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Onde se lê
[...] “A presente investigação pode
despertar o interesse do poder
público na formulação de
intervenções, políticas públicas e
regulamentação, que considerem a
realização do direito humano à
alimentação adequada como um
objetivo central, aplicadas a esse
contexto”.

Leia-se
[...] “As estações do metrô são consideradas
como locais que oferecem vantagem ao
consumidor em relação ao tempo da
metrópole: os alimentos estão disponíveis ali
mesmo, não há a necessidade de sair para
acessá-los e podem ser consumidos em
trânsito. Talvez por isso a maior prevalência
de alimentos e bebidas ultraprocessados,
caso em que basta abrir pacotes e latas.
A presente investigação pode despertar o
interesse do poder público na formulação de
intervenções, políticas públicas e
regulamentação, que considerem a
realização do direito humano à alimentação
adequada como um objetivo central,
aplicadas a esse contexto”.
[...] “This investigation may arouse [...] “Subway stations are considered to be
the interest of the public power in
places that offer consumers the advantage
the formulation of interventions,
over the time of the metropolis: food is
public policies and regulation,
available right there, there is no need to leave
which consider the human right to them to access the food and it can be
adequate food as a central
consumed in transit. Maybe this explains the
objective, applied in this context”. high prevalence of ultraprocessed food and
beverages, since people just need to open
packages and cans.
This investigation may arouse the interest of
the public power in the formulation of
interventions, public policies and regulation,
which consider the human right to adequate
food as a central objective, applied in this
context”.
[...] “Assim, foram calculadas as
[...] “Assim, foram calculadas as frequências
frequências relativas e absolutas,
relativas e absolutas, médias (desviosmédias (desvios-padrão) e
padrão) e medianas”.
medianas e possíveis associações”.
[...] “não foi auditada por não haver [...] “foi auditada, mas não foram
pontos comerciais”.
encontrados pontos comerciais em seu
espaço”.
[...] “Além do mais, por parte da
[...] “Além do mais, por parte da Companhia,
Companhia, não há interesse em
não foi possível identificar uma priorização
colaborar com a criação de
na criação de ambientes saudáveis – que é
ambientes saudáveis – que é
campo de atuação da PS – e na luta pelo
campo de atuação da PS – e com a alcance da SAN”.
luta pelo alcance da SAN”.
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RESUMO

FRANCO JV. Comercialização de alimentos em estações de metrô da cidade de São Paulo na
perspectiva da Segurança Alimentar e Nutricional. [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de
Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 2018.

Introdução: O ritmo da vida urbana, dado pelo processo de produção, invade a vida social e
acaba impondo aos cidadãos metropolitanos alguns comportamentos de consumo. No que se
refere à padronização do consumo alimentar, nota-se que é cada vez mais frequente a
realização de refeições fora de casa, o que contribui na persistência de ameaças para o alcance
da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), devido à alta ingestão de alimentos não
saudáveis. Objetivo: Caracterizar o ambiente alimentar no interior das estações de metrô da
cidade de São Paulo, sob o ponto de vista da SAN, incluindo a comercialização de alimentos e
a instalação de pontos comerciais de alimentos. Métodos: Este estudo foi realizado em 19
estações distribuídas nas cinco linhas existentes do metrô administradas exclusivamente pelo
Governo do Estado. Nas estações que comercializavam alimentos, foi utilizado instrumento
que caracterizou: os estabelecimentos; a disponibilidade de informação para o cliente e forma
de apresentação dessa informação; a disponibilidade dos itens marcadores de alimentação
saudável e não saudável; os preços, promoções e propagandas de alimentos comercializados.
Para a compreensão das políticas, das normas e da regulamentação da presença de
estabelecimentos, foi realizada uma busca de documentos com auxílio de um roteiro e,
posteriormente, foi realizada uma entrevista individual semiestruturada com o Chefe do
Departamento de Negócios da Companhia. Dessa forma, foi realizada análise descritiva do
comércio de alimentos em relação às variáveis coletadas e foram calculadas as frequências
relativas e absolutas, médias e medianas com auxílio do programa SPSS (IBM, New York,
USA). Os documentos para a instalação de pontos comerciais foram organizados em forma de
textos no Word (Microsoft Word 2010) e de planilhas no Excel devidamente identificados
para serem compreendidos e analisados de acordo com os itens propostos no roteiro. A
entrevista transcrita serviu para complementar as informações obtidas pela análise
documental, partindo do referencial teórico da SAN. Resultados: Foi observada uma baixa
disponibilidade de alimentos saudáveis em relação aos alimentos não saudáveis nos pontos
comerciais encontrados, sendo que, aqueles que comercializavam alimentos saudáveis os
apresentavam com pouca variedade e a preços não tão competitivos em relação aos alimentos

não saudáveis. Além disso, a presença de estratégias de marketing de alimentos e bebidas não
saudáveis e a ocultação de informações nutricionais também foram fatores considerados como
um incentivo aos alimentos não condizentes a uma alimentação adequada e saudável. Na
descrição dos documentos da Companhia, o Cadastro Municipal de Vigilância em Saúde é a
única “garantia de qualidade” dos alimentos presentes nos pontos comerciais e não são
mencionados os aspectos de SAN para a comercialização de alimentos nas estações.
Considerações finais: A presente investigação pode despertar o interesse do poder público na
formulação de intervenções, políticas públicas e regulamentação, que considerem a realização
do direito humano à alimentação adequada como um objetivo central, aplicadas a esse
contexto. Uma vez que, por se tratar de um equipamento que presta serviços à população,
onde circulam milhões de pessoas todos os dias, e pela existência de políticas, ações e
estratégias no Brasil e na cidade de São Paulo que buscam a garantia da SAN, esse deve
promover ambientes saudáveis aos seus usuários.
Descritores: Abastecimento de alimentos; Segurança alimentar e nutricional; Promoção da saúde.

ABSTRACT

FRANCO JV. Food commercialization in the Sao Paulo subway stations from the perspective
of Food and Nutrition Security. [Dissertation]. Sao Paulo: School of Public Health University of Sao Paulo; 2018.

Introduction: The rhythm of urban life, given by the production process, invades the social
life and ends up imposing to the metropolitan citizens some consumption behaviors.
Regarding to the standardization of food consumption, it is noted that meals are increasingly
frequent outside home, which contributes to the persistence of threats to the reach of Food and
Nutrition Security (FNS), due to the high intake of unhealthy food. Objective: Characterize
the food environment inside the subway stations of the city of Sao Paulo, in the point of view
of FNS, including the food commercialization and the installation of food stores. Methods:
This study was done in 19 stations distributed in the five existing subway lines administered
exclusively by the State of Sao Paulo. In the stations where food was commercialized, an
instrument was used to characterize: the stores; the availability of information for the
customers and how this information is displayed; the availability of healthy and unhealthy
food markers; the prices, sales promotions and advertisements of the commercialized food. In
order to understand the policies, norms and regulation to the installation of these stores, a
document search was done with the help of a script and, later, an individual semi-structured
interview was made with the Business Department Chief of Metro. Thus, a descriptive
analysis of the food commercialization was made in relation to the collected variables, also
the relative and absolute frequencies, mean and median were calculated with the aid of the
SPSS program (IBM, New York, USA). The documents for the installation of a set were
arranged in text form in Word (Microsoft Word 2010) and in spreadsheets in Excel properly
identified to be understood and analyzed according to the proposed items of the script. The
transcribed interview was useful to complement the information obtained by the documental
analysis, starting from the theoretical reference of the FNS. Results: It was noticed that there
was a low availability of healthy foods in relation to unhealthy foods at the stores found, and
those who sold healthy foods presented them with little variety and at prices not so
competitive in relation of unhealthy foods. In addition to that, the presence of marketing
strategies for unhealthy food and beverages and the concealment of nutritional information
were also factors considered as an incentive for an unhealthy and not adequate food

consumption. In the description of the Metro's documents, the Municipal Health Surveillance
Register is the only "quality assurance" of the foods in the stores and the aspects of FNS are
not mentioned for the commercialization of food in the stations. Final considerations: This
investigation may arouse the interest of the public power in the formulation of interventions,
public policies and regulation, which consider the human right to adequate food as a central
objective, applied in this context. Since it is an equipment that provides services to the
population, where millions of people circulate every day, and the existence of policies, actions
and strategies in Brazil and in the city of Sao Paulo that seek for the guarantee of FNS, it
should promote healthy environments for its users.
Descriptors: Food supply; Food and nutrition security; Health promotion.
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APRESENTAÇÃO

Em 2013, quando cursava o penúltimo ano do curso de graduação em Nutrição na
Universidade Paulista (UNIP), tive a grande oportunidade de ser bolsista da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) de Iniciação Científica (IC) no Grupo
de Pesquisa Promoção da Saúde e Segurança Alimentar e Nutricional da Faculdade de Saúde
Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP), com a orientação da Profa. Cláudia Maria
Bógus.
Essa oportunidade me surgiu após a procura (no final de 2012 e na instituição em que
estudava), por alguns professores, de disciplinas que eu me identificava, que tivessem
interesse em “ter” uma estudante de IC. Assim, sem saber o que de fato gostaria de pesquisar.
Até que, através de uma conversa com a Profa. Mariana Tarricone Garcia, naquela época
responsável pela disciplina “Planejamento de Cardápios nos Ciclos da Vida”, foi-me feito um
convite em participar do processo seletivo para uma vaga de IC no grupo de pesquisa da qual
ela era membro na FSP/USP e que desenvolvia um projeto “Agricultura Urbana, Promoção da
Saúde e Segurança Alimentar e Nutricional no Município de Embu das Artes”, financiado
pela FAPESP (processo 2011/23187-3 – vigência de 2012 a 2014), com o objetivo de
compreender a influência que a participação em atividades e projetos relacionados à
agricultura urbana tem na promoção da saúde e na qualidade de vida da população
participante.
Naquele momento, estavam precisando de uma estudante de IC para desenvolver
parte das atividades do projeto que buscavam compreender o ambiente alimentar em que os
indivíduos daquele munícipio (e naquele contexto) estavam inseridos. Interessei-me pelo tema
(que para mim era novidade), procurei saber mais a respeito antes desse processo e consegui a
vaga.
Jamais imaginaria ter qualquer vínculo com a USP, nem mesmo tinha a ideia de que
poderia receber algum auxílio financeiro para desenvolver a IC. Fui muito bem recebida e
envolvida em tudo o que apareceu no decorrer do processo e, principalmente: apreendi o que
é realizar um trabalho em conjunto e me aproximei da área de Alimentação, Nutrição e Saúde
Coletiva, mais especificamente em Segurança Alimentar e Nutricional, Direito Humano à
Alimentação Adequada, Promoção da Saúde e Políticas Públicas junto à temática de
Ambiente Alimentar. A USP foi uma extensão daquilo que estudava na UNIP e ambas foram
importantes para a minha formação.
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O desenvolvimento do projeto de IC permitiu várias e importantes experiências:
escrever o projeto para solicitação de bolsa FAPESP, bem como o pedido de sua renovação
(processo 2013/05627-1 – vigência de junho/2013 a dezembro/2014), participar do
planejamento do trabalho de campo, da coleta de dados e das análises dos resultados, além da
elaboração dos relatórios parciais e finais.
Ainda, tive a oportunidade de: apresentar os resultados do meu projeto no 21º
Simpósio Internacional de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo em 2013 e no II
Encontro Nacional de Pesquisa em Segurança Alimentar e Nutricional na Fiocruz/Brasília em
2016 (esse já no mestrado); de participar na comissão de organização, em 2013, do Seminário
“Promoção da Saúde e Segurança Alimentar e Nutricional: reflexões a partir das práticas de
Agricultura Urbana” e do documentário “Saindo da Caixinha” ambos produzidos pelo grupo
de pesquisa; de realizar o curso “Alimentação como um direito: o papel da regulamentação e
o código de defesa do consumidor” promovido pelo Idec em 2014; de elaborar minha
Monografia de Conclusão de Curso em 2014 utilizando um recorte do meu projeto de IC; de
ser coautora em trabalhos apresentados por outras colegas do grupo; de concorrer, em 2015 ao
Prêmio Josué de Castro, promovido pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado
de São Paulo, em que, nós enquanto grupo de pesquisa, conseguimos a segunda colocação na
categoria “Pesquisa Científica”; de me aproximar de hortas não só em Embu, mas na
FSP/USP com o “Projeto Horta” desenvolvido também pelo grupo de que sou membro; além
da colaboração na disciplina “Promoção da Saúde” do curso de Graduação em Nutrição da
FSP/USP, em que ministrei, com a Profa. Cláudia Maria Bógus e convidados, três aulas (em
2014, 2015 e 2016 – esse último também já no mestrado) sobre o tema Diagnóstico
Participativo e Comunitário: potencialidades para a área de saúde e nutrição.
Essa trajetória foi bastante mobilizadora para minha atuação enquanto profissional e
cidadã. Pude constatar o quão escassa é a disponibilidade e acesso a alimentos saudáveis para
a população em geral e como se faz necessária à existência de discussões voltadas às políticas
nesse sentido. Dessa forma, o meu interesse em dar continuidade nessa busca foi, não só por
desejo pessoal em seguir na área acadêmica, mas também para contribuir com essa
problematização extremamente importante para a Saúde Pública.
Assim, em 2015, antes de participar do processo seletivo para o mestrado no Programa
de Pós-Graduação em Saúde Pública (na área de concentração em Política, Gestão e Saúde),
Cláudia, Mariana (sempre tão presentes!) e eu, partilhamos de várias ideias e notamos um
incômodo em comum: a grande quantidade de pontos comerciais de alimentos nas estações do
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metrô de São Paulo. E a partir das dúvidas que foram surgindo – a destacar: Será que há a
oferta de alimentos saudáveis? Será que há controle/fiscalização? Será que há políticas por
trás desse comércio? – fiquei completamente curiosa e disposta a respondê-las (ou ao menos
torná-las um assunto em evidência) em forma de dissertação. No primeiro semestre de 2016,
realizei a minha matrícula.
Meu percurso no Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública no período de 2016 a
2018 permitiu-me:
 Conquistar Bolsa CNPq e posteriormente FAPESP;
 Realizar três estágios no Programa de Aperfeiçoamento de Ensino: dois com a Profa.
Cláudia Maria Bógus nas disciplinas “Necessidades Sociais de Alimentação” (2º
semestre de 2016) e “Promoção da Saúde” (2º semestre de 2017) e um com a Profa.
Patrícia Constante Jaime na disciplina “Nutrição e Prática Profissional” (1º semestre
de 2017);
 Realizar o curso de extensão universitária em “Participação social, empoderamento e
pesquisa participativa” na FSP/USP ministrado por Nina Wallerstein, da University of
New Mexico em 2016;
 Desenvolver outros trabalhos paralelos como o “Mapa Conceitual sobre processo de
construção e revisão da Política Nacional de Promoção da Saúde” que foi apresentado
em três oportunidades: em reunião do Grupo Temático de Promoção da Saúde e
Desenvolvimento Sustentável da ABRASCO na FSP/USP (a convite do prof. Marco
Akerman) em 2016, no VIII Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras
de la Salud/Alicante, em 2017, por minha orientadora e em uma aula na qual fui
convidada (pela Profa. Helena Watanabe) da disciplina “Promoção da Saúde” em
2017;
 Escrever e submeter artigos com o grupo de pesquisa (até o momento dois publicados:
Ribeiro SM, Franco JV, Garcia MT, Bógus CM. Resgate de práticas saudáveis e
sustentáveis a partir de vivências com a agroecologia e agricultura urbana. Demetra;
Alimentação, Nutrição & Saúde, v.12, n.4, p. 1113-1131, 2017 e Garcia MT, Franco
JV, Costa CGA, Bógus CM. Acesso à frutas e hortaliças em áreas periféricas da região
metropolitana de São Paulo. Demetra: Alimentação, Nutrição & Saúde, v.13, n.2, p.
427-446, 2018).
 Estar presente no II e III “Encontro Nacional de Pesquisa em Soberania e Segurança
Alimentar e Nutricional” na Fiocruz/Brasília em 2016 e UFPR/Curitiba em 2017,
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respectivamente, e no “Seminário Científico Internacional Comemorativo dos 100
anos da FSP/USP: Perspectivas da Saúde Pública no Século XXI” na FSP/USP em
2018;
 Apresentar trabalhos no I Seminário Latinoamericano sobre Ambiente Alimentar e
Saúde na Escola Nacional de Saúde Pública da FIOCRUZ/RJ em 2017 e no XXV
Congresso

Brasileiro

de

Nutrição

no

Centro

de

Convenções

Ulysses

Guimarães/Brasília em 2018 (nesse último também pude realizar o curso “Advocacy:
estratégias para tornar o impensável em algo inevitável” com uma parte prática no
Congresso Nacional);
 Aproximar-me ainda mais da horta na FSP/USP e contribuir com a elaboração do Ebook que conta um pouco sobre a sua história na Faculdade;
 Ministrar uma das aulas do curso “Alimentação, Agricultura e Nutrição: Conhecendo
o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional da Cidade de São Paulo” na
Escola Municipal de Administração Pública de São Paulo em 2018;
 Realizar a “Oficina de redação e edição de textos acadêmicos” oferecida pelo
Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da USP e ministrada pela Profa. Betty
Salum da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP em 2018.
 Continuar o trabalho em equipe com o grupo de pesquisa.
Diante disso, pude somar mais elementos a esta (ainda nova) bagagem de, agora, cinco
anos, que foi a base para a minha formação como Mestre e contribuiu para a construção desta
dissertação, apresentada da seguinte forma: 1) Introdução: essa seção apresenta as evidências
pertinentes ao estudo, os embasamentos e referenciais teóricos para o seu desenvolvimento e a
sua justificativa; 2) Objetivos: são apresentados objetivo geral e os objetivos específicos da
dissertação; 3) Métodos: apresenta-se o local em que o estudo foi desenvolvido, o desenho do
estudo, a coleta e a análise de dados e os aspectos éticos; 4) Resultados: são descritos os
achados quantitativos e qualitativos, de acordo com o desenho do estudo; 5) Discussão:
Relaciona os resultados encontrados com a literatura científica, em especial, a partir dos
referenciais teóricos indicados na introdução; 6) Conclusões: os objetivos do estudo são
respondidos e reflexões sobre os achados mais relevantes são apresentadas.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 SÃO PAULO: CIDADE GLOBAL
Com o avanço do processo de globalização, crescem os estudos que buscam a
compreensão dos fenômenos da vida urbana. Nas cidades, novas funções e especializações
surgem e, nesse sentido, os setores do comércio e serviços são os que mais evoluem; no caso
das metrópoles, essa dinâmica ganha ainda mais complexidade (ORTIGOZA, 2001).
A metrópole de São Paulo, em função da sua magnitude e da sua representatividade
para a sociedade brasileira, apresenta diferentes formas de sociabilidade e, com isso, diversos
usos e apropriações do espaço (CARLOS e OLIVEIRA, 2006). Apesar do cenário de imensa
de desigualdade social, atualmente, é considerada a cidade mais influente da América Latina
em ranking global1, ou seja, é uma das cidades globais.
O conceito de Cidade Global foi apresentado em 1991 por Saskia Sassen. A autora
destaca que as mudanças na geografia e na composição da economia global levaram à
produção de uma dualidade complexa, em que o sistema econômico, por um lado, é
organizado de maneira espacialmente disperso mas, por outro lado, globalmente integrado.
Dispersão espacial integrada e integração global juntas levaram à criação de um novo papel
para grandes cidades: o de se tornarem lugares estratégicos para a reprodução da atividade
econômica internacional, já que agregam sistemas complexos e dinâmicos atendendo, total ou
parcialmente, demandas originadas nos investimentos internacionais. Cidades como Nova
Iorque, Londres e Tóquio são os principais exemplos disso mas, para Sassen, Paris, Frankfurt,
Hong Kong e São Paulo têm apresentado a mesma dinâmica (SASSEN, 1991).
Além de sua longa história como centros para o comércio internacional e bancos,
estas cidades agora funcionam em quatro novas formas: primeira, como centros
altamente concentrados de funções e comando na organização da economia mundial;
segunda, como localizações chave para empresas financeiras e de serviços
especializados, que substituíram a manufatura como o setor econômico líder;
terceira; como locais de produção, incluindo a produção da inovação, nestes setores
líderes; e quarta, como mercados para os produtos e inovações produzidas
(SASSEN, 1991; p.04).

