

dessa alteração ser suficiente para pro'ç'ocas a mudança de
comportamento

Após analisar di.-.,ermos casos de evolução de políti.cas taxi.fári.as

para o transpor'te público (e pri-vado) White conclui. que o efei.to

sobre a demanda de um dado diferencial de preço (ié'pende do cam.ínbo

percoz'r.ído entre o preço ín-í:.ía.Z e o /'.ínaJ. Por exemplo, uma séri.e

de nequerios au-bentos, espaçados no tempo, cada um deles de

magnitude menor do que a necessária para causar uma mudança

sensível no comportamento, tem um impacto sobre a demanda que pode

ser menor do que o efeito de um único aumento que acumule os

di'ç'ursos acréscimos parciais.13

iU h'hi.te {1984) também põe em cheque a vala.dade da hipótese de
simetria para a elastici.dade. O efei.to da redução (aumento) de
preços, após um aumento (redução) anterior, pode não conduzir aos
níveis de demanda previ.amente exi.stentes. Segundo o autor, para
alguns ti.pos de viagem, particu].aumente ao tuba.Lho, uma vez
tomada a deck.são de a].terar o comportamento, o custo para retornar
a situação anteri.or pode ser demasi.adamente grande para compensar
a reversão. Assim, ainda segundo h7hi.te, seria possível, por
exemplo, atrai.r uma mai.or parcela da demanda para o transporte
público através de uma redução dos níveis pari.fári.os:
posters.ormente, elevando-se as tarifas aos valores pré-existentes
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O segundo desenvol\-imenso i,mportante com relação à li.mi.taçào do

uso de elasticidades baseia-se num aspecto conceptual, a

exi.stênci.a de relações i.ntertemporais (e interpessoais) na cadei.a

de viagens executada poz' um i.ndivíduo (conforme discuti.do no item

4.3.2).14 Savage et al. (1986), uti.li.zando dados de Londres,

exploraram empiricamerlte o efei.to da elimi.nação de um serviço de

õnibus no i.nício do período soturno sobre a demanda na linha

consi.derada. Dependendo das hipótese adotadas, os resultados

obtidos i.ndicaram uma redução na demanda até 65% maior do que a
estimada por métodos convencional.s

Deve-se consi.deram que o exemplo uti.lizado bases.a-se numa

alteração de ser'ç'iço, cujo caráter é mai.s forte do que uma mudança

nos preços. A eJ-i.minação de um ser'ç'i.ço só pode ser superada

alterando-se o horário da vi.agem, o modo de sua reagi.zação, ou

suprima.ndo-se o deslocamento como um todo. Já uma alteração de

preços --imite um mai.or leque de alternativas para acomodação,

algumas i.nternas ao própri.o consumo dí, +.ransportc, outras

abrangendo um rearranjo do orçamento doméstico em função do

desembolso (ou economia de recursos) adi.cional

Consi.derando que muitas das viagens que utili.zam o transporte

púbJ-i.co fazem parte de "cadeias" que envolvem outras viagens por

transporte público, Savage et a].. afirmam que "deve-se considerar,

de forma gradual, uma parte da demanda captada permaneceria nosistema

i4 Savage (1988), reconhecendo essas característi.cas, afi.rma que,
usualmente, a demanda por transportes é conjunta, abrangendo
di.versas viagens. As "cadeias" de vi.agens podem ser complexas e
podem, ocasionalmente, distri.buir-se ao longo de vários dias
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no mini.mo, a cadei.a de viagens como a base para a análi.se do

transporte públi.co e sua estrutura de preços'' (p. 3981

Essa di.scussão indica as dificuldades existentes para se

representar adequadamente a demanda por transporte em função da

tarifa (lembrando que os demais atei.butos da quali.dade do serviço

também são i.nportantes nesse senti.do).15 Num primeiro estágio de

desenvolvi.mento, para manter a complexidade do mode.Lo dentro de

ní'ç'eis aceitáveis, pode-se adm.ít.ír que a demanda se.ia rota.Zmente

ine-Zástica, nâo l,aJ'.bando com o valor das tarifas.16 A princi.pa].

consequência negati.va desta hipótese é a perda da capaci.dade de

avaliar os eventuais ajustes fei.tos pelos indivíduos no seu espaço

de viagens como resposta a a].terações nas restri.ções ambiental.s,

no caso, as pari.fas do transporte público (conforme discutido no

Capítulo 4). No entanto, tal hipótese pode ser posters.ormente

substituída por formulações que permitam a reagi.zação de análi.ses

de sensibilidade, considerando-se, porém, que a informação

precária sobre elasticidades {e também restrições conceituai.s)

será sempre um fatos llni.tanto

Fi.na.Lmente, poderá.a ser considerado um quarto conjunto de

restrições, correspondendo às funções de vara.ação do custo com a

demanda. Políticas de preços alternati.vas conduzem, eventualmente,

à alteração da demanda pelos di.ferentes ti.pos de servi.ço, o que

io Deve-se também consi.deram que, quando o objetivo é estabe].ecer
estruturas tarifárias que efetivamente di.ferenciem preços, a
demanda por um ti.po de uso do serviço (por exemplo, no período de
pico) é afetada pelo preço desse serviço e pe.Zo preço dos demais
(por exemplo, fora do pico). Em alguns casos pode ocorrer a
substituição entre períodos para a realização da viagem como
resposta a uma alteração dos preços relata.vos desses servi.ços.

io O i.mpacto desta hi.pótese sobre a formulação da função objetivo
será di.scuti.do no i.tem seguinte
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pode exigi.r mudanças na oferta do serviço de forma a acomodar o

novo nível (ie demanda, implicando, por sua vez, custos di.ferentes.

A inclusão no modelo de uma relação entre o custo do serviço e a

demanda pe.Los di.gerentes ti.pos de uso do serviço encontra dois

obstáculos principais. O privei.ro deles refere-se à própri.a

dificuldade em se estabeJ-ecer a alteração na demanda decorrente

das di.ferentes estruturas taxi.farias, conforme discuti.do acima. A

segunda di.fi.cu].dade deve-se ao fato de que a função que rellaciona

o custo com a demanda é i.ntermediada pelo nível de serviço; um

mesmo volume de passageiros pode ser acomodado com di.ferentes

graus de conforto, ou seja, com diferentes níveis de custo. .Além

disso, é provável que a variação da demanda seja acomodada, num

pr-zloe-zro momento e (centro de certos .Z.ím.ates, através de uma

alteração no nível de servi.ço, mantendo-se a oferta existente (e,

portanto, o custo). É razoável admiti.r-se a existência de um certo

atraso no a.fuste da oferta {e no custo decorrente) em relação à

alteração nos patamares de demanda

Esses fatores fazem com que não se proponha a i-nclusão deste tipo

de restri.çào no modelo. Admite-se, desta forma, c.IJtra

simpli.fi.cação, expressando-se o custo como independente da
demanda
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5.4 A função objeti.v-o

.À função a ser maxi.mizada procura representar uma medi.da de

equidade baseada em aspectos de di.stribuição de renda e de

necessidade de transporte. Esta assemelha-se a uma função de bem-

estar soa.al, cuja característica é avali.ar o i.mpacto de uma dada

a.Lternati.va na soa.edade através de suas consequências sobre o

bem-estar de cada inda'\'íduo (ou grupo de indivíduos).17 Enquanto

os procedimentos con-.'ena.anais de aval.i.ação económica baseiam-se

nos impactos distri.buti.vos expressos em termos monetári.os aquando

possível), uma função de bem-estar social procura ag'z'eg'á-.Zos

considerando que o valor i.ntrínseco (em termos de bem-estar) dos

ganhos (ou perdas) monetári.os di.fere entre grupos com diferentes.

características (de renda e outras)

.A função --bjet=ivo aqui apresentada é formulada com o propósito de

explorar a].gumes das possibil i.dades de represa'!ta: matem.ricamente

os concei.tos discuti.dos com relação à questão de eqtti.dade. E].a é

.índ.ícat.Íva do ti.po de tratamento que pode ser dispensado aos

critéri.os de equidade quanto à análi.se de políticas tarifári.as

para o transporte público (embora mui.tos dos princípi.os

17 Uma exposi.ção clara do conceito de função de bem-estar é feita
por Sen (1973, capítulo 1). Para uma análi.se matemática das
propri.edades de algumas classes de função de bem-estar soa.al e
sua relação com a distribuição ótima de renda ver Hen(ierson e
Quando (1980, i.tem 11-6). A formulação apresentada nesta tese é
exploratória e não se preocupa em atender condições específicas
estabeleci.das para essas funções
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estabe].eci.dos sejam apl i.cáveis à determi.nação de preços públicos

em geral). Por esse mota.-,-o, é denominada í'unção (ie equidade.18

5.4.1 Concepção geral da função de equidade

Conceitualmente, a função de equidade baseia-se na proposta

apresentada por Sen (1973), descai.ta anteri.ormente (no item

4.2.1). De acordo com aquele autor, se duas pessoas, com a mesma

renda, atingem níveis de bem-estar di.ferentes, esta di.ferença

deve-se a graus de necessidade di.stintos. Assim, para uma dada

renda, um i.ndi.víduo prefere ser alguém com menos necessi.dades (e

maior bem-estar) do que uma pessoa com mai.s necessidades (e,

portanto, menor bem-estar). Sen propõe que) para compensar a

redução de bem-estar devida a um maior nível de necessidade, uma

pessoa de'l'e receber uma parce].a maior da renda, em comparação com
outra menos necessitada.

Deve-se também reconhecer a exi.stênci.a de pessoas ou famíli.as em

diversos nível.s de renda, conforme se verá.fi.cou na di.scussão

reagi.zada no Capítulo 4.19 A hi.pótese geralmente acei.ta é que o

valor, em termos de bem-estar, de um acréscimo ou redução na renda

dos di.ferentes grupos não é o mesmo, sendo uma função decrescente

iu O principal. motivo que di.stingue a formulação aqui. proposta de
uma função de bem-estar social é que a função. de equi.dade aplica-
se apenas à aval.i.ação de vara.ações de preço) em um único servi.ço
(transporte público), envolvendo, portanto, somente uma c].asse de
pessoas, os seus usuários (e suas famíli.as)

iu As dificuldades conceituai.s que envolvem a defi.ni.ção de renda
também foram menci.onadas no Capítulo 4
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da renda.zu Portanto, para i.ndivíduos em categori.as dista.nuas de

renda, um mesmo diferencial de renda em termos absolutos leva a

alterações diferentes com relação ao nível de bem-estar

.â função de equidade deve, post.anta, ref].etir essas duas

perspectivas. Pri.melro, para níveis dista.fetos de renda, a função

deve incorporar elementos que possa.bi.lidem afetal' os impactos

sobre a di.atribuição de renda de forma a torna-la mai.s equitativa

Segundo, deve permiti.r que a existência de diferentes graus de

necessidade interfira na defi.ni.çào da po].íti.ca tarifária através

de seu efeito di.stributil.'o sobre a renda e o bem-estar

Duas formulações encontradas na literatura especializada

apresentam características de interesse para o desenvolvimento da

função de equidade. Uma de].as, proposta por Chatterjee e linha

(1975), relaciona-se à análise da distrib\lição de benefícios de

pro.fetos de transporte público. .A segunda é voltad(a para a seleçào

de projetos de desenvolvimento regi.onal, tendo sido apresentada

por McGuire p Gare {1969)

Chatterjee e Sanha notam que as técnicas utilizadas na análise

econõmi.ca de sistemas de transporte públi.co permitem quanta.ficar

diversos tipos de benefícios bem como sua di.atribui.ção entre os

grupos de beneficiários. Reconhecem, no entanto, a mexi.stência de

procedi.mentor para determinar a .ímportánc.ía re.Zat.ít-a de d.íferentes

zu Conforme se notou anteriormente, esta formulação corresponde à
hipótese de util i.dade margi.nal da renda decrescente {com o aumento
da renda). Esta não é, no entanto, uma posição unânime. Mishan
11976, capítulo 61), por exemplo, .opõe-se à ponderação dos
benefícios pela uti.cidade margi.nal da renda. Na verdade, ele é
contrári.o a qualquer tipo de comparação i.nterpessoal como parte do
processo de aval.i.ação de projetos.
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forzoas de benef.z'c.ío pa2'a cada grtzpo de benef.íciar.íos.21 Eles então

sugerem que o mérito relata\-o de cada tipo de benefício seja

proporcional à depen(iéncía dos beneficiários com re.Loção ao

pro.feto de transporte públi.co em análise, para um dado propósito.

.à dependêncica, por sua vez, poderia ser estimada pela participação

percentual do transporte públi.co nos diversos tipos de viagens

realizadas por cada grupo, sendo tanto maior quanto mai.or for estro

pcartici.pação.zz

À formulação específi.ca apresentada por Chatterjee e Si.nha é a

segui,nte

SUMiSUMj ( Cj ' Wij ' bij )

onde

B: N,'alar ponderado do benefício totall

t:'j.j: 'dor (monetários dc benefício do tipo' i para o grupo

sócio económico j;óo

Kij: peso baseado na importância relativa do benefíci.o do

ti.po i face aos demais tipos de benefício, para o grupo

sócio-económico j;

z-l Deve-se atentar para o fato de que os benefícios podem ser
positivos ou negativos {''desbenefícios'')

zz Esta noção de dependência será retomada e discutida adiante, na
formulação da função de equi.dade

zó Chatterjee e Sanha propõem também uma avaliação não monetária
do benefício baseada numa medi.da de acessibi.cidade
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Cj: peso baseado na i.mportânci.a do grupo j com relação aos
demais. z-}

De acordo com os autores, a ponderação entre grupos (CI) perdi.te

que o ser''.'iço de transporte público seja assegurado àqueles que

mais o necessitam. Por sua vez, a ponderação entra-grupos (Wj{)

visa garanti.r que o será:iço de transporte si.rl,'a os propósitos para

os qual.s é mais necessári.o. Embora os autores não o façam

explicitamente, é i.mediada a associ.açào dos di.ferentes tipos de

benefícios com categorias di.stintas de atividade.23

.A segunda forma.Lapão, de't,i.da a b]cGui.re e Garn {]969), foi

desenvo].vi.da com o objetivo de integrar os objetivos de eficiência

e equidade na seleção de projetos de desenvolvimento regional

fi.nanciados com recursos da Agênci.a de Desenvolvi.mento Econõmi.co

dc, governc' norte-americano. Esses autores propõem um tipo de

funçãc, de bem-estar social da seguinte forma

BE SUMA(BAMBO.Ai'Bi)

onde

z+ Os pesos que expressam a importânci.a relata.va podem se basear
na dependênci.a de cada grupo, verá.fi.cada através da parti.cipação
modal do transporte públi.co.

zo Chatterjee e Sinta exemplo.fi.cam, para a categoria dos i.doses,
que a melhoria de acessibilidade para áreas de compras e lazer é
maxi importante do que a melhora.a de acesso.bi.li.dade para centros
de empregos
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BE: nível de bem-estar social;

Bi: benefíci.os fís.ecos de um prometo para a região i;26

LAMBDAi: índi.ce de necessidade, baseado nas características

da regi.ão i

O valor de LAI'íBDAj. corresponde a um índi.ce de utiJ-idade margi.nal

dos benefícios (físicos). .A formulação finalmente adorada para

LAbíBDAi é a seguinte:27

LAMBDA; (E/Ei )Ai'PA + b. (:7/Yi)nXTA

onde

E taxa médi.a de emprego a níve]. nacional;

Ei taxa de emprego da região i;
T renda média famili.ar a nível naciorlal;

\'i renda média famiJ-iar na região i;

a, b, ALFA e BET,\ parâmeti'os da função

Esta formulação apresenta como característi.ca a contribui.ção

independente e aditiva de dois critérios de necessi.dade para a

ZU Dada a especifi.ci.dade geográfica dos projetos consi.deradas na
análise de McGuire e Garn, eles consi.deram que os benefícios
decorrentes de cada prometo podem ser associ.idos a uma dada
regi-ao.

A expressão apresentada por McGui.re e Garn decorre da aplicação
de concei.tos econõmi.cos, da i.dentificação de preferências
expressas por admi.nistradores públicos e de uma extensa busca de
formas funci.onai.s alternati.vas. A discussão sobre os cri.téri.os
para determi.nação dos parâmetros da função x.i.sande estabelecer a
origem e a escala de variação do valor de LAMBDA é bastante
interessante. Deve-se atentar para que a fai.xa de vara.ação destes
valores não seja demasiadamente ampla, subjugando critéri.os de
efici.ência, nem mui.to reduzida a ponto de nào ref].eti.r os
critérios de equidade na seleção dos projetos
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determinação de um índi.ce de uti.li.dade marginal: a renda e o ní'ç,el

de emprego. A consideração dos diferencial.s de renda como um

critéri.o de necessi.dade deve-se ao fato de que os benefícios são

medi.dos fi.si.comente; quando a mensuração destes é fei.ta em termos

monetários, o efei.to da distri.bui.çào de renda no bem-estar pode

ser introduzi.do através de uma hi.pótese específi.ca sobre a

utilidade marginal da renda

Outra característica importante da formulação do ''índice de

necessidade'' de >ícGui.re e Gare é a determinação de uma medi.da

relata.x.a de necessidade através da comparação com \.dores pré-

estabelecidos da renda e desemprego. )leste caso, foram

considerados como base para comparação os va].ores que

correspondi.am à média naco.onal para cada um desses indicadores

economlcos

As duas formulações discuti.das são coerentes com a concei.tuação de

bem-estar p de necessi.dado proposta por Sen. (.onsiderando os

aspectos conceituais e operaci.onais acima apresentados, é possível

propor uma /orou.Z.açâo pal'a a í:'unção de equidade, aplicável à

anal i.se de estruturas pari.fári.as para o transporte público urbano

e compatível com os princípi.os estabeleci.dos ao longo do

CapítuJ-o 4. Esta pode ser asse.m expressa

SUMp(IUp'Bp)

onde
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E: valor da medida de equidade

EP' benefilci.o decorrente da adoção de uma dada alternativa

tarifária para o conjunto de usuários pertencentes à

categori.a p, comparativamente a uma estrutura tarifária
. 9 Q
base;''

IL'P: valor margi.nal do benefíci.o (em termos de aqui.dade) para

pessoas pertencentes à categoria p;

P: conjunto de categorias de usuários

.A definição das categori.as p de usuários dex:e se basear na

discussãc feita no capítulo 4 sobre os padrões de anil,'idades

humanas e os fatores que os condici.onam. Estes fatores estão

relacionados a característi.cas dos .índ.ÍvJ'duos e dos dom.ící].íos em

que viv'em, e i.nfluenciam tanto suas necessidades como algumas das

restrições que enfrentam. Conceitualmente, o grau de desagregação

possível para análise do i.mpacto sobre os usuári.os é enorme e deve

ser limitado em função de aspectos práticos

Lma categorização mínitna dos usuários de'ç'e distinguir, ao menos, a

disoonibilidade de automóveis para o domicíli.o e o número de

pessoas residentes. .A disponi.bi.li.dado de autos, além de fornecer

uma indicação indireta sobre a renda (importante para considerar

os efeitos de estruturas bati.farias alternativ'as sobre a

Pedi.stl'i.bui.ção de renda), contém i.nformação sobre a dependência do

indiv-íduo (e sua famíli.a) com relação ao transporte públi.co. O

número de pessoas do domicílio é um indicador, ainda que pobre, de

zõ Optou-se por manter a notação B. para i.ndi.car os benefíci.os
associ.ados à categoria p de usuári.os. Esta notação, no entanto,
não deve ser confundida com o coeficiente da distânci.a na
expressão da pari.fa, B.,.
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informações como estágio no ciclo de \ida, número de pessoas

empregadas ou estudando

Naturalmente, a indicação sobre renda pode ser i.ntroduzi.da de

forma direta na definição das categori.as de usuários, assim como

informações sobre sexo, ocupação ou fai.xa de i.dado. Estas últi.mas

visam distingui.r grupos com padrões de ati.\;idcade obviamente

di.ferentes como, por exemplo, um casal jovem. com ambos

participando do mercado de trabalho, e umra pessoa idosa,

aposentada, e seu cônjuge

O índice IL'P incorpora dois efeitos, admitidos multiplicativos: as

diferenças de renda entre as categori.as p e as diferentes

necessidades de transporte, para cada categoria de usuário p.

Estes efei.tos são exatamente aqueles i.dentificados como relê\-antes

para a análi.se da questão da equidade com relação à es'urutura

tarifári.a para c transporte público. Q x-dor de IL't, pode ser

determinado da seguinte forma

IUp : INp.URp

onde

INp: índice de necessi.dade de transporte para categori.a de
usu&rlos p;

URp: utili.dade marginal da renda para pessoas pertencentes à
categoz'ia p.
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A função de equidade pode, portanto, ser reescrita

E SUMP(INp'URp'Bp)

Como a avali.ação dos benefícios Bn é reagi.zada em termos

monetários, seu impacto sobre a di.stri.buição de renda pode ser

di.retamente afetado pelo valor de URo) para considerar seus

efeitos sobre a equidade. A combinação desses doi.s fatores é

denomi.nada de efeito da cedi.atribuição de renda, examinado abas.xo.

Posteriormente, discute-se a formulação específica do índi.ce de
n p f- o q e i r] n r] nTl\T

5.4.2 0 efei.to da redistri.buição de renda

A avaliação de benefícios é usualmente feita em termos

comparativos, contrastando-se uma determinada alternati.va com uma

situação base. Na análise econõmi.ca de projetos, a forma mai.s

utilizada para a'çaliação de benefícios para os consumidores

lusuários, no caso do transporte público) é feita pelo cálculo da

variação do excedente do consumi.dor entre as duas situações. O

excedente do consumidor é um conceito da teoria do bem-estar que

corresponde ao excedente sobre o preço de mercado de um bem ou

servi.ço que um i.ndivíduo estaria di.aposto a pagar para coREi.muar a

dispor desse bem ou servi.ço (para uma di.scussão do conceito ver,

por exemplo, Mishan, 1976, capítulos 7,8 e 9).29

zu Embora tenha um apelo i.ntuitivo, a medida de excedente do
consumidor descai.ta acima (comumente chamada de Marshall i.ana) não
e rJ.morosa em termos econõmi.cos (tendo por i.sso seus detratores
mesmo entre os economistas neo-clássi.cos). Duas outras medi.das de
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Asse.m, embora um determinado produto possa ter seu preço

estabeleci.do em 10 uni.dades monetári.as algumas pessoas estará.am

di.spostas a pagar ll ou mai.s unidades para conta.nuas a tê-lo

Natural.mente, cada vez menos pessoas estará.am di.apostas a pagar

cada vez mais {como revela a forma da curva de demanda para os
produtos normais) Por outro ].ado, existem pessoas que não estão

dispostas {ou não têm condições) a pagar o preço atual, mas

passariam a consumir o produto caso seu preço bai.passe (o que

aumentaria ainda mais o excedente dos atuais consumidoresl

Graficamente, o excedente do consumi.dor (para um úni.co produtor

pode ser representado como a área sob a curva de demanda e aci.ma

variação do benefíci.o para o consumi.dor com definições
foram propostas na literatura econõmi.ca, denomi.nadas de
compensatória e \ ar.cação equ.í\'a.lente. (Uma comparação
três medidas é fei.ta por bíi-shan, 1976, capítu].o 63
apresentação matemática, baseada na aplicação
dualidade parca análise do comportamento do
Henderson e Quandt, 1980, capítulo 3.)

precisas
variação

entre as
Para uma

da teoria da
consumi.dor, ver

Ilha desx;antagen dessas duas ú].tinas medidas é a dificuldade de
avulta-las na práti.ca. De acordo com h'illig (19761, as di.ferenças
entre as medi.das do excedente do consumidor, da variação
compensar(ária e da 'ç'ari.ação equivalente são pequenas, sendo cífl
geral desprezíveis quando comparadas aos erros normalmente
associados à está.matava da função de demanda. Ele argumenta que as
avaliações baseadas no excedente do consumidor representam boas
aproxi.mações para as medi.das mais precisas. Estas aproximações
sao, no entanto, tanto melhores quanto menor for a i.mportância do
nível de renda sobre o consumo do bem em questão. Esta condição é
geralmente satisfez.ta quando a parcela do orçamento inda.vi.dual ou
fama.bar desta.nada ao consumo deste bem é relativamente pequena

Porém, como notam Jara-Díaz e Farah (1988), para o caso do
transporte públ i.co urbano nos países mai.s pobres esta hipótese não
e necessariamente verdadeira. Mesmo asse.m, segundo esses autores,
os procedi-mentos de aval.i.ação de benefícios anualmente uti.li.zados
bases.am-se, em geral, em medi.das (aprox.ímacias) do excedente do
consumidor (ver, por exemplo, Flowerdew, 1978). Jara-Díaz e Farah
afi.amam que antes que se possa substituir esse procedimento é
necessário um período em que as medidas mai.s precisas de benefício
para o consumi.dor sejam empa.ricamente testadas. Adi.cionalmente, é
necessári.o trabalhar na melhoria dos modelos de demanda
uti.lizados, uma vez estes condicionam a qualidade das medidas debenefício obti.das
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da li.nha de preço. Na figura 5.1(a), onde a função de demanda é

.admitida linear por si-mpla.ci.dade, o excedente do consumi.dor

corresponde à área do triângulo PbAB. Como a avali.ação do

benefício é comumente feita de forma comparati.va, é importante

anali.sar a vara.açào do excedente do consumi.dor quando há uma

alteração (no exemplo, uma redução) de preço da situação base (Pb)

para a situação alternati.va (Pa) (e consequente vara.ação na

quantidade consumida de Qb para Qa); esta vara.ação corresponde à

área PaPbBD na figura 5.1(b).30 Deve-se notar que esta área pode

ser decomposta em duas: PaPbBC e BCD. A pri.medra representa a

economia obtida peJ-os Qb consumidores da situação base, igual a

IPbPa).Qb' .A segunda sub-área, BCD, representa a parcela

correspondente aos novos consumidores (Qb-Qa), cu.jo excedente é

progressil,'amente menor, até se anular no caso do "últi.mo

consumidor a entrar no mercado ao preço Pa'31

'su Os preços dos demais produtos e a.s características da população
que afetam a demanda são admi.tidos constantes.