Com esses atributos, São Paulo tem a capacidade de liderar transformações no mundo
contemporâneo, marcado pela globalização e pela integração de mercados e culturas
(CONCEIÇÃO, 2016). Ela própria torna-se “centro” e toda essa centralidade de São Paulo dá-

1

BBC Brasil. Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/08/140819_cidade_influente_saopa
ulo_hb. Acesso em jan 2018.

27

se pelo avanço da tecnologia da informação que propicia a simultaneidade entre os lugares
(ORTIGOZA, 2001). Mesmo nas regiões mais distantes da cidade, os circuitos comerciais e
os equipamentos de consumo compõem a paisagem urbana que impõem em mudanças
consideráveis no cotidiano das famílias e na economia doméstica, nas formas de sociabilidade
e redes sociais e nas práticas urbanas e seus circuitos. Alterando assim, as escalas de distância
e proximidade e operando como referências de tempos/espaços cotidianos; que é a
“metamorfoses da questão social” (TELLES e CABANES, 2006).
A metrópole, por ser a forma mais acabada da sociedade de consumo atual, é o lugar
onde se articulam as principais mudanças no processo produtivo e, consequentemente, no
consumo e na reprodução do espaço (CARLOS, 2017). A concentração financeira e
econômica presente em São Paulo gerou a mudança das funções urbanas e as modificações da
lógica de funcionamento da cidade, o que cria uma necessidade cada vez maior de espaços de
circulação rápida (SOUZA, 2004). Segundo CARLOS (2017), os espaços, por sua vez,
tornam-se amplamente mercadorias:
“[...] os espaços antes fora do universo do mercado e da mercadoria, destinado
exclusivamente ao uso, se transformam em mercadoria entrando na esfera da
comercialização. Nesse contexto, o valor de troca - impresso no espaço - mercadoria
- se impõe ao uso do espaço, na medida em que os modos de apropriação passam a
ser determinados pelo mercado” (CARLOS, 2017 p.167).

O ritmo do urbano, dado pelo processo de produção, invade a vida social e acaba
impondo aos cidadãos metropolitanos alguns comportamentos de consumo, devido à escassez
do tempo e a dificuldade de deslocamento.
Segundo a pesquisa realizada pela Associação Nacional de Transportes Públicos para
identificar, medir e analisar os modos utilizados pela população do município de São Paulo
nos seus deslocamentos diários, em uma amostra de 1.412 moradores distribuídos entre oito
regiões da cidade (Centro, Oeste, Leste 1, Leste 2, Norte 1, Norte 2, Sul 1 e Sul 2), a
mobilidade na cidade de São Paulo é considerada como regular por 47% da população.
Apenas 30% dos paulistanos moram próximos ao seu trabalho e esse é o principal motivo
(74%) para o deslocamento dentro da metrópole, seguido de compras (58%), lazer (54%) e
saúde (43%), como ir ao médico, ao dentista e/ou fazer exames. Os modos de deslocamento
mais utilizados são os motorizados (84%) e entre eles 82% são coletivos e 18% individuais.
Em média, são necessários dois modos de deslocamentos para chegar ao destino desejado e o
tempo gasto diariamente é de 1h30m (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES
PÚBLICOS, 2017).
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Assim, há uma tendência evidente de padronização com um forte apelo à imagem do
global, do moderno: pessoas dirigindo os mesmos tipos de carros, vestindo-se de forma
similar e, no caso do comércio de alimentação, é visto com frequência o fast food, que
incorpora uma imagem globalizada e também se torna uma mercadoria colocada no mercado
de consumo (ORTIGOZA, 2001).

1.2 O CONSUMO ALIMENTAR ATUAL E SEUS REFLEXOS SOBRE A SAÚDE
Através da padronização do consumo alimentar, nota-se que é cada vez mais frequente
a realização de refeições fora de casa (BEZERRA et al., 2012; BANDONI et al., 2013). Isso
porque no varejo de alimentação, existe um novo componente nos serviços: o “fast” (ou o
“rápido”), que surge como o elemento que “faz a diferença” e/ou “que atende às necessidades
do tempo das grandes cidades”. Através desses conteúdos (agilidade, rapidez) é que diversas
formas de comércio se desenvolvem (fast food, lanchonetes, etc.) (ORTIGOZA, 2001). Essa
prática foi apontada nos dados da última Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009, em
que 40,2% dos brasileiros (entre os quais 43,7% eram da região Sudeste) realizavam as
refeições fora do domicílio e os grupos de alimentos com maior percentual de consumo
foram: bebidas alcoólicas, salgadinhos fritos e assados, pizza, refrigerantes e sanduíches
(IBGE, 2010a).
A mudança na dieta e no estilo de vida dos indivíduos, na qual o ambiente urbano
conduz a uma maior ingestão de energia – devido ao aumento da oferta e do acesso a
alimentos “práticos” e ultraprocessados – tem sido acelerada desde os anos de 1980 quando
houve o desenvolvimento revolucionário no processamento de alimentos, impactando, pelo
seu consumo, sobre a saúde e o estado nutricional da população mundial, através dos
aumentos drásticos de obesidade e doenças crônicas não transmissíveis – DCNTs
(MONTEIRO et al., 2013).
Um relatório da Organização Pan-Americana da Saúde apontou que a comercialização
de alimentos ultraprocessados e os níveis de obesidade no mundo têm crescido nos últimos
anos (PAHO, 2015). Em 2010, o excesso de peso e a obesidade causaram, globalmente, 3,4
milhões de mortes, 3,9% dos anos de vida potencialmente perdidos e 3,8% dos anos de vida
perdidos ajustados por incapacidade (NG et al., 2014).
Sabe-se que a saúde dos indivíduos pode ser determinada por um conjunto de fatores e
condicionantes, tais como alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho,
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renda, educação, atividade física, transporte, lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais,
entre outros (BRASIL, 2013a). No que diz respeito à alimentação, têm-se observado no Brasil
a diminuição no consumo de alimentos tradicionais, tais como arroz e feijão e o consumo
insuficiente de frutas e hortaliças (F&H) – que auxiliam na redução do risco de doenças
cardiovasculares e outras DCNTs (WHO, 2003) – e, em contrapartida, o aumento no consumo
de alimentos ultraprocessados – que revela um padrão alimentar inadequado e prejudicial à
saúde, resultante de dietas com alto teor de calorias, de açúcar, de gordura saturada e de
gordura trans e baixo de fibras e de potássio (LOUZADA et al., 2015a).
O Guia Alimentar para a População Brasileira destaca a importância de se priorizar
alimentos in natura ou minimamente processados na alimentação (como: F&H, ovos e leite,
grãos, farinhas, raízes, tubérculos e carnes que não tenham sofrido qualquer alteração após
deixarem a natureza ou que foram submetidos a alterações mínimas) e de analisar
criticamente quanto às informações e ao consumo dos alimentos não saudáveis, no caso os
ultraprocessados (como: refrigerantes, biscoitos recheados, “salgadinhos de pacote” e
“macarrão instantâneo” que envolvem diversas etapas e técnicas de processamento e vários
ingredientes, muitos deles de uso exclusivamente industrial) (BRASIL, 2014).
Dados do VIGITEL (sistema de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças
crônicas por inquérito telefônico do Ministério da Saúde) de 2016 mostraram que 53,7% dos
adultos brasileiros têm excesso de peso e 17,7% são obesos – na cidade de São Paulo esses
percentuais são de 53,4% e 18,1%, respectivamente. Além disso, apenas 30,5% dos
brasileiros fazem o consumo recomendado de cinco ou mais porções de F&H diariamente –
entre os paulistanos 30,9%. O consumo regular de alimentos doces em cinco ou mais dias da
semana pelos brasileiros é de 21,1% e 14,7% consomem refrigerantes regularmente – em São
Paulo esses consumos são de 22,2% e 17,3%, respectivamente. E ainda a frequência de
adultos brasileiros que substituem comida por lanches sete ou mais vezes por semana foi de
15,6% – para os paulistanos esse percentual é 12,1% (BRASIL, 2017).
Estudos americanos comprovaram que o consumo exacerbado de alimentos
ultraprocessados, a destacar as carnes processadas, doces e refrigerantes, contribui para o
ganho de peso excessivo (WOODWARD-LOPEZ et al., 2010; MOZAFFARIAN et al., 2011).
Além disso, apontaram associação entre o hábito de comer em restaurantes típicos de
produtos das dietas ocidentais (como os fast foods) e o aumento do índice de massa corporal e
da resistência à insulina (PEREIRA et al., 2005; DUFFEY et al., 2007) e que o consumo de
refrigerantes na infância, contribui para o risco cardiovascular, tanto de forma independente
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quanto por meio do desenvolvimento da obesidade (KAVEY, 2010). Já um estudo realizado
no Reino Unido apontou que há uma relação significativa entre a exposição/consumo de fast
food e o desencadeamento de obesidade pelos indivíduos com baixo nível de escolaridade
(BURGOINE et al., 2016). Estudos brasileiros também mostraram associações significativas
entre o consumo de alimentos ultraprocessados com dislipidemias em crianças (RAUBER et
al., 2015), com a obesidade em adolescentes e adultos (LOUZADA et al., 2015b) e com
obesidade em todas as idades (CANELLA et al., 2014).
A escolha de alimentos para o consumo é influenciada por vários fatores, incluindo
sabor, preço, conveniência, conhecimento e disponibilidade (GLANZ et al., 1998). É
importante compreender como esses fatores afetam a seleção de alimentos para traçar
estratégias visando à melhoria na saúde dos cidadãos. Embora o mercado de varejo tenha
reagido rapidamente às mudanças do meio ambiente urbano e isso tenha refletido no aumento
do consumo de alimentos não saudáveis – devido ao avanço nos processos de produção e
facilidades na forma de distribuição (ORTIGOZA, 2001; POPKIN, 2006), a procura por
alimentos que sejam mais próximos de sua forma natural e que prejudiquem menos a saúde é
um fato que deve começar a despertar interesse na vida das pessoas.

1.3 PROMOÇÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL: A
BUSCA POR PRÁTICAS ALIMENTARES SAUDÁVEIS
Os valores e princípios compartilhados pela Promoção da Saúde (PS) e pela Segurança
Alimentar e Nutricional (SAN) estão presentes em diferentes políticas e estratégias sobre
alimentação e nutrição, que tem por objetivo a promoção de práticas alimentares saudáveis.
Neste estudo, os seus conceitos foram utilizados como um referencial teórico de investigação
e discussão.
A PS surge, entre os anos 1970 e 1980, para questionar o modelo biomédico
predominante estreito, resgatar o pensamento médico social e enfatizar relações mais amplas
entre saúde e sociedade (CZERESNIA e FREITAS, 2003) – com enfoque na representação
política e técnica do processo saúde-doença-cuidado (BUSS, 2003) –, uma vez que o conceito
de saúde passou a ganhar novos sentidos, deixando de ser simplesmente a ausência de
doenças, para o “completo estado de bem-estar físico, mental e social” (OMS, 1946) e, ainda,
encarado como o resultado do acesso, pelos cidadãos, a diversos serviços como: habitação,
alimentação, educação, trabalho, transporte, entre outros. (BRASIL, 1986).
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Segundo a Carta de Ottawa, documento apresentado na Primeira Conferência
Internacional sobre Promoção da Saúde, a PS é "o processo de capacitação dos indivíduos e
coletividades para identificar os fatores e condições determinantes da saúde e exercer controle
sobre eles, de modo a garantir a melhoria das condições de vida e saúde da população”.
Assim, a PS não é responsabilidade exclusiva do setor saúde e vai para além de um estilo de
vida saudável, na direção de um bem-estar global (BRASIL, 1996). A Carta ainda descreve
que:
Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social os indivíduos e
grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar
favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser vista como um recurso para a
vida, e não como objetivo de viver. Nesse sentido, a saúde é um conceito positivo,
que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas
(BRASIL, 1996 p. 01).

Para isso, a PS contempla cinco campos de ação: implementação de políticas públicas
saudáveis, criação de ambientes saudáveis, capacitação da comunidade, desenvolvimento de
habilidades individuais e coletivas e reorientação de serviços de saúde (BRASIL, 1996).
No que se refere à promoção de práticas alimentares saudáveis, há dois campos de
ação da PS que fazem uma interface importante com essa temática: implementação de
políticas públicas e criação de ambientes saudáveis. O primeiro implica em situar saúde como
prioridade entre políticos e dirigentes de todos os setores e níveis e também que eles se
responsabilizem pelas consequências de suas políticas sobre a saúde das pessoas (BUSS,
2003). O segundo, por sua vez, implica no reconhecimento da complexidade das nossas
sociedades, das relações de interdependência entre os diversos setores e também da produção
social da saúde; fazendo com que a proteção dos recursos naturais e do meio ambiente, o
acompanhamento dos impactos das alterações do meio ambiente na saúde das pessoas e a
conquista de ambientes que facilitem e favoreçam a saúde da população sejam aspectos
importantes para a garantia da qualidade de vida (BUSS, 2003; WESTPHAL, 2006).
Essa promoção de um consumo mais saudável de alimentos e do acesso equitativo aos
alimentos, envolve a construção de mecanismos de articulação entre diferentes setores e suas
ações (agricultura, saúde, educação, meio ambiente, planejamento, entre outros)
(BURLANDY et al., 2013) que devem ser levados em consideração para a implementação de
políticas públicas nesse sentido. E a capacidade individual de fazer escolhas alimentares
saudáveis depende do que está disponível e acessível ao indivíduo para que as escolhas
possam ser realizadas por ele, daí a importância da criação de ambientes saudáveis.
Na Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), publicada no ano de 1999, a
Promoção da Alimentação Adequada e Saudável é uma das diretrizes da PS. Compreendida
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como um conjunto de estratégias que proporcionem aos indivíduos e coletividades a
realização de práticas alimentares apropriadas aos seus aspectos biológicos e socioculturais,
bem como ao uso sustentável do meio ambiente; considerando-se que o alimento tem funções
transcendentes ao suprimento das necessidades biológicas, pois agrega significados culturais,
comportamentais e afetivos singulares que não podem ser desprezados (BRASIL, 2012a).
Seguindo essa linha, o Guia Alimentar para a População Brasileira fortalece em seus
princípios a importância da valorização das dimensões sociais e culturais da alimentação e dos
alimentos na forma mais próxima de como são encontrados na natureza, buscando a
ressignificação da comida no contexto contemporâneo – resgatando preparações tradicionais
brasileiras ao modelo de sociedade de consumo – no qual existe a oferta exacerbada de
produtos alimentícios convenientes e práticos (BRASIL, 2014).
A Promoção da Alimentação Adequada e Saudável também tem sido destaque em
outras políticas, programas e/ou estratégias para a saúde como, por exemplo: na Política
Nacional de Promoção da Saúde (PNaPS) (BRASIL, 2006a; BRASIL, 2015a), na Política
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) (BRASIL, 2010), no Pacto
Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável (BRASIL, 2015b), no Plano Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN) (CAISAN, 2011; CAISAN, 2016), entre
outros, que propõem o fortalecimento na luta do direito humano da alimentação adequada
(DHAA) e da SAN.
O direito de acesso à uma alimentação adequada foi incluída entre os direitos sociais
no artigo 6º da Constituição Brasileira em 2010, sendo considerado um direito humano
básico. Essa inclusão foi resultado de um trabalho árduo da sociedade civil, organizações e
movimentos sociais, órgãos públicos e privados, artistas e cidadãos de todo o país que se
mobilizaram pela Campanha “Alimentação – Direito de Todos” (BRASIL, 2011a).
Considera-se que para a plena realização do DHAA no país e, consequentemente, para
a garantia da SAN pela população brasileira é necessário, de acordo com a Lei nº 11.346 de
15 de setembro de 2006:
[...] o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade
suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como
base práticas alimentares promotoras da saúde que respeitem a diversidade cultural e
que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis (BRASIL,
2006b).

Desde 1996, com a Cúpula Mundial da Alimentação realizada em Roma, que o
conceito de SAN vem se aproximando da abordagem de DHAA e incorporando princípios e
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ações essenciais para a garantia da realização desse direito em todo o mundo (BURITY et al.,
2010).
Esse conceito tem vinculação com o da soberania alimentar segundo o qual cada país
tem o direito de definir as suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de produção,
distribuição e consumo dos alimentos que necessitam na perspectiva da promoção do DHAA
(CONSEA, 2007). Mas, é importante mencionar que o acréscimo do adjetivo “nutricional” à
tradicional formulação “segurança alimentar”, desde a década de 1990, é específico ao caso
brasileiro, interligando os dois principais enfoques que estiveram na base da noção de SAN: o
socioeconômico e o de saúde (MALUF e REIS, 2013).
As questões relativas à produção e disponibilidade de alimentos (suficiência,
estabilidade, autonomia e sustentabilidade) e a preocupação com a promoção da saúde,
associando o enfoque socioeconômico e o de saúde e nutrição, também são motivadas pela
preocupação com a elaboração de alternativas para a justiça social no meio rural e nas
cidades, para que essa sustentabilidade ambiental na produção de alimentos saudáveis e
seguros ocorra (ROCHA, 2011).
Portanto, persistem ameaças e desafios históricos para a garantia integral desse direito,
pois desde quando Josué de Castro, com a Geografia da Fome, levantou o problema da fome e
de miséria brasileira – ponto de partida para ativar a participação do Brasil na Organização
das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) em 1945 – o tema Alimentação e
Nutrição vem sendo discutido de forma intensa; tanto por parte da sociedade civil quanto do
governo (BURITY et al., 2010).
Em relação à fome, é sabido que o Brasil alcançou resultados muito significativos no
seu combate. Pode-se destacar o Programa Fome Zero, criado em 2003, que impulsionou
avanços no contexto da SAN que mostraram mudanças efetivas em grupos sociais mais
vulneráveis (BETTO, 2003). No entanto, há um longo caminho a percorrer para garantir o
direito de toda população à alimentação saudável e adequada (BRASIL, 2011a).
A saída do país do Mapa da Fome, em 2014, foi um marco importante conquistado
pelas políticas sociais, com a redução da população que ingere menos calorias que o
recomendado (FAO, 2014a). Contudo, o relatório elaborado pelo Grupo de Trabalho da
Sociedade Civil, em 2017, para Agenda 20302 de desenvolvimento sustentável da ONU
2

A Agenda 2030 indica 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e 169 metas, para erradicar a pobreza e
promover vida digna para todos, dentro dos limites do planeta. São objetivos e metas claras, para que todos os
países adotem de acordo com suas prioridades e atuem através de uma parceria global que orienta as escolhas
necessárias para melhorar a vida das pessoas, agora e no futuro. Disponível em: http://www.agenda2030.
com.br/sobre/. Acesso em jul 2018.
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aponta que há “efeitos incertos da medida de congelamento dos gastos sociais, das reformas
da previdência social e da legislação trabalhista, que poderão impedir o acesso aos alimentos
pelos mais pobres, agravando o cenário de insegurança alimentar recolocando o país no
mapa” (p. 41)3.
O relatório aponta a importância de executar, de forma coordenada, um plano de
promoção de alimentação adequada e saudável, envolvendo educação alimentar; incentivo ao
consumo de F&H em bases agroecológicas; campanhas para alimentação saudável e de
conscientização sobre os riscos da má alimentação; medidas fiscais promotoras da
alimentação adequada e saudável, e transparência na rotulagem de alimentos, incluindo
informações sobre transgênicos e uso de agrotóxicos3.
O escrito em 20184 complementa listando algumas recomendações frente ao atual
desmonte de políticas para a agricultura familiar e camponesa que está deixando o Brasil na
contramão do conjunto de ações criadas ou fortalecidas nos últimos quinze anos, decisivas
para enfrentar a insegurança alimentar e nutricional (IAN). Entre as quais se destacam:
Mapear e identificar nas áreas e territórios de as populações em IAN; Adotar o Plano
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 2016-2019 (2º PLANSAN) como referência
para a política no setor; Reconfigurar a Companhia Nacional de Abastecimento – que com o
objetivo de promover a SAN, executando ações e programas de abastecimento social como:
Atendimento Emergencial, Ajuda Humanitária Internacional, Distribuição de Cestas e Vendas
em Balcão – para que assuma o papel institucional de garantia do abastecimento alimentar do
país, e Priorizar orçamentária e institucionalmente a Política Nacional de Agroecologia e
Produção Orgânica (PNAPO) impulsionando programas e ações indutores da transição
agroecológica e da produção orgânica e de base agroecológica.
Situações de IAN são caracterizadas quando os indivíduos não têm acesso regular e
permanente aos alimentos ou não têm acesso a alimentos de boa qualidade (BRASIL, 2012a).
É importante a existência de políticas de abastecimento alimentar que deem atenção para a
estrutura que disponibiliza os produtos alimentares com o enfoque na SAN, pois no Brasil não
há problemas quanto à disponibilidade de alimentos saudáveis, esses estão disponíveis, mas
não são acessíveis à população como um todo (BELIK, 2003). E a dificuldade de acesso, por
sua vez, torna-se um fator determinante para o quadro atual de IAN (MALUF, 1999).
3

Relatório Luz da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, 2017. Disponível em: https://brasilnaagenda
2030.files.wordpress.com/2017/10/relatorio-luz-completo.pdf. Acesso em jul 2018.
4
Relatório Luz da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável - Síntese II, 2018. Disponível em:
http://www4.planalto.gov.br/consea/comunicacao/noticias/2018/copy2_of_maio/relatorio-luz-aponta-risco-devolta-ao-mapa-da-fome/relatoriosicc81ntese_final_download1.pdf. Acesso em jul 2018.
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Os resultados do tema Segurança Alimentar da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios, publicado em 2014, apontou que 22,6% das famílias brasileiras ainda vivem em
diferentes graus de insegurança alimentar: 14,8% em situação de insegurança alimentar leve,
4,6% em situação moderada e 3,2% em situação grave (IBGE, 2014). Isso é reflexo da
existência de desigualdade social e de condições precárias de vida, presentes no sistema
agroalimentar que tem promovido a artificialização da alimentação e a mercadorização dos
alimentos (RIGON et al, 2016).
O 2º PLANSAN que teve como base a Carta Política da 5ª Conferência Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional realizada pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar
e Nutricional (CONSEA) em novembro de 2015 (CNSAN, 2015), é composto por 121 metas
e 99 ações relacionadas, estruturadas a partir de nove grandes desafios para o período de 2016
a 2019 e integra, entre outras ações, a promoção e proteção da alimentação adequada e
saudável e abastecimento alimentar, com prioridade para as famílias e pessoas em situação de
IAN (CAISAN, 2016).
É nesse sentido que a SAN se transforma em um dos eixos ordenadores das estratégias
de desenvolvimento de um país: propondo formas mais equitativas e sustentáveis de produzir
e comercializar os alimentos, questionando o padrão de consumo alimentar e requalificando
as ações dirigidas, especialmente, para os grupos sociais mais vulneráveis (MALUF e REIS,
2013). As ações e políticas públicas de SAN, então, possuem o grande desafio em associar o
dinamismo econômico, a produção de equidade social e a melhoria sustentável da qualidade
de vida (MALUF e REIS, 2013).
Para MALUF e REIS (2013), o enfoque de SAN caracteriza-se por considerar:
As ações nos vários âmbitos que compõem a SAN, cuja abrangência engloba a
produção, a comercialização, o consumo, a utilização biológica dos alimentos e as
suas relações com a saúde humana; o diferencial das ações desenvolvidas nos vários
âmbitos abrangidos pela SAN, que se expressa na prática da intersetorialidade; o
acesso aos alimentos como referência principal (expressão do direito humano à
alimentação), por ser a síntese mais significante das interações entre os diferentes
âmbitos da SAN (MALUF e REIS, 2013 p.54).

Assim, políticas de SAN devem promover os princípios de intersetorialidade, ações
conjuntas entre o Estado e sociedade; equidade, superando as desigualdades econômicas,
sociais, de gênero e étnico-raciais; articulação entre orçamento e gestão; abrangência e
articulação entre ações estruturantes e medidas emergenciais (MALUF e REIS, 2013).
Aqui, diante do que foi apresentado, pôde-se notar que o acesso à alimentação
adequada e saudável é uma das dimensões de SAN e, a SAN, por si só, é movida pelos
princípios (de intersetorialidade e participação social) e pelos campos de ação (implementação
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de políticas públicas saudáveis, criação de ambientes saudáveis, fortalecimento da ação
comunitária e desenvolvimento de habilidades individuais e coletivas) da PS. Dessa forma,
uma sociedade organizada por meio de políticas públicas, sob responsabilidade do Estado e da
sociedade como um todo, pode e deve garantir o direito a uma alimentação de boa qualidade,
como a comercialização de alimentos saudáveis com mais equidade (VALENTE, 2003;
DURAN, 2013).

1.4 O AMBIENTE ALIMENTAR E A IMPORTÂNCIA DE SUA AVALIAÇÃO NOS
TRAJETOS REALIZADOS ROTINEIRAMENTE PELOS INDIVÍDUOS
Dentre os estudos urbanos, o interesse na compreensão de como o ambiente alimentar
pode afetar a saúde da população a partir da industrialização, urbanização, desenvolvimento
econômico e globalização, ganhou importância nas últimas décadas pelos pesquisadores e
profissionais de saúde pública. Esse tipo de estudo que busca compreender a relação entre o
espaço geográfico e a saúde existe desde a criação da epidemiologia e vem crescendo cada
vez mais ao longo dos anos (MACINTYRE e ELLAWAY, 2003).
Segundo o 12º relatório do HLPE (2017), sobre Nutrição e Sistemas Alimentares,
elaborado pelo Comitê de Segurança Alimentar Mundial, o ambiente alimentar consiste em:
“pontos de entrada de comida” ou os espaços físicos onde o alimento é comprado ou
obtido; características e infraestruturas do ambiente construído que permitem aos
consumidores acessar esses espaços; determinantes pessoais das escolhas
alimentares do consumidor (incluindo renda, educação, valores, habilidades etc), e
normas políticas, sociais e culturais que fundamentam essas interações (HLPE, 2017
p. 28).

A partir disso, o ambiente alimentar refere-se ao “contexto físico, econômico, político
e sociocultural em que os consumidores interagem com o sistema alimentar para adquirir,
preparar e consumir alimentos” (HLPE, 2017 p. 28).
Algumas características desse ambiente podem ser determinantes para o padrão do
consumo alimentar da população. CASPI et al. (2012) exploram cinco dimensões do conceito
de acesso aos alimentos que analisam o ambiente alimentar: disponibilidade (abastecimento
de alimentos), acessibilidade (localização dos estabelecimentos e meios para chegar até eles),
poder de compra (preços dos alimentos e percepção dos indivíduos), aceitabilidade (atitudes
dos indivíduos em relação aos atributos do ambiente alimentar local e se o abastecimento de
alimentos está ou não atingindo os padrões aceitáveis por esses indivíduos) e acomodação (o
quanto as necessidades dos indivíduos estão sendo cumpridas pelos estabelecimentos de
alimentos locais).
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A adesão de práticas alimentares saudáveis é mais difícil na ausência de ambientes
favoráveis (FRANCO et al., 2008) – onde não se comercializam alimentos in natura (como
F&H) ou a disponibilidade desses alimentos ocorre em menor escala comparada ao dos
produtos alimentares não saudáveis. Essa situação caracteriza o ambiente como
“obesogênico”. Nomeia-se dessa forma o ambiente que incentiva o consumo de alimentos
energeticamente densos e desencoraja o consumo de alimentos considerados saudáveis pela
combinação dos aspectos ligados a disponibilidade e o custo desses alimentos (SWINBURN
et al., 1999).
O termo “pântanos alimentares” também é utilizado na literatura para descrever as
áreas nas cidades com excesso de estabelecimentos que comercializam alimentos não
saudáveis (a exemplo dos fast foods), em comparação com aqueles que comercializam
alimentos saudáveis (FIELDING E SIMON, 2011; BRIDLE-FITZPATRICK, 2015; MUI et
al., 2017; SUSHIL et al., 2017; CASTRO JUNIOR, 2018).
Assim, já que há muitas razões para aqueles que se preocupam com saúde pública
considerarem a ideia que os lugares afetam os indivíduos de forma tão variada, tanto
facilitando quanto dificultando a adoção de práticas de vida saudável, faz sentido esperar que
alguns lugares sejam mais promotores de saúde e bem-estar do que outros (FRUMKIN,
2003).
Estudos com a temática Ambiente Alimentar discutem, entre outros fatores: a
proximidade, a quantidade e os tipos de estabelecimentos que comercializam alimentos no
entorno da residência dos indivíduos (GLANZ et al., 2007; HOLSTEN, 2009; D’ANGELO et
al., 2011; GITTELSOHN et al., 2013); a relação entre a disponibilidade de alimentos
saudáveis nos estabelecimentos próximos aos indivíduos e o consumo desses (MORLAND et
al., 2002; MCCRORY et

al., 2002; SALES, 2011); a relação entre regiões

socioeconomicamente desfavorecidas e a menor disponibilidade de alimentos saudáveis
(DREWNOWSKI e SPECTER, 2004; MOORE e DIEZ-ROUX, 2006; BALL et al., 2006;
LATHAM e MOFFAT, 2007; FRANCO et al., 2008; FRANCO et al., 2009; CUMMINS et
al., 2010; D’ANGELO et al., 2011; GISKES et al., 2011; JAIME et al., 2011; ANDREYEVA
et al., 2011; DURAN et al., 2013; BURGOINE et al., 2016), e a relação entre o acesso ao
transporte particular – que pode levar ao uso de outras fontes de alimentos para além dos
pequenos mercados – e o aumento da compra de alimentos saudáveis (D’ANGELO et al.,
2011).

38

Ainda no sentido dessa temática, surgiram outras pesquisas visando compreender o
impacto do ambiente alimentar, não só no entorno das residências dos indivíduos, mas
também nos trajetos realizados rotineiramente (BURGOINE e MONSIVAIS, 2013; MOORE
et al., 2013), pois, como já apresentado, tornou-se frequente a realização de refeições fora do
domicílio. No Brasil, um estudo realizado na cidade de São Paulo concluiu que há associação
entre a densidade de restaurantes, bares e lanchonetes e as áreas onde o fluxo de indivíduos é
maior, como terminais de ônibus, estações de trem e metrô (CANELLA et al., 2015).
A relação entre a disponibilidade de transporte público e o acesso a alimentos tem sido
pouco relatada. Nos EUA, é mais explorada a importância de transportes públicos para o
acesso a supermercados e hipermercados locais que, para os americanos, são opções para
venda de alimentos saudáveis (LARSON et al., 2009; SHELDON et al., 2010). Já na
Austrália, um estudo avaliou apenas a presença de publicidade de alimentos em terminais de
ônibus e trens e concluiu que essa exposição pode ter impacto significativo nas escolhas
alimentares, devido ao grande fluxo diário de pessoas nesses locais (SETTLE et al., 2014) e
um outro avaliou a comercialização de alimentos em plataformas de trens por meio de
vending machines e relatou a falta de disponibilidade de alimentos saudáveis: foram
encontrados apenas 8 itens alimentares considerados como escolhas saudáveis dentre um total
de 3.048 itens (KELLY et al., 2012).
Embora os estudos citados nos dois parágrafos anteriores, tenham relacionado
diferentes aspectos entre transporte público e ambiente alimentar, continuam escassos os que
abordam o tipo de alimento disponível no interior das estações e terminais de ônibus, trem e
metrô no Brasil. Considerando que na cidade de São Paulo é crescente o fluxo de indivíduos
nesses equipamentos públicos, faz-se necessária a realização de mais pesquisas que busquem
essa abordagem.
Além disso, sabe-se que há uma grande variedade de comércios de alimentos nesses
espaços, como quiosques, lanchonetes, lojas e vending machines que priorizam a venda de
alimentos não saudáveis, pois esses são conhecidos como de maior praticidade (não
demandam higienização ou condições de preparo) em situações que requerem brevidade ao se
alimentar, mas em contrapartida, podem causar impactos negativos à saúde decorrente do seu
consumo frequente, segundo as evidências aqui apontadas. Essa prática de venda também é
devido à não priorização da saúde pública no que se refere ao acesso a alimentos saudáveis pelos
passageiros. Assim, a presente investigação poderá contribuir para problematizar essa questão sob
a ótica da PS e da SAN, a fim de identificar possíveis modificações nesse ambiente alimentar.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL
Caracterizar o ambiente alimentar no interior das estações de metrô da cidade de São
Paulo, sob o ponto de vista da SAN, incluindo a comercialização de alimentos e a instalação
de pontos comerciais de alimentos.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Caracterizar o ambiente alimentar no interior das estações de metrô da cidade de São Paulo, a

partir da caracterização dos estabelecimentos; da observação do ambiente; da disponibilidade de
informação para o cliente e forma de apresentação dessa informação; da disponibilidade dos itens
marcadores de alimentação saudável e não saudável, e dos preços, promoções e propagandas de
alimentos comercializados;
-