ól Beardwoud e Swai.n (1989) apresentam uma expli.cação simples do
corcel.to de excedente do consumi.dor em termos não económicos. Eles
consi.deram também o caso parti.cu.Lar do transporte, onde a mudança
no preço em geral ocorre em di.versos servi.ços simultaneamente (um
servi.ço sendo caractere.fado, por exemplo, por uma viagem entre um
determinado par ori.gem/destino, por um dado modo de transporte)
provocando a a].teração da quanta,dade demandada em di.versos
submercados: para cada ligação origem/destino e modo de transporte
(eventual-mente, período de realização da viagem). A vara.ação total
do excedente do consumidor nesse caso é dada pela soma das
v'ar-iaçóes ocorridas em cacía subme.rcado. (A este respei.to, ver
também Jara-Díaz e Farah, 1988)
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Qb

la.) Excedente do consumidor

Quanta.dade

Área PbAB

Quanta.dade

( b ) Variação do excedente do consumi.dor ,área PaPbBD

Preço

Pb'

Pa

Qb:Qa Quantidade

(c) Vara.ação do excedente do consumidor - Demanda constante
Área PaPbBC

FIGURA 5.1. Representação gráfica do excedente do consumidor
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A fi.guia 5.1(c) representa a variação do excedente do consumidor

quando a demanda é perfeitamente inelástica, ou seja não se altera

em função do preço (na faixa de vara-ação consi.derada). No item

anterior propos'se que, na formulação do modelo de análi.se

tarifári.a, a demanda por transporte púbJ-ico seja considerada

constante com relação à 'ç'afiação da pari.fa. Os meti.vos

apresentados para i.sso foram tanto de ordem conceptual como

decorrentes de li.citações de informação e visam simplificar a

formulação do modelo.

É importante di.scutir a consequência, para o cálculo da variação

do excedente do consumidor, de se admitir a demanda constante

quando ela realmente não o é. Pode se observar que, se a função de

demanda real for como a indicada pela curva ABD na fi.Bufa 5.1(b) e

não como BC na fi.aura 5.1(c), o benefíci.o para os consumidores

será sub-avaliado no valor representado pela área BCD na figura
J . L \ U /

Dois aspectos contribuem para reduzir a i.mportância dessa eventual

subestimativa. Primeiro, existem indicações de que, no caso do

transporte, o valor relata.vo da parcela do benefíci.o

correspondente aos ''novos" usuári.os (ignorados por uma

representação de demanda perfez.Lamente inelásti.ca) é pequeno em

relação ao total (em geral menor que 10%, segundo estimati.va do

Departamento de Transporte do Reino Unido; ver Mackie e Bonsall,

1989 e Crovetto e Ortúzar, 1990).32

JZ O mesmo raci.ocíni.o se aplica ao caso de uma elevação do preços
quando, ao i.nvés de novos usuários, perde-se alguns dos usuários
atuais (e os benefícios que obti.nham)
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O segundo aspecto que contra.bui para reduzir a importância de

ex-entuais incorreções associ.adas à hi.pótese de demanda constante

refere-se ao fato, menci.onado no item 3.4, de que a demanda pelo

transporte público depende de um conjunto de atributos do será,iço

e nào somente do preço. Asse.m, a demanda é função de um ''custo

general-azado'', do qual a taxi.fa é apenas um componente de

importânci.a relativa face às demai.s característi.cas do serviço

IMayworm, 1982)

Uma vez admiti.da a hi.pótese de demanda perfez.temente inelásti.ca, a

estimativa do benefíci.o pe].a -,-armação do excedente do consumidor

se confunde com o cálculo da di.ferença de gastos com o transporte

público entre as duas situações, base e alternativa.33 A área

PaPbBC na fi.Bufa 5.1(c) é igual ao número de usuári.os Qb (igual a

Qal multa.pli.cado pela di.ferença de preços Pa-Pb' Neste caso, o

benefício Bp é dado por

Bp : Gp(base) Gp(alt)

onde

Gp(base) e Gp(alt): gastos com transporte públi.co para o

conjunto de usuári.os da categori.a p, na situação pari.faria

base e alternativa, respecti'ç'amente

'5'5 Quando a demanda não é perfeitamente inelásti.ca, como no caso
representado na figura 5.1(b), a diferença entre gastos é dada por
Qb'Pb - Qa'Pa' No exemplo representado na figura, de redução do
preço) esta di.ferença corresponde à área P.P}.BC menos a área
QaQbCD. Este valor, além de subestimar a vara.ação do excedente do
consumi.dor, é ainda xoenor que a redução de despesa por pzzrte dos
anuais consum:odores.
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Os gastos para a categoria de usuários p, por sua v'ez, podem ser

calculados pela somatóri.a das despesas com transporte públi.co

fei.tas pelos usuários pertencentes à categoria lexempli.fi.cando

para a estrutura taxi.faria bases

Gp(base) SUMUSUMM(Gupm(base))

onde

Clupm(base): gastos com transporte públi.co, na si.tuação base,

do conjunto de usuários da categoria p com ''.'i.agens associ.adas

à categoria de ativi.dadas m e que fazem um tipo de uso u do

sistema de transporte público;

L:: conjunto de tipos de uso do sistema de transporte púb].ico

para os qual.s exi.ste ou se prevê diferenciação da tarifa

lexceto aspectos relacionados à di.stância e ao número de

transferências );

kí: conjLinto de categorias de ati.x-idades

Quanto às categorias de ati'ç'idades IM), pode-se adorar aquelas

propostas por Koutsopoulos (1980b), apresentadas no item 4.3.2

atividades de subsistênci.a, de manutenção e de lazer. Estas,

naturalmente, podem ser associ.adas aos motivos de viagem, de uso

tradicional na anal i.se da demanda por transportes

A formulação mais simples para os gastos Gupm bases.a-se na

cobrança de tarifas por viagem realizada e pode ser expressa

(tomando novamente a situação base como exemplo) por
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t'upm(base) SUUD( base)SUMlrVupm(D,F).Tup(base)(DpF) ]

onde

upm(DpF): número de 'ç-vagens reali.zadas pelo conjunt.o de

usuários da categori.a p associ.adas à categoria de atividades

m e que fazem um tipo de uso u do sistema de transporte

pLlbJ-ico Ina classe de distância D e com F transferências);

Tup(base)(D)F): l.'dor da tarifa tipo up apara classe de

distânci.a I'} e com F transferências) na situação base;

D(base): conjunto de classes de distância em que estão

di.vididas as viagens por transporte públ i.co na situação base

F: conjunto de classes de transferências, igual ao máximo

número de transferênci.as real i.zado.34

O Talo.- da taxi.fa Tu:, na sitLiação base corresponderá, em geral, à

estrutura tarifária existente lou outra com a qual se deseje

comparar uma alternativas. Para a estrutura tarifárica alternativa

(que se está pro.vetando), o x-dor da tara.fa é dado pela expressão

apresentada anteriormente

Tup(alt)(D,F) Aup + Bup'D + Cup'F

onde os valores de AuP) Bup e CuP devem ser determinados através
da utili.zação do modelo.

óa O número máximo de transferências é admiti.do i.gua] em qua].quer
situação. Pode se a]terar caso a rede de transporte púb].ico seja
reestruturada juntamente com a mudança na estrutura tarifári.a
Também a mini.pulação dos valores de F para representar estruturas
tarifárias parti-culares pode criar uma di.ferença (fictíci.a) entre
as situações base e alternativa. Este procedimento, em geral, pode
e deve ser evitado, conforme sugerido no item 5.3.1
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Os gastos Gupm baseiam-se na soma das despesas in(iit'.íduais com

transporte púbJ-i.co e devem abranger um período que permi.ta que as

pri.nci.pais atividades sejam ref].etidas em termos de

des].ocamentos.35 Idealmente, um período mensal- ou, ao menos,

semanal de'ç'eri.a ser considerado na determinação do número de

viagens Vupm) VJ sendo i.nclui.r aquelas ati'ç'idades cuja participação

se dá com menor frequência; no entanto, a i.nformação comumente

di.sponível refere-se a um dia apenas.36

O cálcu.Lo dos benefícios para os usuári.os através da diferença

entre os gastos com transporte público nas situações de interesse

traz uma vantagem adia.onal, poi.s perdi.te simplificar a

consi.deração do formas alternativas de cobrança tais como passes

ou vales. Caso a aval-i.ação do benefíci.o fosse fei.ta pela variação

do excedente do consumidor (ou outra medi.dca de bem-estar), a

dificuldade adicional nesses casos dex:er-se-ia ao fato de não se

estar alterando simplesmente o preço do serviço mas também a forma

de cob/'anca. Nessas circunstâncias, a estiinatix.:a da demanda torna-

se ainda mais complexa, podendo ser div'idida em duas etapas: a

estimativa do número de usuári.os que optam pela forma de cobrança

óo Propõe-se que os gastos consi.derados sejam computador por
usuarzo, uma vez que o pagamento peJ-o uso do transporte público
urbano é fei.to indivi.dualmente, embora possam exi.star casos de
tarifa promoci.oral fama.li.ar, como ocorre no transporte regi.onal
ferroviári.o no Rei.no Unido. Também no transporte públi.co urbano,
quando existem passes que dão direito a um número ili.mirado de
'ç-vagens (dentro de um certo período) e esses passes não são
persona.Z:ízados (através de uma carteira com foto do usuári.o, por
exemplo)) é possí'ç'el que o mesmo passe seja utilizado por outras
pessoas. Neste caso seria necessário efetuar uma correção na
estimati.va de gastos, parti.cularmente se as pessoas que utilizam o
mesmo passe pertencerem a categorias di.ferentes. Esta é, no
entanto, uma preocupação relata.l,agente remota

úo As necessidades de informações bem como as limitações neste
sentido serão di.scutidas adi.ante
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alternati.va e a está.nativa do número de viagens reagi.zadas, no

caso de passes que dêem di.reino a um número i.limitado de viagens

lem geral dentro de um certo período)

No entanto, a formulação aci.ma, que ca]cu]a os benefíci.os pe].a

diferença entre os gastos com transporte públi.co, pode ser

alterada sem di.fi.culdade para representar a presença de formas

alternativas de cobrança. Pode-se tomar como exemplo a i.ntrodução

de um passe que dê direito ao seu portador de realizar um número

i.limitado de 'ç'vagens, para qualquer ti.po de uso do sistema,

durante um certo período de tempo (uma semana, por exemplo)

Admite-se também, por si.mpla.cidade, que o preço do passe não é

di.ferenci.ado por {classe de) di.stânci.a podendo, porém, ter preços

diferentes para cada categoria p de usuário. Para essa

alternati.va, os gastos com transporte Gp(alta são ca]cu].idos em

duas parcelas, a pri.meiga correspondendo aos usuários que nâo

optam pela uti.lização do passe

' upm(alt) SUMD( alt)SUM.E[( l-ALFAp) . ]p'V'upm(D,F) . ']up(alt )( 1),F) ]

onde

ALFAp: parcela dos usuários da categori.a p que optam pela

utilização do passe (expressa como fiação de ll;

IP: número de usuári.os pertencentes à categoria p;

V'upm(D,F): número médi.o de v'vagens realizadas por um usuário

da categori.a p associadas à categoria de ativi.dades m e que

fazem um ti.po de uso u do sistema de transporte público (na

classe de distânci.a D e com F transferênci.as)
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O va].or de Gp(alt) é dado por

Gp(alt) SUMUSUMM(G'upm(alt)) + ALFAp'lp'T p

onde

T'p preço do passe lsemanal) para um usuári.o da categoria p

De forma simi.lar à utili.zada para representar a tarifa, o preço do

passe pode ser expresso, neste caso em que não há variação com

distãnci.a ou número de transferências, por

T'P : A'p

onde A'p sào ''dores a serem determinados pelo modelo

.A determi.nação de .ALFAp) a parcela de usuários Ida categoria p)

que optam pe.Lo uso de passes exi.ge a defi.nação (e estimação) de

uma função de demanda por estca forma de pagamento. ,\s di.faculdades

relativas à determinação de funções de demanda para o transporte

público já foram mencionadas; no caso dos passes, porém, é ai.nda

mais limitada a quantidade de estudos empíricos que vi.sam ampla.ar

o entendi.mento da questão. No Brasil, o uso de passes com vala.dade

para mais de uma viagem não é muito di.fundido e não exi.saem

análi.ses a respei.to dos favores que influenci.am na sua uti.lização.

Em estudo reagi.zado nos E.L'.A. Parody' (1982) identi.ficou os

princi.pai.s favores que inf].uenciaram os usuários que passaram a

uti.].azar passes (de uso ili.mi.Lado, dentro de um certo período) na

cidade de Atlanta. O meti.vo mai.s citado foi. a possibili.dade de
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realizar economias, sendo a ('onveni.ência de uso o segundo motivo

mai.s lembrado. Os resultados de Parodl- i.ndi.param também que o

principal meti.vo apontado para nâo comprar os passes era a

dificuldade de pagar o custo total de transporte (re].ati\.o a um

período de uma semana ou um mêsl de uma única \ez, particularmente

para as pessoas de menor renda

Pago (1981), uti.].izando dados da cidade de Sacramento, nos E.U.A

a.custou um modelo probabi.dístico de escol.ha entre a compra de

passes e o pagament,o da pari.fa a cada viagem.37 .A variável mais

significativa do modelo foi a relação de preços entre o passe e a

taxi.fa por 't vagem. A autora também identificou como um fator

restri.uivo à opção pelos passes a di.ficu]dade encontrada pe].os

mais pobres em pagar o custo de transporte numa única

oportuna.dade.''

Em outro estudo, Do>=sel: (1984) ajustou um modelo probabilístico de

escolha com objetivos semelhantes aos formulados por Pane. O autor

confirmou! a imnortõ.nci,a preponderante do benefício económico

potencial decorrente da opção pelos passes. No entanto, embora

tenha uti.Lidado dados da cidade de Atlanta (a mesma analisada por

Parody), não confirmou a hipótese de que pessoas de renda mai.s

37 Carbajo r1988) apresenta uma proposta i.nteressante sobre a
diferença entre os dois modos de pagamento, considerando-os como
uma única forma, semelhante a uma tarifa bi.partite. No caso dos
passes, há um custo de entrada (igual ao preço do passe) e um
custo nulo por uso adi.cional; alternati.lamente, há um custo zero
de entrada e um custo marginal (de valor igual à tarifa) a cada
viagem reagi.zada

'5õ Pane (19811 ci.ta um estudo realizado em Austin, no Tecas, onde
10% dos não usuários de passe entrevistados não o uti.li.zavam por
que só podiam pagar uma viagem por vez
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baixa apresentassem um comportamento di.ferente com relação à

uti.li.zação de passes.

O pouco que se pode extrai.r desses estudos i.ndi.ca que o pri.nci.pal

favor na opção pelo uso de passes é a relação entre os preços das

formas de pagamento alternati.vas. Todos os estudos citados

anteriormente consideraram uma úni.ca opção de passe e apenas um

valor de tarifa. Quando se está tratando de uma estrutura

tarifári.a potencialmente diferenciada, como nesta tese, é

importante consi.deram que a demanda por passes é função das

diversas alt.ernativas de preço existentes ou propostas, inclui.ndo

os passes e as tarifas pagas por vi.agem. Do ponto de vista

práti.co, a forma mais sensata de tratar a questão talvez seja

através de uma análise de senti.bi].i.dade, onde os resultados

decorrentes de hi.pótese di.sti.ntas sobre a participação dos passes

como forma de pagamento sejam avali.ados quanto aos seus efeitos

sobre as diversas categori.as de usuários

Finalmente, quando se pretende introduzir um irlst:.umenLo de

cobrança como os passes vá].idos por um determinado período de

tempo, é importante atentar para a defi.ni.ção da duração (leste

período. Se muito longo, o preço elevado dos passes pode impede.r o

acesso a esta forma de pagamento por parte dos usuários de menor

renda. Períodos muito curtos, por outro ].ado, não perdi.tem que o

usuário explore o potencial de vi.agens do passe, tornando esta

opção menos interessante

Formulações semelhantes a apresentada acima, que considera a

introdução de passes de uso ilimitado (válidos por um certo

período), podem ser obti.das para outras alternativas de estrutura
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tarifária. A formulação detaJ-hada de dois outros exemplos, o va].e-

transporte e um passe váli.do para determinados tipos de uso (por

exemp.Lo, apenas nos horários fora do picos é apresentada no anexo.

O efei.to da redistribuição de vendei sobre a equidade

O cálculo dos benefíci.os sob a forma de di.ferença de gastos entre

situações alternati'ç'as revela o impacto direto da adoção de uma

dada estrutura tarifária para o transporte púb].ico sobre a

distribuição da renda. Entretanto, este aspecto meramente

monetário da redistribuição não é satisfatóri.o para aval.iar o seu

impacto sobre a equi.dade. A di.scussão apresentada no Capítulo 4,

sobre os conceitos de equi.dade económica, de resultados e

vertical, inda.cou a necessidade de se considerar diferentemente as

consequênci.as de uma dada transferênci.a de renda sobre i.ndi-.,íduos

com níx eis de renda dista.fetos

-ia formulação proposta, os benefícios para cada categoria de

usuári.o são afet.ados por um multa.pli.cador URp) que pode ser

entendido como um inda.cador da utili.dade marginal da renda, para o

nível de renda que caracteriza a categoria p de usuári.os. O

impacto dos benefíci.os "corrigidos" por URn pode então ser

interpretado como uma redistribui.ção de bem-estar (utilidades

entre os diversos grupos de usuári.os. Caberá ao índi.ce de

necessi.dade, discutido no item seguinte, o papel de estabelecer o

valor relata.vo do benefíci.o abri.buído a cada grupo soa.al na

função de equi.dado
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Po(ic'-se expressar o valor de t'Ro como uma função da renda

URP : fIR(p)]

onde

f[. ]; função que descreve a variação da uti],i.dacie margi.nal da

renda com a renda;

R(p): renda que caracteriza a categoria p de usuários

.\ renda associada a cada categoria pode fazer parte da defi.niçào

das categorias (podendo exi.sti.r mú].tip]as c].esses de usuários para

um mesmo nível de renda, diferenci.adas por outros atributos) ou

ser estimada indiretamente a partir de atributos essenci.ais para (a

classifi.cação dos usuários como a quantidade de automóveis à sua

disposj.ção

Nas metodologias de a\afiação de projetos é comum adotar-se a

hipól-ç'sn d.: t:t,il i-Jade marginal decrescente da renda í'ç'er, por

exernplc, Little e )íirrlees, 1974 e Squi.re e l.,an der Tak. 1979).3P

Isto corresponde a considerar que um acréscimo unitário na renda

de um i.ndivíduo mais pobre vale mai.s (para esse i.ndivíduo) do que

o mesmo acrésci.mo para outro mais rico (na avaliação do próprio

ri.co). :lLJ Squi.re e \.'an der Tak (1979), por exempJ-o, propõem a

JU Esses autores representam a li.nha recomendada pelo Banco
)íundia].. Para uma descrição sua.nta dos princi.pais enfoques
metodológicos para avaliação económica (também chamada social) de
projetos 'ç'er Pomeranz 11985, capítu].o 6)

+u Little e Mirrlees (1974) demonstram que a taxa de desconto
social (semelhante a uma taxa de juros), utilizada para a análise
de projetos públi.cos, indica o ritmo de queda da importânci.a
atribuída ao consumo dos inda.vídeos na sociedade ao longo dos
anos. Baseando-se numa expectativa de cresci.mento econõmi.co e de
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segui.nte formulação genérica para a utilidade margi.nal da renda

(P. 65}

URP : [R(p)]'"

onde o valor do parâmetro /] i.ndi.ca se os resultados pretendidos

são mais ou me:los igualitários. Se o x-dor de n for zero, está se

admitindo que todos os inda.ç,íduos têm a mesma uti.li.dade marginal

da renda (uma hi.pótese não igualitária, pois nào conduz a uma

melhor di.stri.buição de renda). .à fai.xa de variação para o valor de

n admitida por Little e Mi.rrlees (19741 é de l a 3. Squire e van

der Tak (1979) acreditam que valores entre 0 e 2 podem ser

considerados e);treinos e que, provave.Lmente, n é próximo a l

É comum admi.ti.r que às c].asses mai.s ricas possa ser associado um

valor da uti,lidado margina] da renda igual. a zero (como fazem, por

exemplo, Little e )ílrrlees, 1974 e Streeten, 1979). Por ot.itro

lado, não é usual. que as classes mais ri.cas utili.zem com

frequência o transporte públi.co. É importante. neste caso,

reconhecer que a faixa de vara.ação da renda dos usuári.os do

transporte público é relata.lamente restri.ta. Dessa forma, caso

realmente se pretenda dista.ngui-las, a função adorada para

expressar URp deve ter a forma adequada. No caso da formulação

genéri.ca apresentada acima, isto pode ser feito aumentando-se o

valor do parâmetro n

que este se reverte em maior consumo per capita, o uso da taxa de
desconto soa.al traz em si a hipótese de que o consumo de uma
pessoa no futuro (mais ri.ca) é considerado menos i.mportante do que
o consumo desta mesma pessoa no presente (mai.s pobre). Os autores
prosseguem para afi.rmar que se esta hi.pótese é aceita soa.almente,
parece ''lógico atribui.r um peso menor ao consumo de um homem ri.co
hoje do que ao de um homem pobre hoje'' (p. 52)
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Finalmente. deve-se di.scutir um aspecto relacionado ao conceito de

renda uma vez que, dependendo de como este for estabeleci.do, pode

afetar o resultado decorrente de uma dada estrutura taxi.faria

Embora os serviços de transporte públi.co se.jam consumidos

inda'ç'idealmente, foi vi.sto no Capítulo 4 que as viagens real i.zadas

fazem parte de um conjunto mai.s amplo de desJ-ocamentos que se

desci.na a permi.tir a parti.cipação nas di\ermas atividades

necessárias ao bem-estar de uma família ou grupo si.mi.lar

Admita-se, por exemplo, que as viagens do chefe da farníli.a ao

trabalho sejam mai.s caras (por serem mai.s longas ou ocorrerem nos

períodos de pi.co). Estas, porém, poderiam ser mai.s do que

compensadas (em termos monetários) por viagens mai.s baratas do

restante da famíli.a para educação, compras, saúde, lazer. Estas

considerações indicam que a formuJ-ação da função de equi.dade deve

relacionar a despesa total com o transporte públi.co com a renda

fama.Z.íar. Caso seja possível ter a famíli.a como base da análi.se

tarifária (inclusive quanto ao consumo de vi.agens dos diferentes

tipos), aumentam as possibili.dades de se encontrar soluções que

permi.tam atender critérios de efi.ciência sem que representem um

peso negativo quanto ao aspecto da equidade. Deve-se, no ente?lto,

lembrar a dificuldade de avali.ar tal sorte de alternati.vas sob a

hipótese (admi.ti.da) de demanda totalmente inelásti.ca

5.4.3 0 índi.ce de necessidade de transporte

As dia.culdades associadas ao entendimento do concei.to e às

medi.das de necessidade foran detalhadamente discutidas no item

273



4.3. O enfoque apontado como de mai.or i.nteresse IKoutsopoulos,

1980b) sugere que a necessi.dade de transporte esteja inversamente

relaci.onada com a capacidade de ajustamento de um indivíduo. Este

ajustamento deve ser ju].gado para cada categoria de indivíduos

lci.rcunscri.tos por um dado conjunto de PesEI'.íções de mob.í.Z.idade

pessoais e ambi.entaisl e para cada componente do espaço de

ati\'idades (atividades de subsi.stência, de manutenção e de lazer)

Os instrumentos para o ajustamento são os elementos do espaço de

t'vagens (os atri.butos espacial.s, temporais e de li.cação das

viagens)

O índice de necessidade de transporte INP) que faz parte da função

de equidade, deve ser formulado levando em consi.deração o

entendimento do conceito de necessidade de transporte sintetizado

no parágrafo acima. De fato, esse enfoque condici.orou a formulação

apresentada até agora, a qual estratifica as vi.agens de acordo com

a categoria p do inda'ç'íduo e seu domicílio e segundo as classes de

atividade m a que estão associ.idas essas viagens. A segmentação

dos indivíduos em cat,egorias busca homogenei.zar a natureza das

restri.ções a que estão sujeitos. Este procedi.mento pode ser bem

suceda.do com relação aos conde.ci.onantes de ordem pessoal, sendo

mai.s di.fíci.l estendê-lo às restrições ambi.entai.s. Já a

categori.zação adorada para as viagens permite a avaliação di.neta

do grau de necessi.dade associado a cada classe de ati.vidades.