Conhecer as políticas, as normas e a regulamentação para instalação de estabelecimentos que

comercializam alimentos no interior das estações de metrô da cidade de São Paulo.
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3 MÉTODOS

3.1 LOCAL DE ESTUDO
3.1.1 CIDADE DE SÃO PAULO
A cidade de São Paulo faz parte da região metropolitana de São Paulo, que conta com
39 municípios e 19.672.582 habitantes, ocupando 7.943,85 Km² de área territorial. É a cidade
mais populosa do Brasil com 11.253.503 habitantes, em que 99,1% vivem em área urbana e
0,9% em área rural (IBGE, 2010b). É o principal centro financeiro, corporativo e mercantil da
América do Sul, com Produto Interno Bruto de R$ 443 bilhões e PIB per capita de R$
35.271,93, representando 35,9% do PIB paulista e 12,3% do PIB nacional (IBGE, 2010b).
Além disso, possui um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) muito alto (0,805), o 17º
maior do estado e o 26º do Brasil. Todavia, ocorre uma variação nessa distribuição, distritos
mais centrais apresentam IDH superior a 0,9 e aqueles próximos aos limites do município
apresentam IDH em torno de 0,7, ou seja, há uma diminuição gradual à medida que se afasta
do centro (IBGE, 2010b).
Por sua grandeza, São Paulo está, administrativamente, dividida em 32 regiões
administradas por Prefeituras Regionais (PMSP, 2002), cada uma delas, por sua vez, divididas
em distritos (PMSP, 1992), sendo esses últimos, eventualmente, subdivididos em subdistritos.
Têm-se a seguinte composição5:
 Prefeitura Regional de Aricanduva: Aricanduva, Carrão e Vila Formosa;
 Prefeitura Regional de Butantã: Butantã, Morumbi, Raposo Tavares, Rio Pequeno e
Vila Sônia;
 Prefeitura Regional de Campo Limpo: Campo Limpo, Capão Redondo e Vila Andrade;
 Prefeitura Regional Capela do Socorro: Cidade Dutra, Grajaú e Socorro;
 Prefeitura Regional Casa Verde: Cachoeirinha, Casa Verde e Limão;
 Prefeitura Regional Cidade Ademar: Cidade Ademar e Pedreira;
 Prefeitura Regional Cidade Tiradentes: Cidade Tiradentes;
 Prefeitura Regional Ermelino Matarazzo: Ermelino Matarazzo e Ponte Rasa;
 Prefeitura Regional Freguesia/Brasilândia: Brasilândia e Freguesia do Ó;
 Prefeitura Regional Guaianases: Lajeado e Guaianases;
5

INFOCIDADE. Disponível em: http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/7_populacao_recensea
dataxas_de_crescimento_1980_10745.html. Acesso em nov 2017.
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 Prefeitura Regional Ipiranga: Cursino, Ipiranga e Sacomã;
 Prefeitura Regional Itaim Paulista: Itaim Paulista e Vila Curuçá;
 Prefeitura Regional Itaquera: Cidade Líder, Itaquera, José Bonifácio e Parque do Carmo;
 Prefeitura Regional Jabaquara: Jabaquara;
 Prefeitura Regional Jaçanã/Tremembé: Jaçanã e Tremembé;
 Prefeitura Regional Lapa: Barra Funda, Jaguará, Jaguaré, Lapa, Perdizes e Vila
Leopoldina;
 Prefeitura Regional M´Boi Mirim: Jardim Ângela e Jardim São Luís;
 Prefeitura Regional Mooca: Água Rasa, Belém, Brás, Mooca, Pari e Tatuapé;
 Prefeitura Regional Parelheiros: Marsilac e Parelheiros;
 Prefeitura Regional Penha: Artur Alvim, Cangaíba, Penha e Vila Matilde;
 Prefeitura Regional Perus: Anhanguera e Perus;
 Prefeitura Regional Pinheiros: Alto de Pinheiros, Itaim Bibi, Jardim Paulista e Pinheiros;
 Prefeitura Regional Pirituba/Jaraguá: Jaraguá, Pirituba e São Domingos;
 Prefeitura Regional Santana/Tucuruvi: Mandaqui, Santana e Tucuruvi;
 Prefeitura Regional Santo Amaro: Campo Belo, Campo Grande e Santo Amaro;
 Prefeitura Regional Sapopemba: Sapopemba;
 Prefeitura Regional São Mateus: Iguatemi, São Rafael e São Mateus;
 Prefeitura Regional São Miguel Paulista: São Miguel, Jardim Helena e Vila Jacuí;
 Prefeitura Regional Sé: Bela Vista, Bom Retiro, Cambuci, Consolação, Liberdade,
República, Santa Cecília e Sé;
 Prefeitura Regional Vila Maria/Vila Guilherme: Vila Guilherme, Vila Maria e Vila
Medeiros;
 Prefeitura Regional Vila Mariana: Moema, Saúde e Vila Mariana;
 Prefeitura Regional Vila Prudente: São Lucas e Vila Prudente.
As prefeituras regionais (popularmente conhecidas por subprefeituras) estão
oficialmente agrupadas em nove regiões (ou "zonas") – Central, Centro-Sul, Leste 1, Leste 2,
Norte, Noroeste, Oeste, Sudeste e Sul –, levando em conta a posição geográfica e a história de
ocupação. Cabem às subprefeituras os serviços ordinários à população, dessa forma,
descentralizando alguns serviços rotineiros. Assim, têm o papel de receber pedidos e
reclamações da população, solucionar os problemas apontados; preocupar-se com a educação,
saúde e cultura de cada região, tentando sempre promover atividades para a população. Além
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disso, elas devem cuidar da manutenção do sistema viário, da rede de drenagem, limpeza
urbana, vigilância sanitária e epidemiológica, entre outros (PMSP, 2017a).
A cidade de São Paulo sofre um problema comum a outras grandes metrópoles
mundiais: o grande congestionamento de carros em suas principais vias. Na cidade, em média,
existe um veículo para cada dois habitantes, totalizando a marca de 6 milhões de unidades
registradas.6 O sistema de transporte público da cidade, no entanto, representa um papel
fundamental no dia a dia da metrópole e é constituído por ônibus de responsabilidade do
governo municipal e complementado pelo Metrô (Companhia do Metropolitano de São
Paulo), trens da Companhia Paulista de Trens Urbanos (CPTM) e ônibus intermunicipais da
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) de competência do governo estadual
(PMSP, 2017b).

3.1.2 ESTAÇÕES DE METRÔ DA CIDADE DE SÃO PAULO
A Companhia do Metropolitano de São Paulo foi constituída no dia 24 de abril de
1968 e, segundo suas informações, a Linha 1-Azul foi a primeira linha construída no Brasil,
inaugurada em 1974, seguida da Linha 3-Vermelha inaugurada em 1979, Linha 2-Verde
inaugurada em 1991, Linha 5-Lilás inaugurada em 2002 e o Monotrilho da Linha 15-Prata
com duas estações, até o momento da realização deste estudo, inauguradas em 2015
(COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 2017a). Já a Linha 4-Amarela, a
penúltima linha construída na cidade de São Paulo, é a primeira a ter contrato de parceria
público-privada assinado no País e foi inaugurada em 2011 (VIA QUATRO, 2015).
Ainda segundo as informações da Companhia do Metropolitano de São Paulo,
atualmente são transportados em média cerca de 3,7 milhões de usuários nos dias úteis,
considerando-se as entradas e as transferências entre as cinco linhas do Metrô – Linha 1-Azul,
Linha 2-Verde, Linha 3-Vermelha, Linha 5-Lilás e Linha 15-Prata (COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 2017b). Além dessas citadas, ainda há a Linha 4Amarela que, segundo a ViaQuatro – concessionária que opera essa linha em parceria com o
Estado de São Paulo e com uma política de operação diferente das demais –, são
transportados a cada dia útil uma média de 700 mil usuários por ela (VIA QUATRO, 2015).
A Figura 1 ilustra a distribuição de todas as linhas de metrô e trem da cidade de São
Paulo.
6

Jornal Nexo. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/02/23/S%C3%A3o-Paulo-est%C3
%A1-perto-de-ter-6-milh%C3%B5es-de-carros.-Por-que-isso-%C3%A9-um-problema. Acesso em nov 2017.
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Figura 1: Mapa do transporte metropolitano. São Paulo, 2017.
Fonte: Companhia do Metropolitano de São Paulo, 2017. Disponível em: http://www.metro.sp.gov.br/pdf/
mapa-da-rede-metro.pdf. Acesso em fev 2017.
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A comercialização de alimentos nas dependências do metrô de São Paulo –
desconsiderando aqui a Linha 4-Amarela – compreende o segmento “comércio” que, por sua
vez, engloba outros tipos de produtos no ramo varejista e, somando-se com os segmentos
“inovação”, “negócios imobiliários” e “publicidade”, representa a fonte de receita nãotarifária ou receita “acessória” da Companhia (COMPANHIA DO METROPOLITANO DE
SÃO PAULO, 2016).
As receitas provenientes de fontes não ligadas à tarifa do serviço de transporte, como
esses segmentos, são essenciais para que o Metrô de São Paulo equilibre suas contas e realize
a manutenção da prestação de serviços aos usuários, ou seja, representa um reforço de caixa
que diminui a dependência de repasses do governo estadual.7 No exercício de 2017, as
receitas acessórias acumularam R$248,3 milhões, o que representou 9% da receita
operacional bruta deste ano (COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO,
2017c).
Dessa forma, a fim de compreender as políticas, as normas e a regulamentação para
instalação de pontos comerciais de alimentos no interior de diferentes estações administradas
exclusivamente pelo Governo do Estado, este estudo foi realizado em 19 estações de cinco
linhas do Metrô: Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha, 5-Lilás, 15-Prata. A Linha 4-Amarela
não foi incluída no estudo devido à recusa, por parte da ViaQuatro, de realização da pesquisa
em suas dependências. Foram estudadas as estações terminais de cada linha e as que fazem
interligação com outras linhas do metrô ou do trem da CPTM (Quadro 1). Vale esclarecer que
quatro das estações estudadas estavam em mais de uma linha e que as estações inauguradas
após o período da coleta de dados não foram incluídas no estudo.

7

Revista Ferroviária. Disponível em: http://www.revistaferroviaria.com.br/index.asp?InCdEditoria=1&InCdMat
eria=22657. Acesso em dez 2017.
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Quadro 1: Escolha das estações para o estudo segundo suas características. São Paulo, 2017 (continua).
Características
Linha

Estação
Estação terminal ou interligação

1-Azul
1-Azul
1-Azul
1-Azul
1-Azul
1-Azul
2-Verde
2-Verde
2-Verde
2-Verde
2-Verde
2-Verde
3-Vermelha
3-Vermelha
3-Vermelha
3-Vermelha
3-Vermelha
3-Vermelha
5-Lilás
5-Lilás
5-Lilás

Tucuruvi
Jabaquara
Luz
Séb
Paraísob
Ana Rosab
Vila Madalena
Vila Prudenteb
Consolação
Paraísob
Ana Rosab
Tamanduateí
Palmeiras-Barra Funda
Corinthians-Itaquera
República
Séb
Brás
Tatuapé
Capão Redondo
Adolfo Pinheiro
Santo Amaro

Estação terminal da Linha
Estação terminal da Linha
Interligação com a Linha 4-Amarela e com as Linhas 7-Rubi e 11-Coral da CPTM
Interligação com a Linha 3-Vermelha
Interligação com a Linha 2-Verde
Interligação com a Linha 2-Verde
Estação terminal da Linha
Estação terminal da Linha
Interligação com a Linha 4-Amarela
Interligação com a Linha 1-Azul

Interligação com a Linha 1-Azul
Interligação com a Linha 10-Turquesa da CPTM
Estação terminal da Linha e Interligação com a Linha 8-Diamante e 7-Rubi da CPTM
Estação terminal da Linha e Interligação com a Linha 11-Coral da CPTM
Interligação com a Linha 4-Amarela.
Interligação da Linha 1-Azul e Linha 3-Vermelha
Interligação com as Linhas 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira da CPTM
Interligação com as Linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM
Estação terminal da Linha
Estação terminal da Linha
Interligação com a Linha 9-Esmeralda da CPTM
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Nº médio de
passageiros
(milhares)a
70
92
169
33
32
30
27
43
134
12
15
59
204
96
157
45
96
93
74
10
86

Quadro 1: Escolha das estações para o estudo segundo suas características. São Paulo, 2017 (conclusão).
15-Prata
15-Prata

Vila Prudenteb
Oratório

Estação terminal da Linha e Interligação com a Linha 2-Verde
Estação terminal da Linha

a

1
4

Entrada de passageiros / média dos dias úteis (2016 – ano em que ocorreu a escolha das estações); com arredondamentos. Fonte: http://www.metro.sp.gov.br/metro/numerospesquisa/demanda.aspx. Acesso em jan 2017.
b
Estação presente em mais de uma linha
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Embora algumas estações apresentem o número médio de entrada de passageiros
maior que as escolhidas – como exemplo, destaca-se que das dez estações que tiveram o
maior movimento em 2016 (COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO,
2017d), ano em que ocorreu a escolha das estações, apenas a estação Anhangabaú (Linha 3Vermelha) não entrou no estudo por não atender aos critérios estabelecidos –, acredita-se que
foi importante estudar as que realizam interligações que propiciam no maior deslocamento
para as diversas regiões da cidade através dos trilhos e as terminais que, geralmente, são de
diferentes zonas geográficas da capital (Quadro 2).
Quadro 2: Características da região no entorno das estações terminais das linhas do Metrô. São Paulo,
2017.
Características da região no entorno da estação
Subprefeitura

Área (km²)
Subprefeitura*

População
Subprefeitura
(2010)*

Densidade
Demográfica
(hab/km²) da
Subprefeitura*

Norte
Centro-Sul

Santana
Jabaquara

34,70
14,10

324.815
223.780

9.361
15.871

Oeste

Pinheiros

31,70

289.743

9.140

Leste

Vila Prudente

19,80

246.589

12.454

Oeste

Lapa

40,10

305.526

7.619

Leste

Itaquera

54,30

523.848

9.647

Sul

Campo Limpo

36,70

607.105

16.542

Centro-Sul

Santo Amaro

37,50

238.025

6.347

Sudeste

Vila Prudente

19,80

246.589

12.454

Estação

Zona
Geográfica

Tucuruvi
Jabaquara
Vila
Madalena
Vila
Prudente
Palmeiras Barra Funda
Corinthians
– Itaquera
Capão
Redondo
Adolfo
Pinheiro
Oratório

*Fonte: Prefeitura de São Paulo, 2017: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/ secretarias/regionais/sub
prefeituras/dados_demograficos/index.php?p=12758. Acesso em nov 2017.

3.2 DELINEAMENTO
Trata-se de um estudo com abordagem quantitativa e qualitativa. CRESWELL (2010)
refere que na abordagem quantitativa, a validade e a confiabilidade das aferições nos
instrumentos conduzem a interpretações significativas dos dados. Já na abordagem qualitativa
empregam-se diferentes concepções filosóficas e estratégias de investigação, baseando-se em
dados de textos e imagens. Assim, o uso combinado de abordagens quantitativas e qualitativas
proporciona uma maior compreensão dos problemas da pesquisa. Ou seja, podem-se obter
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mais insights com a combinação das duas abordagens do que com cada uma das formas
isoladamente. Foi utilizada a estratégia explanatória sequencial conforme a Figura 2.

Figura 2: Estratégia explanatória sequencial
Nota: A apresentação QUAN/Qual indica que os métodos qualitativos estão incorporados em um projeto
quantitativo
Fonte: Adaptada de Creswell e colaboradores (2003).

Dessa forma, primeiro foi estudado o ambiente alimentar e, depois, as políticas, as
normas e a regulamentação. A Figura 3 ilustra o desenho o estudo.

Figura 3: Desenho do estudo
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3.3 COLETA DE DADOS
Toda a coleta de dados ocorreu no primeiro semestre de 2017. A primeira etapa
(QUAN) foi realizada por uma equipe treinada de duas estudantes de graduação e uma de pósgraduação (autora deste estudo). Já a etapa seguinte (QUAL) foi realizada apenas pela autora
deste estudo.

3.3.1. COLETA QUAN: AMBIENTE ALIMENTAR
Para análise do ambiente alimentar, utilizou-se neste estudo um instrumento para
caracterizar as variáveis presentes no primeiro objetivo específico. A escolha pelo
instrumento ocorreu durante uma discussão – realizada na ocasião do Exame de Qualificação
em dezembro de 2016 – entre a mestranda e pesquisadores com expertise na área. Para a
definição do mesmo foram avaliados três instrumentos brasileiros para possível utilização. A
seguir será apresentado cada um deles e como se deu a escolha do mais adequado a esse
contexto.
DURAN e col. (2013) desenvolveram três instrumentos de avaliação do
(micro)ambiente alimentar (ESAO-s Supermercado/mercado; ESAO-r restaurantes; ESAO-s
feiras-livres), construídos a partir de instrumentos de outros países, mas adaptados e testados
para o contexto brasileiro que buscam coletar medidas de disponibilidade, variedade,
qualidade, preço e promoção de frutas, hortaliças e alimentos ultraprocessados. Estatísticas
Kappa e Coeficiente de Correlação Intraclasse foram utilizados para avaliar as confiabilidades
inter- e intra-avaliador em amostra de 142 restaurantes e 97 mercados, supermercados e feiras
livres e em 62 restaurantes e 97 mercados, supermercados e feiras livres, respectivamente. Os
instrumentos foram considerados confiáveis, com coeficientes Kappa para as medidas inter- e
intra-avaliadores, variando de 0,49 a 1,00 (DURAN et al., 2015).
Entre eles, destaca-se o primeiro que tem como objetivo avaliar o acesso a alimentos e
bebidas

(disponibilidade,

variedade,

qualidade

e

preço)

em estabelecimentos

de

comercialização de alimentos para consumo no domicílio, como supermercados, mercados de
bairro, lojas de conveniência, sacolões municipais e privados, feiras-livres e mercados
municipais (Anexo 1). E inclui os seguintes indicadores: disponibilidade e variedade de
alimentos saudáveis, aqui utilizados os indicadores de F&H (as dez F&H mais adquiridas na
região metropolitana de São Paulo segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares de 20022003) (IBGE, 2004) e qualidade e preço das quatro F&H mais adquiridas na região
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metropolitana de São Paulo segundo a Pesquisa de Orçamento Familiar de 2002-2003;
disponibilidade, variedade e preço de alimentos “não saudáveis”, tendo sido escolhidos alguns
dos indicadores de alimentos não saudáveis mais presentes na literatura internacional e dentre
os mais consumidos entre os brasileiros (IBGE, 2011), além de comuns nos estabelecimentos
paulistas: biscoito doce recheado de chocolate, salgadinho de milho empacotado,
refrigerantes, suco adicionado de açúcar pronto para o consumo e refresco em pó.
Como o instrumento avalia lojas de conveniência, poderia ser interessante para o
estudo em questão, uma vez que os produtos que são vendidos nesse tipo de estabelecimento
também podem ser encontrados em alguns estabelecimentos presentes nas estações. Mas
imagina-se que os produtos comercializados no metrô são de consumo imediato. E que,
talvez, boa parte dos alimentos presentes no instrumento – a destacar F&H in natura – não
sejam encontrados no local. E ainda, que seria necessário outro instrumento para contemplar
os demais estabelecimentos presentes nas estações; como aqueles com características de
lanchonetes/restaurantes.
Assim, foi observado o segundo instrumento desenvolvido por DURAN e col. (2013)
que tem como objetivo avaliar comercialização de alimentos e bebidas para consumo
imediato, encontrados em: restaurantes à la carte, self service, rodízio, quilo, de comida
rápida estilo fast food ou lanchonetes, bares, padarias, cafés e sorveterias (Anexo 2). O
instrumento inclui os seguintes indicadores: presença de informação nutricional disponível
aos usuários, barreiras e facilitadores para escolhas saudáveis, como a troca de batata frita por
salada, e possibilidade de aumento ou diminuição do tamanho das porções. Também,
disponibilidade e/ou preço de saladas e porção de legumes cozidos, sucos naturais frescos ou
preparados a partir de polpa congelada, frutas e salada de frutas. Os indicadores escolhidos
para representar uma alimentação não saudável foram: batata frita e refrigerantes, sendo
também avaliadas suas disponibilidades e preços.
Esse instrumento também é destinado para estações de trem ou metrô e terminais de
ônibus. Mas, foi discutido se é característica desses locais a presença de restaurantes ou se o
que de fato predomina são as lanchonetes com venda, por exemplo, de sanduíches e salgados.
Dessa forma, estudou-se um terceiro instrumento, esse desenvolvido pelo Grupo
Colaborativo de Estudos sobre o Ambiente Alimentar Universitário – Calu (FRANCO, 2016)
com objetivo de avaliar o ambiente alimentar universitário, a partir da caracterização dos
estabelecimentos (tipo e localização do estabelecimento); da observação do ambiente
(disponibilidade de itens específicos como estrutura para consumo no local); da
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disponibilidade de informação para o cliente (cardápio, informação nutricional e preço) e
forma de apresentação dessa informação; da disponibilidade dos itens marcadores de
alimentação saudável e não saudável (saudável: refeições completas, arroz integral,
leguminosas, frutas e saladas de frutas, hortaliças cruas e cozidas, temperos naturais, sucos
naturais da fruta e água mineral; não saudável - lanches (salgados, batata-frita, sanduíches,
etc), sobremesas (doces elaborados), itens de conveniência (chocolates, balas, biscoitos, entre
outros), temperos industrializados e bebidas ultraprocessadas), tendo como base os alimentos
comumente encontrados na universidade e as evidências que sugerem a associação entre eles
e a proteção ou ocorrência de doenças crônicas (WHO, 2003; BRASIL, 2014; LOUZADA et
al., 2015b); dos outros itens: açúcar de mesa e adoçante; dos itens de conveniência
(disponibilidade e variedade de itens de conveniência: bala, bombom, biscoito doce sem e
com recheio, salgadinho de pacote, biscoito integral, barra de cereal, cereal matinal bebidas
ultraprocessadas e outros doces) e; dos preços, promoções e propagandas de alimentos
comercializados (Anexo 3).
A confiabilidade do instrumento foi avaliada pelos testes interobservador e testereteste; para as variáveis categóricas e as de contagem, a estabilidade do instrumento foi
estimada por meio do cálculo da concordância percentual e dos índices kappa e kappa
ajustado pela prevalência e pelo viés do entrevistador e; para as variáveis contínuas foi
calculado o Índice de Correlação Intraclasse em 64 estabelecimentos com diferentes
características distribuídos em sete campi de três universidades. Considerando o kappa
ajustado, teste interobservador e teste-reteste mostraram que 93% dos itens apresentaram
concordância substancial ou quase perfeita. Já os itens avaliados por meio de concordância
percentual, 100% mostram concordância substancial ou quase perfeita para o teste
interobservador e para o teste-reteste (FRANCO, 2016).
Embora esse instrumento tenha sido elaborado para avaliação do ambiente alimentar
universitário, em seu período de teste também foi utilizado para avaliação de estabelecimentos
de rua, ao redor das universidades. E nele há a presença de itens que podem ser
comercializados em lanchonetes, cafés e bombonieres presentes nas estações do Metrô, como
sanduíches, salgados, biscoitos recheados, salgadinhos, refrigerantes, entre outros, além
daqueles característicos dos restaurantes. E ainda, por ser uma adaptação do instrumento
desenvolvido por DURAN e col. (2013), por considerar as dimensões do ambiente alimentar
segundo CASPI, et al. (2012): availability (disponibilidade de alimentos), affordability
(variedade e preço de alimentos), acommodation (horário de funcionamento) e GLANZ, et al.
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(2005): informação nutricional e a promoção de alimentos (ex. propaganda de alimentos,
preparações e bebidas), contemplou o que se pretende investigar; mesmo que algumas
alterações tenham sido necessárias (Anexo 4). Assim, esse foi o instrumento escolhido.
Nas estações também havia a presença de vending machine e os instrumentos
apresentados anteriormente não são destinados para avaliar essa categoria de comércio de
alimentos. Não foram encontrados instrumentos brasileiros específicos e, os instrumentos
encontrados na literatura internacional – um americano (VOSS et al., 2012) e outro
australiano (KELLY et al., 2012) – não atendem o que este estudo pretende investigar, já que
as diretrizes dietéticas americanas são diferentes das brasileiras e os tipos de alimentos
comercializados em vending machine da Austrália não são os mesmos do Brasil. Assim, essa
categoria de venda de alimentos foi analisada e apresentada de forma descritiva (as
características das máquinas, o tipo, a variedade e o preço de alimentos comercializados, bem
como a forma de pagamento disponível e a presença de propagandas e promoções), através da
utilização de um check list que contemplou principalmente os itens de bomboniere presentes
no instrumento desenvolvido por Calu (Apêndice 1).
Foram percorridas todas as estações escolhidas para o estudo e todos os espaços
correspondentes a essas: área paga da estação (depois da catraca e nos caminhos de
transferência); área não paga da estação (antes da catraca e nos espaços livres), e área de
embarque (plataformas). Foram auditados todos os pontos comerciais existentes no período
em que ocorreu a coleta de dados. Vale lembrar que para cada estação era realizada uma única
visita. E que os comércios presentes nos territórios da ViaQuatro, da CPTM, das Rodoviárias,
dos Terminais de Ônibus Municipais e Intermunicipais (em que estações faziam
interligações), bem como o comércio ilegal (discretamente realizada por ambulantes), não
foram auditados.
Em relação ao comércio ilegal, em 2015 foi desenvolvida a campanha "Não alimente o
comércio ilegal no Metrô" que tem como objetivo coibir a prática com a ajuda dos usuários
nos trens e estações. As peças da campanha – presentes em alguns painéis dos trens e
estações, além de vinheta para a TV Minuto (dentro dos trens), posts para as redes sociais e
avisos sonoros emitidos pelos sistemas de som das instalações da Companhia – alertam as
pessoas para o perigo de ingerir alimentos de procedência desconhecida (Figura 4). Quando
flagrados, os ambulantes são retirados do sistema, orientados sobre a proibição a esse tipo de
comércio e as mercadorias são apreendidas e encaminhadas para a Subprefeitura da região;
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que somente faz a devolução em caso de pagamento de multa (COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 2015).

Figura 4: Exemplos de peças da campanha “Não alimente o comércio ilegal no Metrô" da Companhia
do Metropolitano de São Paulo. São Paulo, 2015.
Fonte: Companhia do Metropolitano de São Paulo, 2015. Disponível em: http://www.metro.sp.
gov.br/metro/marketing-corporativo/campanhas/campanha-contra-comercio-ilegal.aspx. Acesso em dez 2017.

Entre os anos 2014 e 2016, observou-se um aumento da média mensal de apreensões
de mercadorias ilegais (não considerando apenas os alimentos): de 399 para 6828. Esse
aumento pode estar atribuído às denuncias provenientes da campanha, mas, também pode ter
relação com as altas taxas de desempregos na cidade de São Paulo nos últimos anos. Que em
2017 alcançou as margens de 16,5%, 1,2% a mais em relação ao ano de 20169, levando os
paulistanos a verem o comércio ambulante como uma alternativa de sobrevivência7.
Sobre pontos comerciais de alimentos auditados, foi realizada a classificação das
categorias existentes: lanchonete, cafeteria, bomboniere e vending machine (Quadro 3).
8

Folha de São Paulo. Desemprego leva mais camelôs às ruas e ao metrô de SP. Disponível em:
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/03/1754413-desemprego-leva-mais-camelos-as-ruas-e-ao-metrode-sp.shtml. Acesso em jul 2018.
9
Seade/Dieese. Pesquisa de Emprego e Desemprego. Disponível em: https://www.dieese.org.br/analisepe
d/ped.html. Acesso em jul 2018.

54

Quadro 3: Classificação de categorias de pontos comerciais de alimentos em estações de metrô da
cidade de São Paulo. São Paulo, 2017.
Categoria

O que contempla

Lanchonete
Cafeteria

Lanchonete; Gelateria
Cafeteria

Bomboniere

Brigaderia; Quiosques e Lojas para venda de panetone;
Lojas que comercializam somente alimentos não
saudáveis, como biscoitos, salgadinhos, refrigerantes, etc

Vending machine

Máquina para autosserviço que comercializa alimentos e
bebidas

Aqueles que estavam presentes em espaços que compreendiam mais de uma linha,
como, por exemplo, todos os pontos comerciais das estações Paraíso e Ana Rosa (Linhas 1Azul e 2-Verde) e parte dos pontos comerciais da estação Sé (Linhas 1-Azul e 3-Vermelha),
para uma melhor apresentação dos resultados neste estudo – a fim de não duplicar os achados
– foram criados dois nomes fictícios de linhas: Azul/Verde e Azul/Vermelha. Em casos em
que era perceptível a delimitação de uma linha para outra, esses nomes não foram utilizados.
Havia cinco estações que não possuíam comércio de alimentos – como o caso da
estação Vila Prudente da Linha 2-Verde; das estações Capão Redondo, Santo Amaro e Adolfo
Pinheiro da Linha 5- Lilás e; das estações Vila Prudente e Oratório da Linha 15-Prata –, mas
essas não foram excluídas do estudo, uma vez que atenderam a um dos objetivos mencionados
que era compreender as políticas, as normas e a regulamentação para instalação de
estabelecimentos.

3.3.2. COLETA QUAL: POLÍTICAS, NORMAS E REGULAMENTAÇÃO
Para a compreensão das políticas, das normas e da regulamentação da presença
estabelecimentos, foi realizada uma busca de documentos – website e em contato com a
Companhia do Metropolitano de São Paulo – disponíveis com auxílio de um roteiro e,
posteriormente, foram estudados por meio da análise documental (Apêndice 2). A utilização
de documentos como material primordial nessa etapa do estudo permitiu extrair deles toda a
análise, organizando-os e interpretando-os segundo os objetivos da investigação proposta
(PIMENTEL, 2001).
Além disso, foi realizada uma entrevista individual semiestruturada com o Chefe do
Departamento de Negócios da Companhia (Apêndice 3), por ser o responsável pelas
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negociações com os comerciantes de todas as linhas e por ser o Departamento encarregado
pela formulação e seguimento das políticas.
Na pesquisa qualitativa, a entrevista é o procedimento mais usual no trabalho de
campo. Através dela, o pesquisador busca obter informes contidos na fala dos atores
sociais. Ela não significa uma conversa despretensiosa e neutra, uma vez que se
insere como meio de coleta dos fatos relatados pelos atores, enquanto sujeitosobjetos da pesquisa que vivenciam uma determinada realidade que está sendo
focalizada (MINAYO et al., 2002 p.57).

Essa entrevista partiu de questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses de
interesses à pesquisa – que era conhecer de forma mais aprofundada o que já havia sido
verificado por meio da leitura dos documentos – e ofereceram um amplo campo de
interrogativas, frutos de novas hipóteses que surgiram a partir das respostas do entrevistado
(MINAYO, 2008).
Foi única, por entender-se não haver a necessidade de conversar com outros membros
da equipe, já que todas as questões foram atendidas e não era de interesse do estudo
compreender percepções dos funcionários da Companhia frente às políticas, normas e
regulamentação e sim compreender quais eram elas. A entrevista foi gravada – com a
permissão do entrevistado – e, posteriormente, foram feitas anotações.

3.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

3.4.1 ANÁLISE QUAN: AMBIENTE ALIMENTAR
Foi realizada análise descritiva de todos os pontos comerciais de alimentos
encontrados segundo as categorias do instrumento utilizado: da caracterização dos
estabelecimentos; da observação do ambiente; da disponibilidade de informação para o cliente
e forma de apresentação dessa informação; da disponibilidade dos itens marcadores de
alimentação saudável e não saudável, e dos preços, promoções e propagandas de alimentos
comercializados. Para a classificação de alimentos e bebidas como saudáveis e não saudáveis,
levou-se em consideração os itens marcadores de alimentação saudável – refeições completas,
arroz integral, leguminosas, frutas e saladas de frutas, hortaliças cruas e cozidas, temperos
naturais, sucos naturais da fruta e água mineral – e não saudável – lanches (salgados, batatafrita, sanduíches, etc), sobremesas (doces elaborados) itens de conveniência (chocolates,
balas, biscoitos, entre outros), temperos industrializados e bebidas ultraprocessadas)
apresentados na construção do referido instrumento (conforme descrito no item 3.3.1).
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Todos dados coletados foram digitados com auxílio do programa Epi InfoTM 7
(Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA). Em seguida, o banco de dados
foi transferido para o pacote estatístico SPSS (IBM, New York, USA) para a realização da
edição e análise dos dados. Assim, foram calculadas as frequências relativas e absolutas,
médias (desvios-padrão) e medianas e possíveis associações.

3.4.2 ANÁLISE QUAL: POLÍTICAS, NORMAS E REGULAMENTAÇÃO
A análise documental é importante para identificar informações factuais, a partir de
questões ou hipóteses de interesse, nos documentos. Uma vez que esses constituem uma
poderosa fonte de onde podem ser retiradas evidências que fundamentem afirmações e
declarações do pesquisador (LÜDKE e ANDRÉ, 1986). Esse tipo de análise recorre a
materiais que ainda não receberam tratamento analítico, ou seja, as fontes primárias: “o
trabalho do pesquisador(a) requer uma análise mais cuidadosa, visto que os documentos não
passaram antes por nenhum tratamento científico” (OLIVEIRA, 2007 p. 70). O que permite
apresentar os documentos através das suas referencias seguidas de um resumo dos seus
conteúdos e da indexação dos mesmos.
Inicia-se pela avaliação preliminar de cada documento, realizando o exame e a crítica
do mesmo, sob o olhar de elementos de análise que podem variar conforme as necessidades
do pesquisador. Após a análise de cada documento, segue-se a análise documental
propriamente dita, que consiste no “[...] momento de reunir todas as partes – como elementos
da problemática ou do quadro teórico, contexto, interesses, confiabilidade, natureza do texto,
conceitos-chave” (CELLARD, 2008 p. 303). Porém, o que caracteriza a análise documental
em si, é a realização dessa baseada na interpretação coerente, tendo em vista a temática
proposta e a pergunta de pesquisa (SÁ-SILVA et al., 2009).
Dessa forma, para uma melhor leitura, organização e análise dos dados, o roteiro
utilizado (Apêndice 2), foi organizado em três itens principais: 1. Disponibilidade e acesso
público aos documentos (objetivo 1: apresentar o caminho e a forma de consecução desses
documentos); 2. Leitura livre dos documentos (objetivo 2: caracterizar o tempo de existência
do documento, as atualizações existentes e a abrangência de sua utilização de acordo com as
linhas e/ou estações, se houver); 3. Identificação de critérios para instalação de pontos
comerciais (objetivo 3: conhecer os critérios para instalação de pontos comerciais, como:
valores, definição de tamanho e localização, menção de fiscalização e renovação, tanto dos de
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forma geral – vestuários, calçados, acessórios, serviços – quanto dos de alimentos –
estabelecimentos e vending machines – para esses últimos, identificar, ainda, os aspectos
relacionados à SAN.
Embora aqui esteja sendo tratada a análise QUAL, não se deve esquecer que, “apesar
de ser mencionada como uma fase distinta denominada ‘análise’, durante a fase de coleta de
dados a análise já poderá ocorrer” (MINAYO et al., 2002 p. 68). Diante disso, na medida em
que os documentos eram lidos, foi realizada a organização desses em forma de textos no
Word (Microsoft Word 2010) e de planilhas no Excel (Microsoft Excel 2010) devidamente
identificados a fim de serem compreendidos e analisados de acordo com os itens propostos
descritos no parágrafo acima.
A transcrição da entrevista realizada com o Chefe de Departamento de Negócios da
Companhia e as anotações, realizadas posteriormente, totalizaram 20 páginas e serviram para
complementar as informações obtidas pela análise documental, partindo do referencial teórico
proposto.
Todas as questões foram apoiadas nos itens do roteiro, destacam-se as que foram
aprofundas devido às informações não terem sido encontradas nos documentos: Q2. [...] Deve
existir alguma proporção entre os tipos de estabelecimentos? Ou só depende do interesse do
comerciante?; Q5. No que diz respeito aos estabelecimentos que comercializam alimentos,
quando começou a ser permitida a implantação destes nas estações? Como este processo se
deu?; Q7. Quais os critérios existentes em relação aos tipos de alimentos e bebidas que estes
estabelecimentos (e vending machines) devem comercializar?, e Q8. Há procura/interesse, por
parte dos comerciantes, para instalação de estabelecimentos com alternativas de alimentos
saudáveis/naturais? De que forma esta comunicação é feita? Atende aos critérios existentes?