A formulação proposta para o índi.ce de necessi.dade de transporte é

a segui.nte
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INp SUMM[wpm'(QNpm/CVpm)ALFApn]

onde

Kpm: peso associado à classe de ativi.dades m para o

indivíduos da categori.a p;

QNpm: quanta.dade necessária de viagens p

classe m para inda.víduos da categoria p;

CVpm: consumo efeti.vo de viagens dos indiví(duos da categoria

p para ativ'idades da classe m;
ATTnA . A 1 } n +

S

ati,vi.dados daara

unçãopm

Os doi.s componentes do índice de necessidade de transporte, o grau

de atendimento às necessi.dades e a importância a elas atei.buída,

são discutidos seguir

C) grau de atendimento às necessidades de transporte

A relação QNpm/CVpm pode ser interpretada como um i.ndicador do

grau de atendi.mento às necessi.dades de transporte. Quanto mai.or o

seu valor, menor a parcela das necessi.dades atendida. O parâmetro

ALFApm permite atenuar ou acentuar a importânci.a do grau de

atendi.mento. Não é necessário que o parâmetro ALFA seja

diferenciado nas di.pensões p e m. Pode-se enfatizar a i.mportância

de determinadas classes de ati.vidades em relação a outras sem

distinguir entre categori.as de usuári.os. Por exemplo, a

importânci.a de atender 70% das necessi.dades das atividades de

manutenção pode ser consi.derada equivalente à importância de
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atender apenas 50% das necessi.dades relata.vas às ati.vidades de

lazer (para qualquer categoria de usuário).41

O valor de QNpm' a quantidade necessári.a (ie viagens, deve ser

estabelecido segundo as considerações feitas no Capítulo 4 a

respeito dos di.ferentes enfoques para medir necessidade. Uma das

formas baseia-se ha comparação entre categori.as distintas de

usuários. Pode-se então estabelecer como necess.idade para um dado

grupo (e classe de atividades) o consumo observado para outrc

grupo de usuários que esteja em situação menos restritiva (io que o

primeiro. Por exempJ-o, a necessidade de uma categoria de

inda'ç'íduos de um certo nível de renda pode ser estabeleci.da como

sendo i.qual ao consumo de 'ç'i.agens (para uma dada classe de

atividades) da categoria de renda imediatamente superior (desde

que este consumo seja efetivamente maior). O mesmo tipo de

raciocínio poae ser estendido a outros i.ndicadores {como a

clisponibi.li.da(ie cie 't'eículc parti.Guiar), bem como a combi.nações

desses inda.cadores (renda e disponibiJ-idade de autos, por

exemplo)

É importante notar que tal procedi.mento deve se basear em

comparações entre categori.as que i.ndiquem principalmente conjuntos

de resta.íções distintos. Não seria adequado, por exemplo,

considerar como necessidade de 'ç'i.agens para ativi.dades de

subsistência para um casal i.dolo o consumo observado (para a mesma

ativi.dade) para um casal jovem ou uma família com um número mai.or

de membros. Neste caso, mais do que as restrições, são as

+i Neste caso, o parâmetro será.a ALFA. e terá.a uma va].or mai.s
elevado para as atividades de manutenção"'do que para as ativi.dades
de lazer

276



necess.ídzides que dista.nguem as categori.as, não sendo possível

transfere-las entre grupos.42

Outra forma de medir necessi.dade, apresentada no Capítulo 4, é

através da avaliação por parte de especialistas. Neste caso, podem

ser estabelecidos valores que se ju.Lgue adequados para cada

categoria de usuários e classe de ati.cidades. É provável que os

especi.ali.star utilizem na sua avaliação os valores de consumo de

transporte observados, alterando-os com base numa percepção

subjetiva de se estes resultam de uma si.tuação com elevado grau de

restri.ção ou não.43

A abordagem mai.s promissora parece ser uma combi.nação das duas

apresentadas. Os especial i.star estabe].eceri,am as categorias que

permitem comparações relevantes para a determi.nação da necessidade

e atuariam no senti.do de verificar se os resultados decorrentes da

ap.Locação do enfoque comparativo sào razoável.s, alterando-os

quando apropriado.

Alguns aspectos importantes relativos à determinação da

necessi.dade e do consumo de transporte prece.sam ser observa.aios.

Pri.melro, tanto a necessi.dade quanto o consumo de viagens devem

Deve ser lembrado que a di.scussão sobre os padrões de
atividades (reali.zada no Capítulo 4) inda.cou que estes refletem
tanto necessidades como restrições, A categori.zação desses pa(]rões
vi.sa i.dentifi.car classes de indivíduos e famíli.as que sejam
semelhantes quanto aos doi.s aspectos. A dista.nçào necessária aqui
enfati.za as di.ferenças quanto às restri.ções.

41 Uma das formas possíveis para avaliar necessidade, conforme
inda.cedo no Capítulo 4, é considerar que o consumo efeti.vamente
real-i.zado expressa a necessi.dade de transporte. Tal procedimento
pode ser adequado quando se considerar que a categoria de
indivíduo e atividade em questão não está sujem.ta a restri.ções
signit'icativas

42
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ser consi.derados no âmbito fama.Z.íar, uma vez que a geração das

necessi.dades, asse.m como sua bati.sfação, se dão no conjunto de

pessoas do domicílio. Da mesma forma que as relações interpessoal.s

foram consideradas para sugerir que a renda familiar seja

uti].izada na avali.ação do impacto dos gastos com o transporte

públi.co sobre a distribuição da renda, também na observação do

consumo e na determi.nação da necessidade de transporte a unidade

famili.ar é relevante

O segundo ponto refere-se ao período de tempo com relação ao qual.

dev-e ser fei.ta a avaliação da necessidade e a obser'ç'ação do

consumo de viagens. Este período deve abranger a rea].ização do

mai.or número de atividades possível.. A observação do comportamento

diári.o é limitada, uma vez que ignora as relações i.ntertemporais

entre 't'vagens realizadas por uma famí].ia (ou unidade equivalentes

De'ç'e-se levar em conta que as ''.'i.agens reagi.zadas na consecução das

di.\farsas atividades necessári.as ao bem-estar de uma famí].ia

ocorrem durante um período de tempo. \;vagens com objeti.vos

diirei'entes requerem realização com frequências diferentes.

Do ponto de 'ç'esta da estrutura pari.fári.a, pode ocorrer que viagens

mais caras (devido à aplicação de cri.sérios de efici.ência),

realizadas durante alguns períodos da semana, possam, por exemplo,

ser para.almente compensadas por tarifas com desconto no final de

semana. ,A sugestão, já apresentada anteri.ormente, é de que o

período de avaliação se estenda por ao menos uma semana,

desprezando-se variações que possam ocorrer em ci.dos mais longos.

É natural que algumas viagens importantes, como as relaci.onadas a

razões de saúde, podem ter pera.odici.dade mai.or, devendo ser

tratadas em termos médios
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Uma tercei.ra característica importante da medi.da da necessi.dade e

do consumo é que estas devem i.nclui.r a realização de viagens por

todos os modos de ti'ansporte e não apenas o transporte públi.co.

Seria mui.to di.fíci,l estabelecer valores de necessi.dade de uso

específi.co do transporte público. A sati.sfação de uma necessidade

através do uso do transporte público ocorre em um de-Lermi.nado

contexto, caracterizado pela distribuição espacial e temporal dos

locais onde as ativi.dades podem ser realizadas e pelos atributos

espacial.s e temporal.s da oferta de transporte públi.co. A alteração

dessas características pode fazer com que a necessidade seja

atendida de outra maneira que não pelo uso do transporte públi.co.

Da mesma forma, o padrão observado de consumo de transportes

representa um certo grau de atendimento às necessidades que

decorre da uti.lização de todas as alternativas possív'ei.s de

deslocamento. N'ão há porque consi.derar não atendi.da uma

necessidade associ.ada a uma viagem reagi.zada a pé, por automóvel

Ol: qualquer outra alternati\a de transporte. A i.mportância do

transporte públi-co no atendimento às necessidades deve ser

incorporada ao valor do peso wpmi conforme será vi.sto a seguir

A importância do atendimento às necessi.dades de transporte

O l,'dor de wpm deve ser estabelecido considerando a importância

relata.va de cada classe de ati.vidade para cada categori.a de

usuário. De acordo com a conceituação de necessidade adorada, este

valor deve se basear na capaci.dade de ajustamento do usuári.o,

Especi.ficamente para o transporte público pode-se consi.deram que a
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capacidade de ajustamento apresenta uma relação i.nversa com o grau

de dependênci.a dos usuári.os.

Ao julga." a dependência (e estabelecer o valor de wpm)l dev'e-se

considerar a capaci.dade de ajustamento (de cada categoria de

usuários e cada classe de atividades) com relação aos três

e].ementos do espaço de viagens: os atributos temporais: espcaciai.s

e de li.gação das 'ç'vagens. Di.fi.cilmente poder-se-á dispor de

informações objetivas a este, respeito, devendo-se recorrer a

aval-cações subjetivas. Em alguns casos, as hi.póteses necessárias

são relativamente si.mples como, por exempJ-o, admi.tir que

index-íduos com acesso a um automóvel têm menor dependência do

transporte público com re].ação à qualquer atri.puto de viagem [e

para qualquer categori.a de ati.l.-idade). Em outras situações, pode-

se admitir que determi.nadas ati.vidades permitem maior capacidade

de a.iustc. quanto à algum. dos atributos de viagem, permiti.ndo

reduzi.r o valor de h correspondente

Um possível! irldi.dador de dependência com relação ao transporte

públi.co, como se viu anteriormente, é a parti.ci.poção percentual

deste no total de viagens (realizadas por uma categoria de

usuários para um determinada classe de atividadesl (Chatterjee e

Si.nha, 1975). Embora seja um indicador útil, alguns cuidados são

necessários na sua uti.li.zação.

Uma elevada parti.cipação do transporte público pode ser

interpretada como significando um a].to grau de dependência, uma

vez que para a categoria de usuári.os e classe de atividades em

questão a satisfação das necessi.dades é fei.ta utilizando

princi.palmente essa forma de transporte. Já uma parti.cipação
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reduzida do transporte público não impli.ca necessariamente baixa

dependênci.a (decorrente de flexi.bi.lidado no atendi.mento às

necessidades). Ao contrári.o, pode representar uma defi.ci.ência no

atendimento que gera restrições ao uso, exigindo a rea].i.zação dos

deslocamentos por formas alternati.vas de transporte.44

Fi.nalmente, há outro fatos que pode também ser i.ncluído na

determinação de wpm' Harri.son e Douglas (1974) classificam os

efeitos de uma políti.ca tara.fári.a em pri.mários e secundários. Os

efei.tos pri.mários afetam diretamente os usuários e são

representados pelos seus gastos efetivos com o transporte público.

Os efeitos secundári.os ocorrem através de relações indiretas que

se desenvolvem a médi.o e longo prazo. Uma dessas possibi.cidades é

a transferênci.a de parte do custo atribuído ao usuário para outro
agente soa.a].

Dependendo das características do mercado de trabalho, uma

elevação do custo de transporte dos trabalhadores pode ser

parcialmente repassada ao empregador, através de um aumento de

salári.o real (necessário para arcar com o aumento dos custos)

Entretanto, Sanson (1987) argumenta que nos estratos do me!-cado

que atendem as faixas mai.s pobres da população as tendências são

de excesso de oferta de trabalho. Nesse caso, é pouco provável que

o custo do transporte possa ser transferido para o empregador.45

44 Da mesma forma, uma parti-cipação eJ-evada do transporte públi.co
também pode signifi.car que a oferta exi.atente permi.te que a mai.or
parte das v'vagens seja reagi.fada pelos modos de transporte
público, mesmo exi.saindo alternativas. Esta situação poderia ser
interpretada como de alta capacidade de atendi.mento e ba.íxa
dependência

qo Também nessa situação, caso haja um ganho real de salári.o
decorrente de uma política tara.faria para o transporte público,
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De qualquer forma, ao se estabelecer os \-dores de Wpm pode-se
considerar que para algumas categori.as de usuários e algumas

classes de atividades tal possibi.lidade (de transferênci.a de

custos) existe, ai.nda que em tese. Assim, \;i.agens por motivos de

saúde {ou de lazer), mesmo que i.mportantes, não permi.tem a

transferência de seu custo para quem quer que seja, o que não

ocorre com viagens ao tuba.Lho. Naquelas viagens onde a

transferênci.a pode ocorrer é possível reduzir o valor de wpm

correspondente

A di.ficu].dade em estabelecer cri.téri.os objetivos que permitam

quantificar a importância das diferentes classes de ati.vidades

para as di.versas categorias de usuári.os não deve ser interpretada

como uma flexibi.li.dade i.ndevi.da na formu].ação do modelo. Em sua

essência, ela reflete a necessidade, inerente ao tratamento da

questão de equidade, de introduzi.r julgamentos de valor, seja na

comparação entre categorias soa.ais distintas ou sobre a

relevância do que fazem.

parte deste ganho pode ser transfere.do para o empregador ao poderpagar um salário nome.nal mai.s baixo
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5.5 Requi.silos para a avaliação de estruturas tarifári.as e as

necessi.dades de informação

A descrição apresentada até o momento enfati.zou o modelo em sua

funçãc de e.Zaboraçâo de estruturas tarifários. Entretanto, já se

ressaltou anteriormente seu papel. como instrumento auxi.bar na

avaliação de alternativas tarifários. As bases para sua utilização

na avali.ação de estruturas tarifári.as foram lançadas ao longo da

apresentação; é re]ativamente si.mp].es estabelecer agora as

necessidades específicas de sua função de avaliação.