Assim, durante a análise, as falas obtidas pela entrevista contribuíram tanto para
ilustrar/elucidar os textos provenientes dos documentos estudados quanto para completar as
lacunas presentes nesses que eram de interesse à pesquisa.

3.5 ASPECTOS ÉTICOS
O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Saúde Pública da Universidade de São Paulo por meio do Parecer nº 2.015.125, sob CAAE:
65479717.7.0000.5421.
Para o desenvolvimento da investigação, foram considerados os princípios éticos que
norteiam a pesquisa envolvendo seres humanos, conforme a Resolução CNS 466/12 e suas
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complementares (Brasil, 2013b). Foi apresentado o consentimento livre e esclarecido ao
entrevistado (Apêndice 4).
Com relação à auditoria dos estabelecimentos, foi entregue uma carta de apresentação
do estudo aos responsáveis pelos estabelecimentos antes do início da coleta de dados com o
uso do instrumento (Apêndice 5).
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4 RESULTADOS
4.1 RESULTADOS QUAN: AMBIENTE ALIMENTAR
De todos os pontos comerciais de alimentos encontrados (n=66) no interior das
estações, a categoria bomboniere foi a que teve a maior proporção. Já a menor proporção
ficou atribuída às cafeterias (Figura 5).
60,0%

Distribuição

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Bomboniere

Vending machine Lanchonete
Tipo de ponto comercial

Cafeteria

Figura 5: Distribuição (%) dos pontos comerciais de alimentos auditados segundo as categorias. São
Paulo, 2017.

Ainda segundo as categorias, a maior parte das bombonieres e lanchonetes
encontravam-se na estação Brás (28,1% e 50,0%, respectivamente), vending machines na
estação Sé (28,6%) e as cafeterias distribuídas nas estações Brás, Luz e República (33,3%
cada) (Tabela 1).
Sobre a distribuição dos pontos comerciais encontrados, a estação Brás, seguida da Sé,
apresentaram a maior porcentagem (24,2% e 21,2, respectivamente). Já as estações Vila
Madalena e Tucuruvi apresentaram a menor (1,5% cada). Das estações escolhidas, 26,3% não
se comercializavam alimentos. O número de pontos comerciais nas estações não está
relacionado ao número de passageiros que transitam nessas (Tabela 1).
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Tabela 1: Número e proporção (%) dos tipos de pontos comerciais de alimentos presentes nas estações de metrô da cidade de São Paulo. São Paulo, 2017
Tipo de ponto comercial
Estação
Brás
Sé
Luz
Ana Rosa
Barra Funda
Consolação
República
Tatuapé
Itaquera
Jabaquara
Paraíso
Tamanduateí
Tucuruvi
Vila Madalena
Adolfo Pinheiro
Capão Redondo
Oratório
Santo Amaro
Vila Prudente
Total

Bomboniere Vending machine
N (%)
9 (56,3)
5 (35,7)
1 (16,7)
2 (40,0)
4 (100,0)
1 (25,0)
2 (50,0)
0 (0,0)
2 (100,0)
2 (100,0)
2 (100,0)
1 (50,0)
1 (100,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
32 (48,5)

N (%)
1 (6,3)
6 (42,9)
3 (50,0)
3 (60,0)
0 (00,0)
3 (75,0)
1 (25,0)
2 (66,7)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
1 (50,0)
0 (0,0)
1 (100,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
21 (31,8)

Lanchonete

Cafeteria

Total

N (%)
5 (31,3)
3 (21,43)
1 (16,7)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
1 (33,3)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
10 (15,1)

N (%)
1 (6,3)
0 (00,0)
1 (16,7)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
1 (25,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
3 (4,5)

N (%)
16 (100,0)
14 (100,0)
6 (100,0)
5 (100,0)
4 (100,0)
4 (100,0)
4 (100,0)
3 (100,0)
2 (100,0)
2 (100,0)
2 (100,0)
2 (100,0)
1 (100,0)
1 (100,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
66 (100,0)
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N de
usuários

Densidade
Total/N de
usuários

96
78
169
45
204
134
157
93
96
92
44
59
70
27
10
74
4
86
44
1582

0,17
0,18
0,04
0,11
0,02
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,05
0,03
0,01
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04

Entre as linhas, a 3-Vermelha era a que continha o maior número de pontos comerciais
e a maior quantidade na maioria das categorias. As vending machines estavam dividas entre as
Linhas 2-Azul e 3-Vermelha (Tabela 2).
Tabela 2: Número e proporção (%) dos tipos de pontos comerciais de alimentos presentes nas linhas
de metrô da cidade de São Paulo. São Paulo, 2017.

Linhas
Vermelha
Azul/Vermelha
Azul
Azul/Verde
Verde
Lilás
Prata
Total

Tipo de ponto comercial
Bomboniere Vending machine Lanchonete Cafeteria
Total
N (%)
N (%)
N (%)
N (%)
N (%)
19 (61,3)
4 (12,9)
6 (19,4)
2 (6,5)
31(100,0)
2 (18,2)
6 (54,5)
3 (27,3)
0 (0,0)
11 (100,0)
5 (50,0)
3 (30,0)
1 (10,0)
1 (10,0) 10 (100,0)
4 (57,1)
3 (42,9)
0 (0,0)
0 (0,0)
7 (100,0)
2 (28,6)
5 (71,4)
0 (0,0)
0 (0,0)
7 (100,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (100,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (100,0)
32 (48,5)
21 (31,8)
10 (15,1)
3 (4,5) 66 (100,00)

Em relação à localização dos pontos comerciais nas estações, 77,3% estavam
presentes na área paga da estação – e/ou de transferência, no caso das estações com
interligação (Tabela 3).
Tabela 3: Número e proporção (%) da localização dos tipos de pontos comerciais de alimentos
presentes nas estações de metrô da cidade de São Paulo. São Paulo, 2017.
Tipo de ponto comercial
Bomboniere
Vending machine
Lanchonete
Cafeteria
Total

Localização
Depois da catracaa Antes da catracab Na plataformac
N (%)
N (%)
N (%)
20 (42,6)
9 (60,0)
3 (75,0)
17 (36,2)
3(20,0)
1 (25,0)
8 (17,0)
2 (13,3)
0 (0,0)
2 (4,3)
1 (6,7)
0 (0,0)
47 (100,00)
15 (100,00)
4 (100,00)

a: área paga da estação; b: área não paga da estação (ou área livre); c: área paga da estação e de embarque

Todos os pontos comerciais de alimentos funcionavam de segunda à sexta-feira. Aos
finais de semana e feriados havia uma dinâmica diferente (mas pelo menos um em cada
estação funcionava). Apenas as vending machines, até pela característica dessas, funcionavam
em todos os dias e situações (Tabela 4).
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Tabela 4: Distribuição dos dias de funcionamento dos pontos comerciais presentes nas estações de
metrô da cidade de São Paulo, segundo número e proporção (%). São Paulo, 2017.
Tipo de ponto comercial
Bomboniere
Vending
machine
Lanchonete
Dias de
(N=32)
(N=21)
(N=10)
funcionamento
N (%)
N (%)
N (%)
Segunda a
32 (100,0)
21 (100,0)
10 (100,0)
sexta-feira
Segunda a
29 (90,6)
21 (100,0)
9 (90,0)
sábado
Segunda a
20 (62,5)
21 (100,0)
7 (70,0)
domingo
Feriado

23 (71,9)

21 (100,0)

7 (70,0)

Cafeteria
(N=3)
N (%)

Total
(N=66)
N (%)

3 (100,0)

66 (100,0)

3 (100,0)

62 (93,9)

2 (66,7)

50 (75,8)

3 (100,0)

54 (81,8)

Vale comentar que os horários de operação das estações estudadas são de domingo a
sexta-feira das 04:40 à 00:00 e aos sábados das 04:40 à 1:00 do domingo. E os horários de
funcionamento dos pontos comerciais de alimentos encontrados se davam, geralmente, das
06:00 às 23:00. Sendo mais frequentados no período entre 16:00 às 18:40, segundo
informações dos funcionários dos estabelecimentos (nesse caso desconsiderando as vending
machines).
Quanto às formas de pagamento disponíveis aos clientes nos pontos comerciais de
alimentos encontrados, dinheiro era aceito com mais frequência (destaca-se que a estação Vila
Madalena da Linha 2-Verde, com apenas uma vending machine, aceita apenas nessa forma),
seguido de cartão de débito e crédito (em pelo menos um ponto comercial de cada estação,
exceto a Vila Madalena). Vale refeição era o menos frequente (aceito nas estações da Linha 3Vermelha: Brás, Barra Funda, República, Sé e Tatuapé, da Linha 2-Azul: Luz e Sé), mas
destaca-se a aceitação dessa forma de pagamento em duas bombonieres, presentes nas
estações Brás e Barra Funda da Linha 3-Vermelha (Tabela 5).
Tabela 5 Distribuição das formas de pagamento disponíveis nos diferentes tipos de pontos comerciais
de alimentos presentes nas estações de metrô da cidade de São Paulo, segundo número e proporção
(%). São Paulo, 2017.

Formas de
pagamento
Dinheiro
Cartão de
débito
Cartão de
crédito
Vale refeição

Bomboniere
(N=32)
N (%)
32 (100,0)

Tipo de ponto comercial
Vending machine Lanchonete Cafeteria
(N=21)
(N=10)
(N=3)
N (%)
N (%)
N (%)
21 (100,0)
10 (100,0)
3 (100,0)

Total
(N=66)
N (%)
66 (100,0)

29 (90,6)

4 (19,1)

10 (100,0)

3 (100,0)

46 (69,7)

24 (75,0)

3 (14,3)

10 (100,0)

3 (100,0)

40 (60,6)

2 (6,3)

0 (00,0)

7 (70,0)

3 (100,0)

12 (18,2)
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Havia 10 estabelecimentos (lanchonetes, cafeterias e bombonieres) – distribuídos entre
as estações da Linha 2-Azul: Luz e Sé e da Linha 3-Vermelha: Barra Funda, Brás, República,
Sé e Tatuapé – que ofereciam estrutura como mesa, balcão, etc. para o consumo de alimento
no próprio local. Juntos representavam apenas 22,2% do total de estabelecimentos (n=45,
desconsiderando vending machines), mas ao considerá-los de forma isolada, 100,0% das
cafeterias (n=3) encontradas ofereciam esse tipo de estrutura, mas 40,0% (n=4) das
lanchonetes não ofereciam e apenas 3,1% (n=1) das bombonieires ofereciam.
Esses mesmos tipos de estabelecimentos foram avaliados quanto à exibição de
guloseimas próximas ao local de pagamento. Nessa situação, houve um maior número (n=
34) – apenas estação Tatuapé da Linha 3-Vermelha não apresentou –, representando 75,6%
desses (n=45). As bombonieres foram os que mais apresentavam as guloseimas próximas aos
locais de pagamento (Figura 6).

5,9%
11,8%

82,4%

Estabelecimentos
Bomboniere
Lanchonete

Cafeteria

Figura 6: Distribuição dos tipos de estabelecimentos que comercializavam alimentos presentes nas
estações de metrô da cidade de São Paulo que exibiam guloseimas próximas ao local de pagamento
(caixa). São Paulo, 2017.
*excluídas as vending machines

As informações disponíveis aos clientes nos pontos comerciais de alimentos eram
preços e cardápios. Os preços estavam apresentados de forma individual (no próprio produto)
ou através de Banner/Totem/TV – havia pontos comerciais que apresentavam as duas formas
–, não estavam disponíveis em apenas uma bomboniere e uma lanchonete. Já os cardápios,
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apresentados por meio de Banner/Totem/TV, estavam presentes em 70,0% das lanchonetes e
em todas as cafeterias. É compreensível a ausência desse tipo de informação em bombonieres
e vending machines (por não ser frequente a presença de preparações) e, embora existisse a
exposição de todos os alimentos disponíveis para venda nesses locais, não foi considerado
como tal. Não foram encontradas informações nutricionais nos pontos comerciais (Tabela 6).
Tabela 6: Distribuição de informações disponíveis aos clientes nos diferentes tipos de pontos
comerciais de alimentos presentes nas estações de metrô da cidade de São Paulo, segundo número e
proporção (%). São Paulo, 2017.

Informação disponível
Bomboniere
e forma de
(N=32)
apresentação
N (%)
Preço
31 (96,9)
Individual
28 (87,5)
(no próprio produto)
Banner/Totem/TV
3 (9,4)
Cardápio
0 (0,0)
Banner/Totem/TV
0 (0,0)

Tipo de ponto comercial
Vending
Lanchonete Cafeteria
machine
(N=10)
(N=3)
(N=21)
N (%)
N (%)
N (%)
21 (100,0)
9 (90,0)
3 (100,0)

N (%)
64 (97,0)

21 (100,0)

4 (40,0)

0 (00,0)

53 (80,3)

17 (81,0)
0 (0,0)
0 (0,0)

7 (70,0)
7 (70,0)
7 (70,0)

3 (100,0)
3 (100,0)
3 (100,0)

30 (45,5)
10 (15,2)
10 (15,2)

Total
(N=66)

Em relação aos tipos de alimentos comercializados, os mais frequentes foram os de
conveniência (incluindo itens de bomboniere). Destaca-se que a presença desses não era
atribuída apenas na categoria bomboniere, mas também em todas as vending machines,
lanchonetes e cafeterias. Assim esse tipo de produto estava presente em 100% (n=66) do total
de pontos comerciais de alimentos encontrados.
A Tabela 7 mostra quais são os itens de conveniência comercializados (divididos em
alimentos e bebidas marcadores de alimentação não saudável), bem como em quantos pontos
comerciais estavam presentes e o número de variedades encontrados desses. A respeito dos
alimentos não saudáveis, houve grande variedade de bombons e chocolate em barra, podendo
chegar ao máximo de 134 tipos, representando uma média de 24,1. Já a respeito das bebidas
não saudáveis, pode-se destacar o refrigerante, tendo 24 tipos como o máximo de variedades
encontradas e a média de 8,1. Tanto o bombom e o chocolate em barra, quanto o refrigerante
estavam presentes em mais da metade dos pontos comerciais de alimentos encontrados
(53,0% e 60,6%, respectivamente).
Vale comentar que bebidas alcoólicas não podem ser comercializadas dentro das
estações, e assim não foram encontradas. Isso faz parte da política de implantação de
comércios e será comentada mais adiante na análise documental prevista neste estudo.
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Tabela 7:Distribuição dos itens de conveniência segundo o número de pontos comerciais e a variedade disponível nas estações de metrô da cidade de São
Paulo. São Paulo, 2017.
Itens de conveniência (incluindo bomboniere)

Variedade de itens
N pontos comerciais
(N=66)
Mínima máxima mediana média desvio padrão

Alimentos não saudáveis
Bombom e chocolate em barra
Salgadinho de pacote ou biscoito salgado sem recheio
Biscoito doce recheado
Outro doce*
Bala
Outros itens**
Barra de cereais
Biscoito doce sem recheio
Biscoito integral
Cereal matinal
Bebidas não saudáveis
Refrigerante
Leite aromatizado/bebida láctea/ bebida mista de leite e fruta
Bebidas a base de sucos de fruta ou néctar de frutas
Refresco de guaraná
Isotônicos/Repositor
Chá pronto para beber
Energéticos
Bebidas a base de soja
Bebida alcoólica

35
34
32
30
22
21
19
18
13
2

1
3
1
1
1
1
1
1
1
1

134
55
21
32
75
32
16
16
12
1

5,0
7,0
1,0
6,0
12,5
6,0
3,0
5,0
3,0
1,0

24,1
15,1
6,7
9,1
23,6
9,2
4,1
6,2
4,8
1,0

33,9
16,2
7,1
9,1
25,2
7,7
4,1
4,5
3,8
0,0

40
29
28
18
8
7
6
4
0

1
1
1
1
1
1
1
2
0

24
5
15
1
5
5
4
5
0

6,0
1,0
5,0
1,0
3,0
2,0
1,5
3,0
0,0

8,1
1,6
5,8
1,0
3,1
2,6
1,8
3,3
0,0

6,1
1,1
3,8
0,0
1,3
1,3
1,2
1,3
0,0

*Pão de mel, bolo, brigadeiro; **Outros alimentos marcadores de alimentação não saudável encontrados: panetone, barrinha proteica, bananinha com chocolate.
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Os outros tipos de alimentos comercializados foram preparações. Essas não eram
necessariamente marcadoras de alimentação saudável, mas também não foram classificadas
como itens de conveniência e/ou bomboniere. Estavam distribuídas em:
- Alimentos saudáveis: representadas pelas F&H, presentes em 7,6% e 3,0%, respectivamente
dos pontos comerciais de alimentos encontrados. As hortaliças não eram comercializadas
individualmente e sim, como partes de preparações (como sanduíches); encontradas nas
estações da Linha 3-Vermelha: Brás, Tatuapé e Sé. E, um dos locais que comercializava
frutas, curiosamente, era uma vending machine, encontrada na estação Tatuapé da Linha 3Vermelha, mas que não comercializava apenas esta categoria de alimentos; o outro ponto
encontrado foi na mesma linha, mas na estação Brás;
- Bebidas saudáveis: representadas por água mineral e suco natural da fruta, presentes em
63,6% e 3,0%, respectivamente dos pontos comerciais encontrados. Água mineral só não foi
encontrada na estação Tucuruvi da Linha 1-Azul. O suco estava presente na estação Brás da
Linha 3-Vermelha.
- Alimentos não saudáveis: representados por sanduíches e salgados fritos assados, presentes
em 16,7% e 18,2%, respectivamente dos pontos comerciais encontrados na estação Sé e Luz
da Linha 1-Azul e as estações Tatuapé, Brás, Sé e República da Linha 3-Vermelha.
- Bebidas não saudáveis: representadas por refrescos em bombonas já adoçados, presentes em
20,0% dos estabelecimentos de alimentos (n=45, aqui não considerando as vending machines,
por não ser característica desse ponto comercial a presença de bombonas); localizados em Sé
e Luz da Linha 1-Azul e Tatuapé, Brás, Sé e República da Linha 3-Vermelha.
A Tabela 8 apresenta a frequência de pontos comercias que ofertavam itens
alimentares não considerados como de bomboniere.
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Tabela 8: Distribuição do número e proporção (%) de pontos comerciais de alimentos presentes nas estações de metrô da cidade de São Paulo que
comercializavam itens alimentares (saudáveis e não saudáveis) não considerados como itens de bomboniere. São Paulo, 2017.

Itens alimentares não considerados como de
bomboniere
Alimentos saudáveis
Hortaliça crua
Fruta fresca
Bebidas saudáveis
Água mineral
Suco natural
Alimentos não saudáveis
Sanduíches
Salgados fritos ou assados
Bebidas não saudáveis
Refrescos em bombonas
a

Tipo de ponto comercial
Vending machine
Lanchonete
(N=21)
(N=10)
N (%)
N (%)

Bomboniere
(N=32)
N (%)

Total
N (%)

0 (0,0)
0 (0,0)

0 (0,0)
1 (4,8)

5a (50,0)
1 (10,0)

0 (0,0)
0 (0,0)

5 (7,6)d
2 (3,0) d

13 (40,6)
0 (0,0)

18 (85,7)
0 (0,0)

8 (80,0)
2 (20,0)

3 (100,0)
0 (0,0)

42 (63,6) d
2 (3,0) d

0 (0,0)
0 (0,0)

2 (9,5)
0 (0,0)

7 (70,0)
9 (90,0)

2 (66,7)
3 (100,0)

11 (16,7) d
12 (18,2) d

NAb

6 (60,0)c

3 (100,0)c

9 (20,0)e

0 (0,0)
b

Cafeteria
(N=3)
N (%)

c

d

e

apenas como parte de preparações; NA = não se aplica; já adoçado; total n=66; total n=45 (excluídas vending machines)
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Embora tenha sido anotado o menor preço dos itens alimentares encontrados (tanto
dos itens de conveniência quanto das preparações) – devido ao instrumento ter sido construído
na lógica de acessibilidade –, ainda houve variações entre eles (Tabela 9). Destaca-se o baixo
preço de guloseima doce 20-50g (R$0,10) e a grande variação apresentada. Os itens
alimentares que estavam presentes em apenas um ponto comercial de alimentos ou que
continham o mesmo valor em diferentes locais de venda, não apresentaram variação no menor
preço encontrado (biscoito doce sem recheio (325g), salgadinho de pacote ou biscoito salgado
(200g), doce ou sobremesa (300g), refrigerante (600ml).
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Tabela 9: Menor preço dos itens alimentares encontrados nos pontos comerciais auditados no metrô
de São Paulo, 2017.
Menor preço Maior preço
Variação
entre os mais entre os mais
(%)
baratos (R$) baratos (R$)

Itens alimentares
Alimentos não saudáveis
Guloseima doce (20-50g)*
Guloseima doce (3-12g)*
Biscoito doce recheado (15-30g)
Biscoito integral (20-40g)
Salgado frito (unidade)
Doce ou sobremesa (100-110g)**
Biscoito doce recheado (40-60g)
Sanduiche (unidade)
Biscoito doce sem recheio (25-40g)
Salgadinho de pacote ou biscoito salgado (100-140g)
Barra de cereais (25-30g)
Biscoito doce sem recheio (120-140g)
Biscoito doce recheado (120-140g)
Salgadinho de pacote ou biscoito salgado (50-80g)
Salgado assado (unidade)
Guloseima doce (55-140g)*
Panetone (750g)
Biscoito integral (180-200g)
Biscoito doce sem recheio (325g)
Salgadinho de pacote ou biscoito salgado (200g)
Doce ou sobremesa (300g)**
Alimentos saudáveis
Fruta ou salada de fruta (150-200g)
Bebidas não saudáveis
Energético (300ml)
Refrigerante (350ml)
Refresco de guaraná /chá gelado/mate (300-350ml)
Bebida a base de suco de fruta ou néctar (350ml)
Bebida a base de soja (200ml)
Bebida a base de suco de fruta ou néctar (200ml)
Leite aromatizado/ bebida láctea/bebida mista de leite e
fruta (200ml)
Refrigerante (200-250ml)
Refresco de guaraná /chá gelado/mate (500ml)
Isotônico (500ml)
Refrigerante (600ml)
Bebidas saudáveis
Suco natural ou polpa (300ml)
Água mineral (510ml)

0,10
0,10
0,75
1,00
0,99
1,90
2,00
3,00
1,00
1,50
1,00
2,00
1,50
1,00
2,00
3,00
6,00
2,75
5,25
1,25
10,00

4,00
1,50
5,00
6,00
5,00
9,50
10,00
11,90
3,90
5,25
3,50
5,50
4,00
2,50
5,00
7,00
8,00
3,00
5,25
1,25
10,00

3900,0
1400,0
566,7
500,0
405,1
400,0
400,0
296,7
290,0
250,0
250,0
175,0
166,7
150,0
150,0
133,3
33,3
9,1
0,0
0,0
0,0

2,00

3,00

50,0

3,50
2,00
2,00
2,50
2,00
2,50

12,00
5,90
5,00
5,90
3,50
4,00

242,9
195,0
150,0
136,0
75,0
60,0

2,50

4,00

60,0

2,00
4,00
5,00
3,00

3,00
5,00
6,00
3,00

50,0
25,0
20,0
0,0

3,00
2,00

5,00
3,00

66,7
50,0

*bala, bombom ou chocolate em barra, brigadeiro, bolo e pão de mel
** fondue, sorvete e açaí na tigela (preparação industrial com acréscimo de aditivos)

No que diz respeito às estratégias de marketing, 48,5% (n=32) dos pontos comerciais
auditados (pelo menos um em cada estação, exceto: Paraíso das Linhas 1-Azul e 2-Verde e
Itaquera da Linha 3-Vermelha) ofereciam a opção de combo promocional, ou seja, uma
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combinação de dois ou mais alimentos e/ou bebidas com preço inferior ao da soma dos preços
individuais de cada componente. Sendo mais frequente em vending machine, seguido de
bomboniere. Os combos de alimentos que eram acompanhados com refrigerante, não
possibilitavam substituí-lo por suco sem custo adicional. Havia apenas uma lanchonete, na
estação Brás da Linha 3-Vermelha, que oferecia a opção de substituir pão branco pelo pão
integral.
Além disso, 69,7% (n=46) os locais observados (distribuídos em grande parte das
estações, exceto na Tucuruvi da Linha 1-Azul) apresentavam propagandas por meio de
Banner/cartaz do fornecedor e/ou do próprio ponto comercial. Quanto ao tipo, pode-se notar
que a maioria era de alimentos industrializados, representando mais da metade de cada
categoria de ponto comercial de alimento (Tabela 10).
Tabela 10: Distribuição, segundo número e proporção, das estratégias de marketing (combos
promocionais e propagandas) presentes nos pontos comerciais de alimentos das estações de metrô da
cidade de São Paulo. São Paulo, 2017.
Tipo de pontos comeciais
Bomboniere
(N=32)

Vending
machine
(N=21)

Lanchonete
(N=10)

Cafeteria
(N=3)

Total
(N=66)

N (%)
12 (37,5)

N (%)
13 (61,9)

N (%)
6 (60,0)

N (%)
1 (33,3)

N (%)
32 (48,5)

Propagandas
21 (65,6)
14 (66,7)
9 (90,0)
2 (66,7)
Alimentos
19 (59,4)
14 (66,7)
8 (80,0)
2 (66,7)
industrializados
Bebidas industrializados
4 (6,1)
12 (57,1)
0 (0,0)
0 (0,0)
Sobremesas e sorvetes
1 (3,1)
0 (0,0)
3 (30,0)
1 (33,3)
*com preço inferior ao da soma dos preços individuais de cada componente da combinação.

46 (69,7)

Estratégias de marketing

Combos promocionais*

43 (65,2)
16 (24,2)
5 (7,6)

Essas propagandas eram de caráter mais visual, de forma que só com a ilustração do
alimento e/ou bebida era possível atrair o desejo de compra e consumo. Por exemplo, pessoas
bebendo refrigerante cuja lata estava repleta de gotículas de água, referindo que estava gelada
e que era bom para “matar a sede”. Bem como salgados assados com recheios derretidos ou
com vapores, indicando que no local é possível encontrá-los quentes (ou “diretos do forno”) e
apetitosos.
Dos locais que apresentavam mensagens junto às propagandas podem-se destacar exemplos
para alimento industrializado: “Você não é você quando está com fome, [nome do chocolate], mata
a sua fome”; e para bebida industrializada: “Aqui tem bebidas da [nome da marca]” (marca famosa
em bebidas açucaradas). Não foram encontradas mensagens para sobremesas e sorvetes.
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4.2 RESULTADOS QUAL: POLÍTICAS, NORMAS E REGULAMENTAÇÃO
Foram encontrados os seguintes documentos utilizados pela Companhia para a
implementação de todos os tipos de pontos comerciais, incluindo serviços de alimentação, no
interior das estações: o Regulamento para exploração de áreas de propriedade da
companhia do metrô destinadas à realização de ações promocionais, comerciais e de
serviços mediante credenciamento (RECEMPE) e o Concessão de uso de áreas para
exploração comercial mediante remuneração e encargos de administração, implantação,
operação e manutenção, nas estações de propriedade da Companhia do Metropolitano
de São Paulo – Metrô (Edital de Licitação). Assim, os resultados aqui apresentados, foram
decorrentes da análise desses dois documentos e da análise da entrevista realizada com o
Chefe de Departamento de Negócios da Companhia referentes aos mesmos.

Sobre o Regulamento para exploração de áreas de propriedade da companhia do metrô
destinadas à realização de ações promocionais, comerciais e de serviços mediante
credenciamento (RECEMPE)
O RECEMPE é um documento público. O acesso a ele deu-se através do website da
Companhia na opção “Negócios e oportunidades” no campo “Empresa”.
Documento de 38 páginas, com conteúdo que trata da instalação de todo tipo de
comércio, incluindo os que envolvem alimentação, distribuído em VIII capítulos (I Objetivo;
II Credenciamento; III Solicitação de autorização de uso comum e específica, distribuição e
aprovação da utilização de áreas; IV Carta de autorização de uso; V Remuneração e forma de
pagamento; VI Condições gerais; VII Cassação e penalidades; VIII Disposições finais) e XI
anexos (I Modelo da carta de autorização de uso; II Tabela de remuneração; III Projeto para
implantação de estande promocional, promocional com vendas, comercial, totens, loja
quiosque comercial; IV Implantação de eventos; V Instalação de máquinas dispensadoras de
produtos e serviços e de autoatendimento; VI Modelo de declaração de responsabilidade; VII
Modelo de declaração de responsabilidade; VIII Modelo de declaração de responsabilidade;
IX Modelo de indicação de e-mail para fins de correspondência; X Informações para
credenciamento de clientes, e XI Quadro de rescisão/alteração de CAU).
Com vigência a partir de 01 de março de 2017, as estações estão classificadas em
Grupos, de acordo com o número de usuários (Quadro 4). Para alguns tipos de comércios,
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estavam mencionadas as estações que possuíam espaços adequados; o que refletia nos valores
de instalação desses – descritos mais adiante.
Quadro 4: Classificação das estações segundo grupos. São Paulo, 2017.
Grupos
Grupo especial

Grupo A

Grupo B

Grupo C
Grupo D

Especificações
Estações de transferência: Ana Rosa, Barra Funda, Brás, Consolação,
Corinthians-Itaquera, Luz, Paraíso, República, Santo Amaro, Sé e
Tamanduateí.
Fluxo diário de usuários acima de 100 mil usuários/dia útil:
Anhangabaú, Artur Alvim, Belém, Brigadeiro, Capão Redondo, Carrão,
Jabaquara, Santa Cruz, Santana, São Bento, São Joaquim, TietêPortuguesa, Trianon-Masp e Tucuruvi.
Fluxo diário de usuários entre 50 mil a 100 mil usuários/dia útil:
Armênia, Bresser, Campo Limpo, Clínicas, Conceição, Guilhermina Esperança, Largo Treze, Liberdade, Marechal Deodoro, Patriarca,
Pedro II, Penha, Saúde, Vergueiro, Vila Madilte, Vila Madalena, Vila
Mariana, Vila Prudente, Sacomã e Santa Cecília.
Fluxo diário de usuários entre 25 mil a 50 mil usuários/dia útil: Alto do
Ipiranga, Carandiru, Giovanni Gronchi, Jardim São Paulo, Imigrantes,
Parada Inglesa, Praça da Árvore, São Judas, Sumaré e Tiradentes.
Fluxo diário de usuários até de 25 mil/dia útil: Adolfo Pinheiro, Vila
das Belezas e Chácara Klabin.

Fonte: RECEMPE da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Companhia do Metropolitano de São Paulo,
2017e)

Sobre a Concessão de uso de áreas para exploração comercial mediante remuneração e
encargos de administração, implantação, operação e manutenção, nas estações de
propriedade da Companhia do Metropolitano de São Paulo (EDITAL DE LICITAÇÃO)
Todo Edital de Licitação é um documento público. O acesso especificamente ao
modelo analisado deu-se através de contato por e-mail com o Chefe de Departamento de
Negócios da Companhia do Metrô. Mas, na opção de “Licitações” no campo “Empresa” do
site da Companhia há a presença de outros editais em diferentes finalidades.
O documento estudado tem 48 páginas e o conteúdo está distribuído em Primeira
Parte – Condições Específicas (compreendida por: I Edital e objeto; II Participação; III
Credenciamento; IV Propostas; V Documentos da habilitação; VI Sessão pública e
julgamento; VII Recurso, adjudicação, homologação; VIII Desconexão com o sistema
eletrônico; IX Visita técnica; X Contratação; XI Sanções administrativas na fase licitória e;
XII Disposições gerais), Segunda Parte – Minuta do Contrato (compreendida por: I Objeto; II
Concessão; III Documentos integrantes; IV Vigência/prazos; V Remuneração e forma de
pagamento; VI Reajuste; VII Tributos; VIII Obrigações e responsabilidades da
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concessionária; IX Obrigações da Companhia do Metrô; X Fiscalização; XI Garantia de
execução contratual; XII Sanções administrativas; XIII Rescisão; XIV Devolução; XV
Alterações Contratuais; XVI Comunicações; XVII Novação; XVIII Vinculação ao edital e;
XIX Foro) e Terceira Parte – Anexos do Edital (que são: Anexo I – Modelo de carta
comercial; Anexo IA – Tabela de referência para proposta; Anexo II – Modelo de
declarações; Anexo III – Modelo de fiança bancária; Anexo IV – Termo de ciência e de
notificação, e Anexo V – Documento técnico); que não se restringe apenas a instalação de
comércio voltado à alimentação.
Estava disponível a partir do dia 06 de fevereiro de 2017 e era direcionado às estações
e tipos de comércios específicos – não apenas voltado à alimentação – a serem licitados, para
cada um dos comércios pretendidos havia uma data e um horário estabelecidos para o início
de realização das propostas (16 de fevereiro de 2017 às 9h e 13h, 17 de fevereiro de 2017 às
9h e 13h, 20 de fevereiro de 2017 às 9h e 13h e 21 de fevereiro de 2017 às 9h e 13h). A
maneira como ocorre o processo de licitação está descrita no próximo item sobre o Edital de
Licitação.
Na apresentação dos tipos de comércios a serem instalados há, também, as seguintes
informações: a) Lote de licitação; b) Linhas do Metrô; c) Estações do Metrô; d) Código do
Espaço; e) Tipo do Espaço; f) Área – Metragem total da área (m²); g) Carga Elétrica
disponível; h) Carga Elétrica Possível; i) Existência ou não de instalação hidráulica; j)
Existência ou não de ponto de instalação telefônica; k) Remuneração mensal mínima; l) Valor
total dos 57 meses de exploração comercial; m) Atividade vedada (ou seja, o que não poderia
ser comercializado naquele espaço). Como cada Edital lançado é único, não havia menção de
atualização.
 Critérios para instalação de pontos comerciais
RECEMPE
No Artigo 2º do RECEMPE havia a informação do que pode ser instalado, em todas as
áreas, inclusive as remanescentes, estações, equipamentos e pátios administrados pela
Companhia do Metrô (Quadro 5).
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Quadro 5: Opções de tipo de instalações nas áreas da Companhia do Metrô de São Paulo. São Paulo,
2017.
Tipo de instalações
Definições
Aparelhos Bluetooth
Aparelhos eletrônicos com tecnologia bluetooth.
Fornecimento gratuito aos usuários do Metrô de serviço de
acesso à internet de alta velocidade e em quantidade de
conexões simultâneas proporcional ao fluxo de pessoas do
Equipamentos de tecnologia sem fio
local selecionado, com instalação da infraestrutura necessária
(Wi-Fi)
mediante aprovação prévia de projeto técnico da Credenciada
pela Cia do Metrô, com autorização para exploração
comercial do conteúdo virtual, conforme legislação vigente.
Exploração temporária e precária de terrenos da Companhia
Estacionamento
do Metrô para utilização como estacionamento.
Destinado ao comércio de produtos embalados
industrialmente (à exceção de café, refrigerantes e sorvetes no
Estande comercial*
caso de alimentos), pertencentes a uma única marca, com
possibilidade de venda direta.
Destinado à promoção (divulgação) de produto/serviço de
Estande promocional*
uma única marca.
Destinado à venda direta ou por adesão de produtos e
Estande promocional com vendas
serviços, sendo vedada a venda ou comercialização de
alimentos.
Atividades específicas cuja realização fica condicionada à
aprovação de critérios técnicos e operacionais pelo Metrô, tais
Eventos
como: desfile, evento temático, show, festa, lançamento, entre
outros, em trens, estações, áreas remanescentes e outros
terrenos de propriedade da Companhia do Metrô.
Conjunto de estandes com estrutura autoportante de
montagem e desmontagem rápida, composta de vidros na
Feiras*
fachada principal e divisórias com bom padrão de
acabamento.
Em alvenaria, destinadas ao comércio ou prestação de
Lojas*
serviços em estações, áreas remanescentes e outros terrenos
de propriedade da Companhia do Metrô.
Equipamentos mecanizados auto-operáveis, operadoras de
Máquinas de Autoatendimento
serviços sem a utilização de numerário.
Máquinas dispensadoras de produtos e Equipamentos mecanizados auto-operáveis, dispensadores de
serviços*
produtos e/ou serviços.
Elemento tridimensional utilizado para a divulgação e
Mock up*
promoção de produtos.
Propostas de produtos não previstos e que podem gerar receita
Outros Formatos
por meio de outros formatos.
Atividade promocional realizada por promotores (as) nas
Performance
estações e/ou trens.
Área para embarque e desembarque de passageiros de
Pontos para Parada de ônibus em baias
empresas de transporte coletivo privado, sem cobrança de
de Terminais Urbanos
tarifas diárias.
Quiosques comerciais*
Sampling*
Totens de mídia*
Totens Sinalizadores
Vitrines