Dois elementos são importantes na avaliação das alternativas do

ponto de -.'i.sta do usuári.o:46 o t.ípo cie iÃopacto e sua d.ístr.íbt/.íçâo

entre os atingi.dos. Ao se tratar da estrutura tarifária para o

transporte pLlblico, os impactos identi.fi.cados foram de duas

naturezas: os relativos à di.atribuição de renda e os referentes à

Hecessidadp dn transportes. Estes podem ser si.nteti.fados nos.

valores do benefício, expresso como diferença dos gastos com

transporte público entre duas situações, e o índice de

necessidade, função do grau de atendimento às diversas classes de

ati.ç,idade e de sua importânci.a relativa

+o Na aval.i.ação de estruturas taxi.farias alternati.vas, os i.mpactos
sobre os usuári.os são os que requerem maior atenção. Os efeitos
sobre a sociedade em geral fazem parte da avali.ação e deck.são
sobre o nít'e.Z tarifário. Os efei.tos sobre as empresas operadoras
também estão ref].etidos na restrição de cobertura de custos
latravés da receita pari.faria mai.s subsídios). As consequências
sobre o poder público são de natureza essencialmente política,
função da repercussão da estrutura taxi.fári.a adotada
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A categori.zação dos usuári.os (p) permit.e que esses impactos sejam

avaliados coHt relação à cada categoria. Os cri.térios de

classificação de usuários necessári.os para determi.nar a função de

equidade sàc os mesmos exi.gados para avali.ar a di.atribui.ção dos

impactos. Portanto, os valores do benefício Bn e do índice de

necessidade de transporte INp contêm a informação necessária para

a a't'ali.ação, tanto quanto ao tipo de i.mpacto como quanto à

distribuição entre os usuários. Pode-se também utili.zar um

indicador global, que reúna os impactos de diversas naturezas. C)

valor cia função de equidade (EI associado a uma dada alternativa

de estrutura tarifária é i.ndi.cada neste caso

Um aspecto i.nteressante do modelo é que e].e permite, através das

restrições de estrutura tara.faria, fixar uma determinada política,

eutralizando sua função de otimização. Desta forma, é possíx:el

avali.ar políticas pré-definidas e compara-las, caso se deseje, com

estruturas ótimas determinadas pelo modelo. Este procedimento

permi.te estimar c, "custo de oportuna.dade" em termos de equi.dado

It.a! cama expressa pela função de aqui.dade) dp se adc+uar un.a

determi.nada estrutura pari.fári.a

Para concluir este capítulo são feitos alguns comentários sobre a

necessidade de informações gerada pelo modelo proposto.

A necessidade de informações

O pri-ncipal tipo de informação necessári.o para a uti.libação do

modelo refere-se à demanda por diferentes tipos de viagens, por

categorias di.stintas de usuári.os. Essas i.nformações são
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normal.mente obti.das através de pesque.sas domici.li.ares de

transporte) onde são levantadas característi.cas das viagens

reagi.zadas, dos i.ndivíduos e seus domicí].i.os. Este ti.po de

pesquisa foi. real.azado ao longo das últimas duas décadas em boa

parte das cidades de médio e grande porte no Brasa.l. No entanto,

seus custos elevados têm l i.mirado sua aplicação recentemente

As pesquisas doma.ciliares de transporte regi.stram o comportamento

dos indivíduos ao ].ongo de um di.a útil. da semana, permitindo

estabelecer relações i.ntertemporais entre as vi.agens (em um dia)

Por abrangerem todas as pessoas na regi.dência pesquisada, também é

possível estabelecer algumas relações interpessoais que afetam o

comportamento dos diversos membros da família com relação à

demanda por transporte

Na formulação do modelo de anal.i.se de estruturas taxi.farias notou-

se a importância de uti.] i.zar i.nformações que ref].etissem a demanda

por transporte em períodos mais longos. As pesquisas domici.].lares

ão contêm essas i.nformaçÕes. Estas podem sez' obtidas por

pesque.sas de transporte e ati.-.'idades que se estendam por períodos

maiores. T&l ti.po de pesquisa nunca foi. aplicada no Brasil

Uma forma mai.s simples, porém mais limo.fada, de obter uma amostra

de dados para utilização do modelo é a reagi.zação de entrevistas

com usuári.os do transporte públi.co. Nelas podem ser obti.das

i.nformaçÕes sobre características do i.ndivíduo e mesmo soba'e seu

doma.círio. No entanto, registra-se apenas uma úni.ca viagem,

isolada de sitas relações temporal.s (e i.nterpessoais).47

É possível perguntar ao entrevi.soado sobre a frequência com que
utiliza o transporte públi.co para di.ferentes objetivos. Esta
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Quanto à está.motiva da necessi.dade de transporte por categoria de

usuári.o e classes de ati.vidade, esta envolve aspectos específicos

que foram di.scuti.dos no i.tem anteri.or. Uma das i.nformações

importantes a este respei.to são os dados sobre o consumo observado

de transporte. A informação sobre o consumo também é i.mportante

por si. mesmo, por integrar a formu].ação do índi.ce de necessidade

de transporte

As pesquisas doma.ci.bares permi.tem a estimativa da utili.zação do

transporte para cada ti.po de vi.agem e categoria de usuário numa

base di.ári.a, enquanto a formulação proposta requer dados

referentes a um período mai.s ].ongo. É possível aproxi.mar essa

informação, calculando-se, para as diversas categorias de

usuários, o número médio de vi.agens por dia para cada classe de

atix-idades. Perde-se, nesse caso, os efeitos das relações

intertemporais entre as viagens de uma uni.dado famil i.ar. Por outro

lado, pode-se captar a presença de viagens menos frequentes que

poderá.am escapar a uma avaliação do consumo semanal de transporte
de uma família

Final.mente, é possível fazer um comentári.o a respei.to da

implementação do modelo, embora tal preocupação esteja fora do

escopo desta tese. Devido ao número relata.vamente reduzi.do de

variáveis do modelo (o conjunto de coefi.cientes AUP' BUP e CUP)i o
procedimento de solução não deverá apresentar problemas.

informação, porém, depende da capaci.dade do usuário recordar seus
deslocamentos num período anteri.or. Além di.sso, há di.faculdades no
tratamento estatístico dessas i.nformações uma vez que a tendência
ê esquecer sistemati.comente a,s categori.as de viagem realizadas com
menor frequênci.a (nem por isso menos essencial.s, como uma viagem
por motivo de saúde)
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Dependendo da formulação específi.ca do conjunto de restrições,

pode ser uti.li.zado um procedi-mento relativamente simples de

oti.mização como a programação li.cear. Se i.sto não for possível,

métodos heurísti.cos de busca mu]ti.dimensi.ona]. poderão ser

consi.derados para a solução.
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Neste capítulo são apresentadas as pri.ncipais conclusões e

proposições do trabalho bem como recomendações sobre

possibi.l i.dades de continuidade de desenvolvimento nessa linha de
pesque.sa apli.cada

Inici.almente, faz-se uma revisão dos pri.nci.pais aspectos

dj.scuti.dos e dos resultados obti.dos em cada capítulo da tese. As

conclusões relativas à possível apli.cação dos cri.téri.os de

eficiênci.a económica e equidade para a análise de estruturas

taxi.farias para o transporte públi.co urbano são sintetizadas. As

características fundamentais do modelo conceptual proposto para

elaboração e avaliação de estruturas taxi.farias são descritas.

As recomendações do trabalho vi.sam a superação das diversas

].imi.tições i.dente.fi.dadas em termos conceituai.s e das informações

necessárias para a análise de estruturas taxi.farias. Fi.nalm.ente,

propõe-se, como di.reção a segui.r, a ampliação da questão de preços

de forma & abranger todo o transporte urbano, passando a incluir

também o uso dos espaços para circulação e estaca.onamento por

parte dos veículos de transporte individual
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6.1 Pri.ncipai.s conclusões e proposições

O ob.Jet-ívo do trabalho foi. a busca de critéri.os para elaboração e

avaliação de estruturas tarifári.as para o transporte público

urbano, entendido como o processo pelo qual se reali.za a

diferenciação dos preços relata.vos aos di.versos servi.ços

oferecidos e entre grupos de usuários. Partindo de uma análi.se dos

objetivos do transporte urbano, prosseguiu-se até a i.dente.fi.cação

de ob.meti.vos específicos da política tara.faria para o transporte

público. Entre estes, doi.s foram destacados: eficiência econõmi.ca

e equi.dade. Estes objetivos foram seleci.onados como os mai.s

importantes para a aná].ise de uma política de preços públi.cos, uma

vez que têm consequências diretas sobre o bem-estar social

O ení:'oque adorado no trabalho reconhece a natureza do transporte

uma ativi.dade mu-Ztlpz'oduto, que oferece serviços diversos,

dFeFlciddos por origem e desci.no, períodos do di.a e quali.dade

Correspondendo a essa diversidade de produtos há uma está'atura cie

custos que deve ser ]evada en conta na e].abonação da estrutura

tarifária. Assim, os usuários do transporte público fazem usos

diferentes do sistema (consumi.ndo servi.ços di.stintos), impondo

custos específi.cos.

Por outro lado, esses usuários di.stinguem-se por suas

características sóci.o-econõnicas que os diferencia quanto à renda,

disponi.bi.li.dade de automóvel, i.dade, sexo e estrutura familiar. A

importânci.a desses fatores, do ponto de vista da análise de

estruturas tarifários, é que eles afetam os inda.víduos quanto à
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sua capacidacíe cie contribu.íção e quanto às suas necess.idades (ie

t I'an spol' t e

Consi.derando as di.ferenças exi.stentes entre as características dos

usuários e entre os tipos de uso que fazem do si.stema, propor-se

associar os critéri.os de equi.dade e de eficiência a essas dua.s

di.menções. Pri.melro, reconhecendo que o uso dos diversos serviços

oferecidos impli.ca custos d.irei''enc.lados e que estes devem ser

refleti.dos nos preços por questões de efic.íénc-ía; segundo,

lembrando que a estrutura de preços tem implicações diretas e

distintas sobre os usuár.íos em função de sua circunstancia pessoa-Z

e fam.í.fiar, portanto não pode i.gnorar aspectos de equ.í(jade

A partir desse enfoque foram formuladas as duas hipóteses cento'a.ís

do trabalho. A pr:íme.íz'a delas sustenta que os CI':Ítér.íos de

efic.íéncia económica nâo são sufic.lentes para elaborar e aval i.ar

estruturas tarifárias para o transporte públi.co. A seg'finda propõe

que critériaó de equidade complementem os de eficiência neste

sentido. Destaca-se a i.mportânci.a de considerar a /)ecess.ída(ie de

transporte, em adição à questão de distri.buição de renda, na

formulação de critéri.os de equi.dade

As hipóteses preliminares

O foco na análise de estruturas tarifários i.mpõe como condição a

posei.bilidade de tratar esta questão de forma separada de outras

que Ihe são próximas. O Capítulo 2 analisou duas hipóteses

preJim.mar'es associadas a essa possibilidade. A prime.íz'a delas

refere-se à separação ente'e as questões (ia determinação do nave.Z
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de pJ-oduçâo e dos pz'egos. Embora do ponto de vista da teori.a

económica a determinação dos preços e do nível de produção de una

ati.vidade econõmi.ca seja fei.ta conjuntamente, 8 realidade do

transporte público, no Brasil e no exterior, define um conjunto de

conde.ções para a determi.nação da oferta que é dista.nto daquele

destinado a tratar da questão das tara.fas. Os critérios utili.gados

na solução dos doi.s problemas não são os mesmos, e a sua análise

pode ser feita separadamente

A segunda hi.pótese premi.minar, também tratada no Capítulo 2,

refere-se à possa.bi].i.dade de tratam' de fol'ma separada os dois

elementos de uma políti.ca tara.faria: nave.Z e estrutul'a. O nível

tarifári.o relaciona-se com o nível médi.o de preços necessári.o para

ati.ngi.r um determinado grau de cobertura de custos no sistema de

transporte. Depende, portanto, da eventual presença e do montante

de recursos externos destinados ao transporte públi.co sob a forma

de subsídi.os.

A questão dos subsídios está relaci.onada à política globall de

fi.nana.cimento dos servi.ços de transporte público, na qual UHa

deck.são essencial refere-se à di.vi.são dos custos entre usuários e

não usual-.íos. A natureza essenci.aumente política dessa deck.são

tende & prevalecer sobre os di.versos aspectos económicos que

costumam ser apresentados na justificati.va dos subsídi.os. O mesmo

ocorre num segundo nível de deck.são (caso seja fei.ta a opção por

subsidiar os sistemas); esta decisão diz respeito ao z'ateio dos

custos ente'e a soc.íedade como um todo e os setores que extl'aem

a].gum benefício i.ndi.Feto da existência de um si.stema de transporte

púbJ-íco. No privei.ro caso, os recursos provêm da arrecadação geral

do setor público; alternati.valente, podem ser estabelecidas formas
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de tributação específica que visem buscar dos benefi.ciários

inda.Fetos a parcela de contei.bui.ção adequada

O conjunto de decisões que fazem parte da defi.nação de uma

políti.ca de financiamento para o transporte púb]i.co - estabe].ecer

as proporções de matei.o dos custos entre usuários, setor público e

benefi.ci.brios i.ndiretos, identi.ficar estes últi.mos e defi.ni.r suas

contribuições relativas - é de natureza essencialmente políti.ca.

Os critéri.os adotados não são necessari.agente explicitados. Com

relação ao cri.tédio de equidade, é interessante notar que sua

apli.cação não é adequada para justa.fi.car a concessão de subsídi.os

generalizados, cujo objetivo seja reduzir o nível tarifário do

sistema de forma indiscrimi.nada. Por outro lado, este critério é

essencial para a tomada de deck.sões sobre estrutura taxi.faria,

onde a diferenciação dos preços entre classes de usuári.os está em

consideração.

Os crit.é7'ios dc eficiência

A questão da eficiência e a,s li.ções da teoria econõmi.ca para a

determinação de estruturas tarifários para o transporte públi.co

foram discuti.das no Capítulo 3. Partindo de uma revisão dos

principais resultados da teoria do bem-estar com relação ao

problema de determinação de preçosi estabelece-se como critério

teóri.co bási.co para a efi.ci.ência económica a determi.nação de

tar.í/'as com base nos custos maz'g.mais de produção dos serviços, em

particular, os relacionados ao curto prazo.
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No entanto, a existência de uma série de faJbas do mercado de

transporte público urbano é reconhecida, e suas imp].i.cações para a

determinação de preços ótimos são anal.asadas. Foram analisadas

sucessivamente

a estrutura do mercado, que não é competiu.vo (portanto,

não conduzi.ndo automaticamente à determi.nação de preços

baseados no custo marginal);

- a eventual presença de economi.as de escala no setor (não

comprovada definiu.valente no caso dos õnibus quanto aos

custos para o operador) ;

- a necessi.dade de considerar os custos relata.vos ao tempo

dos usuários na determinação da tarifa ótima;

- a presença de externali.dades no transporte urbano, que

devem ser computadas no cálculo do custo soa.al margi.nal;

- as i.mperfeiçÕes nos demais mercados, particularmente no

transporte individual por automóvel (gerando a necessidade de

preços que atendam a conde.ção de segundo melhor)

No que se refere à determi.nação de estruturas tara.feri.as os

resu].todos indicam que os pl'aços devem desviar de forma

sistemát.íca dos custos maré.ína.ís. Assim, a estrutura dos custos

margi.Dais, bem como a natureza dos desvios e os favores que os

afetam, caractere.zam-se como as informações essencial.s para a

aná].i.se de estruturas tarifári.as.

A apuração dos custos marginais da produção do transporte público

é di.fi.curada por uma série de aspectos conceituai.s e

metodo[ógicos, re].acionados às seguintes característi.cas do

processo de produção do transporte
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flutuação da demanda, com a existênci.a de pi.cos

pronunciados;

a necessidad

a existênci.a de i.ndivisibilidades nos fatores de produção e

na própria oferta do serviço;

- a presença de custos comuns e con

atribuídos a um servi.ço específi.co;

dificuldades contei.duais na di

produção fixos e variável.s

da oferta acompanhar oscilação da demanda;e a

juntos podemque nao ser

stinção de fatores de

No entanto, apesar desses problemas, é possível estabelecer alguns

padrões de variação do custo margi.nal (privado e soa.al) e dos

desvios óti.mos (quanto à eficiência econõmi.ca). Estes i.ndicam

possibil i.dades de direi'enc.íaçâo de preços por perco(io, sebe.í(io,

extensão do deslocamento e lotação dos veículos na origem e no

destino da viam'em, esta última, em particular, sugeri.ndo a adoção

de estruturas de preços baseadas em zonas tar.íl:'árias. É possível

ai.nda encontrar-se justa.fi.caril,'as para di.sti.nguir os usuári.os em

função de suas diferentes e.Zast.íc.idades de demanda e quanto ao uso

frequente ou infrequente do sistema de transporte públi.co

Finalmente, foram apontadas algumas .Z.ím.ilações com relação à

possa.bil i.dade de estabelecer estruturas taxi.feri.as que atendam os

cri.térios de efi.ci.ência econõmi.ca. Uma delas refere-se a problemas

com .informações, como as relacionadas às característi.cas da

demanda pelos diversos modos do transporte urbano, os problemas na

quantificação das externali.dades e as própri.as dia.culdades na

determinação do custo marginal de operação, conforme mencionado
acima
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A mais importante limitação, porém, deve-se ao fato de que a

determinação de preços segundo critéri.os de eficiência i.gnora a

di.stri.buição dos impactos sobre os usuári.os de di.ferentes

categorias sócio-econõmi.cas. Para isso, é necessári.o i.ntroduzir

critéri.os de equidade no processo de elaboração e avaliação de

estruturas tarifários

Os critérios de equidade

As características do usuário permitem que se identifi.que aqueles

que devem ser previ.regi.ados num tratamento que incorpore a questão

da equi.dade, juntamente com cri.sérios de efici.ênci.a, na

determinação da estrutura tara.faria. A dia.cu.idade, conforme

di.scuti.do no Capítulo 4, está em estabelecer o que se entende por

equidade e qual.s as bases apropriadas para justa.ficar o privilégi.o

a um grupo em detrimento de outro.

Uma revisão dos estudos que consideraram a questão da equidade na

pollíti.ca tarifária para o transporte públ i.co revelou uma ênfase no

aspecto da distribuição de renda. Nos casos em que outros

atributos sócio-econõmi.cos são introduzi.dos na análise, também são

destacadas as consequências sobre a renda. Estes estudos, baseados

em si.tuações existentes em países mai.s ri.cos, enfocam geralmente o

aspecto da concessão de subsídios aos sistemas de transporte,

aval.bando seu i.mpacto do ponto.de vista de justa.ça soa.al

A reali.dade dos países em desenvolvimento, o Brasil entre eles, é

caracterizada por uma grande parcela da popu].ação urbana
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concentrada nas categorias de renda mais baixas. AÍ estão também

as pessoas que apresentam maior dependência com relação ao

transporte públi.co como única alternati.va de deslocamento para

reali.zar as ativi.dades essenciais à sua sobrevi.vencia. Observou-

se, portanto, que não basta consi.deram o problema de distribui.ção

de renda quando a mai.or parte dos usuários pouco tem a

redistribui.r

A parti.r de uma análise mais ampla do conceito de equi.dade, onde

foram discutidas suas possível.s bases e suas diferentes dimensões,

foi. selecionado o cl'itéz-.ío de necessidade de transporte como

relevante para consideração na elaboi'ação e avali.ação de

estruturas tarifários. Apesar de já ter um histórico de apli.cação

no transporte público, esta tem si.do voltada, na mai.orla dos

casos, para veria.car as necessidades de atendi.mento de grupos

específicos da população, como os idosos ou os deficientes

físicos.

Determi.nar as necessi.dades de um dado i.ndivíduo ou grupo de

indivíduos com relação ao transporte ou qualquer outra atividade é

uma tarefa que apresenta obstáculos concei.tuais e metodológicos.

Para superar algumas dessas dia.culdades, considerou-se a

necessidade de tr'ansporte como derivada da necessidade pelas

demais ativídades.

Os conceitos estabelecidos pela análise do padrão de ativi.jades

humanas foram então úteis para demonstrar & importânci.a de

relações intertemporais e i.nterpessoais entre as viagens dos

indivíduos (e dos demais membros de sua família). O enfoque da

análise de atividades perdi-tiu também a identi.fi.cação de vara.áveis
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re].evantes para a explicação dos padrões de atividade e suas

consequênci.as sobre a necessidade de transporte. Estas pari.ávei.s

descrevem característi.cas dos indivíduos e seus donicílios,

procurando representar os fatores que afetam a geração das

necessi.dades conjuntas de uma família e a di.visão das

responsabi[ i.dades por atendê-].as

Identifi.cou-se um enfoque conceptual para a necessidade de

transporte que atende os objetivos aqui estabelecidos. Este se

baseia em medir a necessidade a partir da capacidade de ajuste de

um dado grupo em relação a certas classes de ati.vidades. Estas

idéi.as foram uti.lizadas para formular um modelo concei.dual para

análise de estruturas tarifários

Um dos resu].Lados importantes da análise da equidade é que este

critéri-o deve levar em consideração a unidade familiar e não

apenas o -índ.ívíduo isoladamente. Estruturas pari.farias que pareçam

injustas por prejudi.carem, por exemplo, usuári.os que pagassem mai.s

por viagens reali.zadas nos períodos de pico, podem oferecer

compensações através de possa.bili.dades mais baratas de

deslocamento em outros períodos do dia ou outros dias d& semana

Estas oportuna.dades poderiam ser aproveitadas por este mesmo

usuário ou por fama.li.ares, de forma que, sob o ponto de vista da

equidade, o i.mpacto sobre a família possa ser post.tivo, sem

sacrifi.car considerações de eficiênci.a
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[/n made-Zo para elaboração e ava.ilação de estruturas í;arífár.ías

A principal proposi.ção da tese é um modelo conceptual para

elaboração e avali.ação de estruturas pari.farias, com base em

critérios de eficiênci.a e equi.dade. Fez-se uma opção metodo].ógica

por um modelo de maximização de equidade, sujem.ta a restrições que

incorporem informações sobre estruturas efici.entes de preço.

Esta opção decorreu de uma análise dos di.versos modelos

apresentados na li.teratura a respeito do assunto. Estes são, em

geral, mode]os de si.mutação dos i.mpactos de a].ternati.vas

tarifários, ou de elaboração de estruturas que atendam objetivos

específicos de uma empresa operadora, como a maxi.mi.zação do lucro

ou da receita. A proposta aqui. apresentada estabelece as bases

para o desenvo]vimento de um mode].o que pode ser usado para

elaborar (no sentido de projetar) estruturas tarifárias que

apresentem variação em aspectos espaciais (como distânci.a ou

zonas) temporais e também em função das características dos

usuarlos.

As defi.nações básicas sobre as estruturas pari.farias são

representadas matematicamente no modelo através de restrições que

impõem li.mates aos valores para di.versas categori.as de .tarifa ou

de seus componentes. Essas restrições devem ser definidas levando-

se em consi.deração critérios de eficiência, através dos padrões

identifi.cados para a variação dos preços ótimos no transporte

públi.co. Além disso, outras limitações de natureza práti.ca, tais

como a possibili.dade de se estabelecer mecani.smos de cobrança,

podem ser consideradas na formulação das restrições. Aspectos

políticos (exceto os que dizem respeito à equi.dade, representada
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expli.ci.Lamente no modelo) também podem li.citar os ti.pos de

estrutura possível.s.

O modelo visa determinar va.Lares para as categorias de taxi.fa,

atendendo as restri.ções defi.ni.das, entre elas uma que especifi.ca o

nível tara.feri.o pretendi.do, ou seja, o grau esperado de cobertura

dos custos a parti.r de recei.tas tarifários. O objetivo é maximizar

uma função de equidade, semelhante a uma função de bem-estar

social

Diversos grupos de usuári.os são consi.derados exp.Li.citamente na

função de equi.dade, com base em suas característi.cas de renda e

outras que se relaci.onam com & necessi.dade de transporte, como a

estrutura familiar. O peso atribuído a cada grupo é função de sua

classe de renda e de um índice de necessi.dade. Este, por sua vez,

é defi.ni.do por uma medi.da ponderada do grau de atendimento à

necessidade de transporte relata.va a cada classe de ati.cidades; a

ponderação é feita por um falar que considera as possa.bi.lidades de

ajustamento particulares da categori.a de usuário e classe de

atividades.

A maxi.mização da equi.dade ocorre por diferença entre alternati.vas.

Cada grupo tem seu dispêndio com transporte público comparado em

duas situações: uma que representa a a].ternati.va tarifária em

análise e outra correspondendo à situação base (em geral, a

estrutura tarifária corrente). O objeti.vo é favorecer os grupos

de menor renda e maior necessidade de transporte (caso seja este o

objetivo estabelecido), minimizando seu dispêndi.o com o transporte
público.
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Uma das preocupações no desenvolvimento do modelo é a ênfase na

sua aplicação como um instrumento de avali.ação, e não apenas de

prometo. A desagregação dos impactos segundo os di.versos grupos de

usuários possa.bili.ta verificar as consequências das está'uturas

tara.farias alternativas. Além disso, as restrições perdi.tem que

certas alternati.vas sejam completamente fi.xadas a priori; neste

caso, o mode].o pode ser uti.gizado apenas com o objetivo de aval.iar

os impactos da uma dada estrutura tarifária, eventualmente

estimando seu ''custo de oportunidade'' em termos de equi.dade em

comparação com outras a].ternativas
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6.2 Recomendações e extensões possíveis

A parti.r das análises realizadas e conclusões obtidas pode-se

fazer uma série de recomendações no senti.do de ampliar o estudo

aqui iniciado e viabilizar aplicações dos seus principais
resultados

Em pri.melro lugar, são necessários esforços no sentido de superar

as li.mutações i.dente.facadas com relação aos di.versos tipos de

informações necessárias para uti].i.zação dos cri.térios de

efi.ci.ência e equi.dade. É essencial que sejam realizados estudos de

custos sobre os si.stemas de transporte públi.co que visem

identi.ficar as diferenças de custos exi.stentes entre os di.versos

servi.ços ofereci.dos. Para isto, deve-se mudar o enfoque hoje comum

no Brasa.l que visa a obtenção de custos médios, agregados espacial

e temporal-mente. A ênfase deve recai.r na determi.nação dos custos

marginais, dada a sua importância para estabelecer preços
efi.cientes.

Ainda com relação aos custos, a eventual. existência de economi.as

de escala no transporte público por õnibus deve ser investigada

com base nos avanços mai.s recentes da teoria e das técnicas de

estimação. Suas impli.cações vão além do problema da determi.nação

de estruturas tarifários, ati.agindo questões como a necessi.dade de

subsídios ao sistema e & estrutura do mercado. Di.scussões

poJ-êmicas como a que opõe defensores e opositores d& estati.cação

dos serviços de transporte público necessitam de informações desse

ti.po para não se restringirem & uma mera di.sputa i.deológica
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As característi.cas da demanda são também pouco conheci.das. Há uma

série de perguntas que precisam ser respondidas: qual a parcela de

usuári.os realmente cata.va do transporte públi.co, que alternati.vas

são consi.deradas para que ti.pos de viagens, qual a possibili.dade

de atrair usuários de automóvel e em que condições i.sto poderia se

dará Os estudos de elasti.cidade realizados em outros países não

podem ter seus resultados transfere.dos para o Brasil, dadas as

condições di.stintas que aqui prevalecem. Além di.sso, as

metodo[ogias uti.].i.fadas têm mereci.do criei.cas e devem ser

uti.li.zadas com cautela

É necessári.o ai.nda o aprofundamento da di.scussão do concei.to de

necessidade de transporte e das formas de medi.-la no contexto dos

países em desenvolvimento, onde restrições de ordem fi.nanceira

desempenham uma papel- fundamental. O equilíbrio entre a capacidade

de contribuição e a necessi.dade de uti.li.zar o transporte é mui.to

mais complexo neste caso.

Com relação especifi.comente ao modelo aqui. proposto, os esforços

podem ser dóri.lidos para a busca de formas alternativas de

representar a função de equidade que perdi.tam explica.tar

sistematicamente um maior número de critérios relevantes para a

análi.se tarifári.a, como, por exemplo, a inclusão do nível de

subsídi.o. Estes esforços estão parcialmente condicionados pelos

resultados positivos que eventualmente venham a ser obtidos na

melhoria do entendimento do contei.to de necessidade e sua

mensuração, aci.ma i.dentificados.
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Também é necessário que o modem.o seja operacionalizado,

desenvolvendo-se uma formulação específica que perdi.ta o seu teste

na prática. Para isto é preciso superar as dia.culdades apontadas

quanto aos dados exi.lidos, embora seja possível adaptar alguns

aspectos da formulação às restrições de i.nformação existentes.

Finalmente, deve-se especificar um procedi.mento de solução

adequado às duas funções do modelo: e.laboração e aval.cação de
estruturas tarifári.as

Uma proposta interessante é tentar estabelecer as restrições

sociais e políti.cas que podem exista.r com relação à adoção de

estruturas de preços di.ferenciados para o transporte público

urbano. Como exemplo, pode-se ci.tar a pesque.sa conduzi.da por

Markowi.tz (1986) com profissional.s do setor de transporte públi.co

numa tentativa de identificar os favores que influenciam as

atitudes favorável.s e desfavor'áveis à utilização de taxi.fas

diferenciadas em cidades dos E.U.A. É importante lembrar que é

possível atuar sobre a formação de tai.s ati.tudes, sendo necessário

conhecer os fatores que as conde.ci.unam.

Fi.nalmente, a pri.nci.pal extensão recomendada é ampla.ar o conceito

de determinação de preços no transporte urbano para i.nclui.r também

um sistema de preços para o transporte por automóvel. Neste

trabalho, o transporte privado foi considerado como gerador de

externali.dades ou como um mercado onde prevalecem preços não

efici.entes, exigindo adaptações da política de preços para o

transporte público. Idealmente, deve ser formulada uma política

integrada e coordenada de preços para o transporte urbano, em que

os critérios de efi.ci.ência e equi.dade sejam considerados.
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FORMULAÇÕES ALTERNATIVAS PARA CALCULO DOS

GASTOS COM TRANSPORTE PUBLICO

Neste anexo são apresentadas duas formulações para calcular o

valor de Gp) os gastos com transporte públi.co para o conjunto de

usuários da categoria p, em casos onde são introduzidos

instrumentos não convencional.s de pagamento pelo uso do

transporte. Em primeiro lugar considera-se o vale-transporte, cuja

particularidade é distinguir a recei.ta pari.feri.a total dos gastos

feitos pelos usuári.os. A segunda formulação explora o caso de um

passe que permite uso i.].i.citado (váli.do durante um período de

tempo defina.do) porém de uti.libação restri.ta a certos horários do

iia

A.l Vale-transpo:te

O vale-transporte é um instrumento tarifári.o que prevê a eventual

partia.poção dos empregadores no custeio para.al das viagens ao

traba].ho (que utili.zem transporte públi.co) de seus empregados. Na

forma como está regulamentado seu uso no Brasil, os empregadores

adqui.rem e di.stri.buem a quantidade de vales necessária para as

vi.agens ao trabalho de cada empregado. O valor correspondente é

posteriormente descontado em folha de pagamento até o limite de 6%

do salário básico (sem qual.squer adicionais e vantagens) do

empregado; caso o gasto total com o transporte público supere este
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va].or, a diferença será coberta pelo empregador, que poderá obter

vantagens fiscais decorrentes dessa despesa.l

Os vales são comprados pelo empregador pelo valor corrente da

tarifa, contra.bui.ndo integralmente para a recei.ta tarifária do

sistema de transportes. Os gastos dos usuári.os, por sua vez, podem

ser menores do que este valor, nos casos em que prevalecer o

li.mi.te máximo de desconto

O cálculo de Gp' neste caso, é fei.to a partir da somatóri.a dos

gastos com viagens desta.nadas às diferentes classes de ati.vidades,

Gpm Para as c.passes de at.ív'idades que nâo .ínc.quem as v:vagens ao

tuba.Zho o valor de Gpm é dado simplesmente por

Gpn SUMUSUMDSUMltVupm( D , F) . Tup( D , F) ]

onde

VupmeD)F): número de vi.agens i'eali.zadas pelo conjunto de

usuários da categoria p associadas à categoria de atividades

m e que fazem um tipo de uso u do sistema de transporte

público (na classe de distância D e com F transferênci.as);

Tup(DIF): valor da tara.fa ti.po up (para classe de distância D

e com F transferênci.as);

.D: conjunto de classes de distânci.a em que estão di.vida.das as

viagens por transporte públi.co;

l Para uma apresentação do va].e-transporte e análi.ses de sua
utili.cação no Brasa.l ver Orai.co e Sifões (1990) e Sant'Anna
(1989). Nepomuceno (1988) faz uma análi.se dos aspectos jurídicos
do vale-transporte. Uma experiência si.pilar norte-americana é
descrita por Krechmer et a1. (1982)
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E.: conjunto de classes de transferênci.as, igual ao máxino

número de transferênci.as real i.zado;

U: conjunto de ti.pos de uso do sistema de transporte públi.co

para os quais exi.ste ou se prevê diferenci.ação da tara.fa

lexceto aspectos relaci.onados à di.stância e ao número de

transferênci.as)

O valor da tarifa é dado pela expressão

T«P(D,F) Aup + Bup'D + Cup'F

onde os va].odes de Aupl Bup e CuP devem ser determinados através
da uti].tenção do modem.o.

Para a classe de at.ívidades cie suas.ísténc.ía) composta basicamente

por vi.agens cujo movi.vo é o tuba.Zbo, o valor de Gpm deve ser
calculado em duas parcelas, associadas aos usuários e aos não-

usuários do vale-transporte, respecti.vamente. Para os nâo-

usuál''iosp os gastos são dados por

' Pm SUMUSUUpSUUF[( l-ALFAp) . ]p'V' upm(D, F) .Tup(D,F) ]

onde

ALFAp: parcela dos usuários da categoria p que uti.ligam vale

transporte (expressa como fiação de l);

IP: número de usuários pertencentes à categori.a p;
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V'upm(DpF): número médio de vi.agens reagi.zadas por um usuár:ío

da categori.a p para ativ-i.dades de subsistênci.a (trabalho) e

que fazem um tipo de uso u do si.stema de transporte públi.co

(na classe de di.stância D e com F transferênci.as)

O gasto total com transporte púb].i.co para as \'.íag'ens ao tuba.Zbo,

incluindo usuár:íos e n.ão usuários do vale-transporte (pertencentes

à categoria p), pode então ser expresso da segui.nte forma:

Gpn G'pm + ALFAp'lp'T'p

onde T'p é o valor descontado do trabalhador pertencente à

categori.a p de usuári.os. Deve-se notar que este valor não é uma

variável a ser determi.nada pe]o mode].o, sendo estabeleci.do

exogenamente em função da renda associada à categoria p. Uma

dificuldade que pode surgi.r neste momento deve-se ao fato de que o

desconto do salári.o correspondente às despesas com transporte

público depende da renda .índ.ív.ídua.Z do usuári.o, enquanto que a

cateaorização dos usuári.os (pl pode ser fei.ta com base na renda

fami].iar

O valor de ALFAp) a proporção dos i.ndi.víduos pertencentes à

categori.a p que usam va].e-transporte, deve se basear em

informações sobre o nível de utilização atual. Para avaliar

alternati.vas, di.ferentes cenári.os podem ser estabeleci.dos para sua

futura penetração no mercado.
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A.2 Passe com restrição de horário

Para i.lustral a possibi.li.dade de se adaptar a formu].ação básica

proposta a di.ferentes alternati.vas de estruturas tarifári.as,

admite-se agora a existência de um passe com as seguintes
características:

possibi.].idade de rea.gizar um número i.limo.tado de viagens

dentro de um período determinado (uma semana ou um mês);

- restrição do horári.o em que pode ser utili.gado; válido

apenas para viagens reagi.zadas fora dos horários de pi.co;

- preço diferenciado por classes de distânci.a (que podem

representar zonas tarifários)

Por simpli.cidade, admite-se que apenas doi.s ti.pos de uso são

diferenci.idos, distinguindo os horários de pico, quando o passe

não é vala.do, dos demais. Novamente, o cálculo dos gastos com o

transporte público deve ser feito em duas pa.rcelas, considerando

separadamente os usuári.os que optam pelo passe para realizar suas

vi-agens fora do pi.co e os que permanecem pagando o valor da tarifa

correspondente a cada viagem que realizam.

Para os não-usuári.os de passes} pode-se calcular

UP SUUMSUnDSUUPt[ l-SUMD(ALFAup(D))].]p'V' upm(D,F).Tup(D,F) }

onde
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ALFAup(D): parcela dos usuári.os d& categoria p que optam por

passes váli.dos para o tipo de uso u e para c.Lesse de

distância D (expressa como fração de 1); para o tipo de uso

correspondente aos horári.os de pi.co, ALFA(pico)p(D) é igual. a
zero, uma vez que os passes não são válidos;2

V'upm(D)F): número médio de viagens reagi.zadas por um usuário

da categoria p associadas à categoria de ati.vidades m e que

fazem um ti.po de uso u do si.stema de transporte público (na

classe de distânci.a D e com F transferências)

M: conjunto de categorias de ati.vi.dades.

O gasto total por categori.a de usuári.o, por sua vez, é dado por

Gp SUMuIG'up + SUMl2[ALFAup(D).]p'T'u(D)]}

com

T'u(D) = A'u + B'u'D
onde

T'u(D): preço do passe váli.do para o ti.po de uso u (fora dos

horários de pi.co) e para a classe de di.stânci.a DI

A'u e B'u: coefici.entes a serem determinados pelo modelo.

Os procedimentos e as dificuldades para está.mar a parcela de

usuários de cada categori.a p que opta por adquirir passes válidos

para cada classe de distância são os di.scutidos no item 5.4.2

z Tal tipo de arte.fício poderá.a ser apli.cedo à formulação
apresentada para o vale-transporte. Naquele caso, as di.versas
classes da ati.vidades poderá.am ser tratadas conjuntamente,

atividades que nãoconsiderando-se um parâmetros:ijlj;jl)nela jo valor seria zero para as
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