Estruturas autoportantes de fácil montagem e desmontagem,
resistentes às condições climáticas localizados nos Terminais
Urbanos de Ônibus, áreas externas às estações.
Distribuição de amostras grátis de produtos embalados
industrialmente.
Estrutura autoportante modular de montagem e desmontagem
rápida destinada à veiculação de uma única campanha
publicitária de um único anunciante.
Estrutura autoportante, utilizada para a divulgação de
localização ou acesso a eventos.
Aquelas com estrutura para exposição de produtos.

* considerados para o comércio/divulgação de alimentos.
Fonte: Artigo 2º do RECEMPE da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Companhia do Metropolitano de São Paulo,
2017e)
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De acordo com o documento, sempre que entender conveniente, a Companhia do
Metrô fará publicar “Aviso de Credenciamento”, mantendo a periodicidade máxima de um
ano. Assim, os interessados – pessoas jurídicas – em solicitar credenciamento junto à
Companhia poderão fazê-lo a qualquer tempo, respeitando as condições previstas no
documento.
O entrevistado explicou como é realizada a divulgação:
[...] Eu faço um mapeamento e digo ‘olha eu tenho tantos pontos comerciais e eu
quero receber propostas de quem quer vender tais produtos’ e a gente recebe
proposta por e-mail, a gente normalmente faz uma disputa, quem manda primeiro,
assim, a gente tem umas regras que a gente tenta aplicar pra evitar direcionamento
né?! [...] Então hoje não tem mais aquele sistema da pessoa vir aqui, trazer uma carta
e o Metrô ‘ah, ok tá autorizado’. Não, pelo contrário, o Metrô diz pro mercado
através de uma divulgação no diário oficial, nos jornais de grande circulação e no
site do Metrô dizendo ‘olha hoje é dia 20 de Julho, então no dia 5 de Agosto o Metrô
vai receber a partir das 9 horas da manhã por e-mail propostas para quem quiser
vender acessórios para celular no ponto [comercial]10 tal’ e pronto, aí o mercado
manda as propostas. É um sistema que não é infalível, ele não é o melhor do melhor
dos mundos, mas é melhor do que as pessoas virem aqui e falarem ‘olha, tá aqui o
que eu queria abrir’ aí você autoriza, aí vem outro e você fala ‘não, você eu não vou
autorizar’ e aí ‘por quê?’ ‘por que o outro você autorizou e eu não?’. Então pra
evitar este tipo de coisa, a gente tá tentando ser o mais impessoal possível. Então é
sempre por meio de uma publicação. (Chefe de Departamento de Negócios da
Companhia do Metropolitano de São Paulo).

Feito o credenciamento, é necessário realizar uma Solicitação de Uso, podendo ser
Comum ou Específica, de acordo com a disponibilização dos espaços pela Companhia do
Metrô e, após avaliação, poderá ser emitida uma Carta de Autorização de Uso (CAU) à pessoa
jurídica. Dessa maneira, deixa de ser credenciada para se tornar autorizada (Figura 7).

10

Daqui em diante, o conteúdo em itálico apresentado por meio de colchetes “[exemplo]” nos trechos da
entrevista ou nas citações diretas dos documentos, diz respeito aos comentários acrescidos pela autora deste
estudo para maior compreensão das falas do Gerente de Negócios da Companhia do Metropolitano de São Paulo
– Metrô ou para ocultar informações que não podem/precisam ser divulgadas aqui.
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Figura 7: Etapas para a autorização da instalação de ponto comercial a serem cumpridas por pessoas jurídicas com a Companhia do Metrô (Carta de
Autorização de Uso). São Paulo 2017.
Fonte: Artigos 5º, 9º e 12º do RECEMPE da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Companhia do Metropolitano de São Paulo, 2017e)
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EDITAL DE LICITAÇÃO
Pareceu ser recente a implementação de pontos comerciais no Metrô por meio de
Licitação, mas tornou-se a forma preferencial pela Companhia:
Isso é relativamente recente, aqui no Metrô também. Historicamente já existe o
comércio no Metrô há bastante tempo, mas a ocupação de longo prazo por licitação
ela era minoritária. Nós mudamos isso agora. Já licitamos agora em 2017, 106
pontos comerciais. Então, todos aqueles que estavam ocupando pelo RECEMPE,
com Carta de Autorização de Uso (CAU) de até um ano, agora estão por de longo
prazo [...] O RECEMPE ele é muito bom, mas ele tem que ser utilizado para o que
ele foi criado. Então são experiências, são empreendimentos de curto prazo, de ações
promocionais... Se é pra ficar dois, três anos, é melhor licitar [...] (Chefe de
Departamento de Negócios da Companhia do Metropolitano de São Paulo).

Então, sempre que oportuno, a Companhia do Metrô tornará público a licitação na
modalidade Pregão, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações,
denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo” – Sistema
BEC/SP, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação, denominada
“Pregão Eletrônico”, que é regida pela Lei federal nº10.520 de 17 de julho de 2002, pelo
Decreto estadual nº 47.297 de 06 de novembro de 2002, pelo Decreto estadual nº 49.722 de
24 de junho de 2005 e subsidiariamente, no que concerne à disposições da Lei federal nº
8.666 de 21 de julho de 1993 e da Lei estadual nº 6.544 de 22 de novembro de 1989, com
alterações posteriores, assim como a Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.
Segundo o documento, poderão participar do processo todos os interessados – na
condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa; devidamente
cadastrados em suas categorias – em contratar com a Administração Estadual que tiverem
registro no Cadastramento de Fornecedores através do BEC-SP, em atividade compatível com
o objeto da licitação e que declararem no Sistema BEC, mediante preenchimento nos campos
obrigatórios, que não existe qualquer fator que impeça a sua participação e/ou contratação. É
também permitida a participação de empresa que opere sob o regime de franquia ou que seja
detentora de autorização para a comercialização de produtos de marca específica, ou seja,
“Marca Licenciada”; desde que, nas duas situações, o ramo de atividade também seja
compatível com o objeto de licitação.
As etapas para participação estão descritas na Figura 8.
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Figura 8: Etapas para a autorização da instalação de ponto comercial a serem cumpridas por pessoas jurídicas com a Companhia do Metrô (Licitação). São Paulo, 2017.
Fonte: Edital de Licitação da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Companhia do Metropolitano de São Paulo, 2017f).
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 Critérios para instalação de pontos comerciais de alimentos
RECEMPE e EDITAL DE LICITAÇÃO
Já há algum tempo são comercializados alimentos nas estações:
No mínimo uns 10 anos que já existem. Já foram feitas várias tentativas também.
Teve, por exemplo, no passado, teve um projeto chamado “Estação Economia” e as
pessoas vendiam hortifrutigranjeiros, vendia ovo assim... eram alguns espaços juntos
às estações e as pessoas comercializavam isso. Depois foi derivando... derivando...
até que passou a autorizar a comercialização de alimentos preparados dentro das
estações. Isso dentro das estações já fazem sete... oito anos... que já existe comercio
de alimentação do Metrô. Vem sendo aprimorado, em 2016 a nossa grande meta foi
exigir que todos os que vendem alimentos tivessem o CMVS [Cadastro Municipal
de Vigilância em Saúde] com treinamento (Chefe de Departamento de Negócios da
Companhia do Metropolitano de São Paulo).

Dessa forma, foi encontrado nos dois documentos que, além dos procedimentos
necessários para a instalação de pontos comerciais mencionados nos Critérios para instalação
de pontos comerciais, para a comercialização de alimentos também é necessário à
apresentação do Cadastro Municipal de Vigilância em Saúde (CMVS) – embora descrito
muito superficialmente no Edital de Licitação – e após a Autorização, cumprir rigorosamente
com as Legislações Sanitárias; melhor apresentado no item referente à Menção de
Fiscalização adiante.
E o entrevistado completa:
[...] Pra tentar garantir um pouco a qualidade né?! Independente de onde seja, se for
quiosque em terminal ou lojas dentro das estações, todos têm que ter o cadastro [...]
Quem não tiver a gente não permite que funcione (Chefe de Departamento de
Negócios da Companhia do Metropolitano de São Paulo).

 Aspecto relacionado à Segurança Alimentar e Nutricional no comércio de alimentos
RECEMPE
Os aspectos relacionados a SAN presentes no RECEMPE, dizem respeito apenas aos
critérios higiênico-sanitários no que tange o manuseio, o preparo, o armazenamento entre
outros que auxiliam na conservação/preservação físicas dos alimentos para o consumo. Não
foi mencionado no documento o “campo” da qualidade relacionado à alimentação adequada e
saudável, aos tipos de alimentos que devem ser comercializados e/ou ao tipo de ambiente que
os usuários devem ser expostos.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
Não estavam muito aprofundadas, no Edital de Licitação, as questões relacionadas à
comercialização de alimentos, mas, como é citado brevemente sobre o CMVS, os aspectos
relacionados a SAN são os mesmos presentes no RECEMPE; embora não tão bem
apresentados.
E ainda (agora considerando os dois documentos), durante a entrevista foi possível
perceber a preferência por fast food’s:
[...] O usuário do Metrô gosta de marca. Ele gosta de ver marcas conhecidas né?! E a
gente queria uma marca pra mostrar que não precisa ser só o cara que vende pão de
queijo. Que no Metrô pode ter algumas marcas. E o * [estabelecimento conhecido
pela venda de coxinhas a baixo custo] tinha procurado a gente naquela época, nós
fizemos alguns testes, percorremos várias estações e eles optaram por Sé e a gente
conseguiu autorização pra colocar ali em Sé [há tanto uma loja na área livre,
quanto uma bike na área paga; essa última foi uma modalidade teste criada pela
Companhia (Anexo 11)]. Então a gente tenta atrair, tenta variar... Já falamos com *
[a maior rede de fast food conhecida mundo a fora], já falamos com * [a rede
concorrente direta dessa anterior], já falamos quem você imaginar... E você pode
me perguntar ‘ah, mas porque fast food? Porque o metrô tem que ser fast! Não tem
jeito! [...] O povo do Metrô se demorou, eles vão embora. Vão pra outro. Se tiver
fila não vai. Não pára. Vai pro próximo. Então a pessoa desce no metrô pensando no
trem, desce no trem pensando no metrô [em estações de transferência]... (Chefe de
Departamento de Negócios da Companhia do Metropolitano de São Paulo).

Sobre o interesse na existência de “marcas” em estações, o entrevistado continua:
A gente tenta atrair novas marcas. Nós vamos fazer uma licitação agora, em
setembro-outubro [2017] só para franquias. Isso pra tudo, não só para alimento.
[Exemplo:] Nos últimos dois anos, nós fizemos projetos sazonais de natal pra
vender panetone. Então a gente identificava alguns locais pra autorizar o cara
[marcas de panetone/comerciante] a ficar quatro meses, cinco meses... No primeiro
ano teve um. No segundo ano a gente teve 14. Então assim, eles perceberam. A
gente tenta estimular, tenta atrair, tenta incentivar, mas nem sempre consegue. Então
a gente ta tentando por licitação agora, eu já estou com o anuário das franquias [de
lanchonetes famosas] aqui, já estamos fazendo contato com elas dizendo ‘olha, nos
vamos abrir, por favor, quem tiver interesse participe’ [...] Acontece que o Metrô
tem muita regra, então o seu abastecimento tem que ser da 00h00 às 04h00. Mas tem
uma vantagem de você ter gente das 05h à 00h00. Coisa que em nenhum outro local
tem. As marcas têm muita dificuldade com isso. Porque as marcas mais famosas
foram pensadas para operação de rua. Das 10h às 19h. Então dá tempo de fazer tudo,
com calma, um turno só. O * [estabelecimento conhecido pela venda de coxinhas a
baixo custo] quando abriu em Sé, a gente fazia reunião e perguntava ‘qual a
expectativa de vocês?’ eles ‘ah, vamos trabalhar das 10h às 20h...’ [a Companhia
determina que o ponto comercial funcione por no mínimo 12 horas e, a partir disso,
as Autorizadas/ Proponentes escolhem seus os horários], ‘ah, ta bom!’ 7h você
passa lá e já tem fritadeira fritando coxinha e vai até.... E eles falaram que o pico
deles é longo, o pico das vendas ali é das 16h às 20h é muito longo [...] Por isso
queremos atrair as outras [marcas] (Chefe de Departamento de Negócios da
Companhia do Metropolitano de São Paulo).

Quando o Chefe de Departamento de Negócios da Companhia foi questionado sobre a
procura, por parte dos comerciantes e da Companhia, em instalar outras opções de comércios
“não fast”. Ele deu exemplo de uma loja existente que também parece atrair os usuários:
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Estamos implantando agora uma marca, não é bem uma marca... vai ser uma marca
né?! Que vende produtos naturais. Ela abriu a primeira loja em Brás, por CAU, no
ano passado e está fazendo um ano agora. Nós fizemos licitação e eles entraram
forte na licitação e conseguiram mais seis pontos [comerciais]. E o produto deles é
isso, produto natural, lanche natural, wrap, aveia, castanha, e quando você vê o
perfil do consumo do metrô você pensa ‘será que vai dar certo isso?’ Pode perguntar
pra ela [a dona da loja]! Ela falou quando abriu no Brás, no terceiro dia já tinha
superado todas as expectativas dela [...] (Chefe de Departamento de Negócios da
Companhia do Metropolitano de São Paulo).

Todavia, na conclusão dessa fala, a venda de alimentos saudáveis não pareceu ser vista
como um bem ao usuário – no sentido de pensar em sua saúde – e sim, como mais uma opção
de lucro:
[...] E ela [dona da loja] sempre quer vender assim produtos diferenciados. Ela fala
que ‘não quero vender pão de queijo e esses salgados bastante encontrados por aqui
[na estação], já vendi isso no passado é assim, você vende o dia inteiro e depois
você vai ver o que ganhou e é muito pouco’. Então ela falou ‘prefiro vender umas
coisinhas um pouco mais caras, mas que eu me diferencie da concorrência’. Isso é
legal, isso pra gente é perfeito. É o que a gente quer, o usuário do Metrô também
fica feliz [...] a gente já recebeu elogios da loja dela. As pessoas mandando ‘olha
parabéns, uma loja muito bem montada, muito bonita, produtos bons’ A gente fica
contente (Chefe de Departamento de Negócios da Companhia do Metropolitano de
São Paulo).

 Critérios de valores para locação de espaço
RECEMPE
Conforme citado anteriormente, nos primeiros parágrafos Sobre o RECEMPE, as
estações estavam classificadas em grupos e/ou lotes que determinavam o valor do comércio a
ser instalado e esse, por sua vez, estava classificado em diversos tipos, chamados de
“produtos” pela Companhia do Metrô, que também possuíam valores diferenciados segundo
suas condições, critérios e tamanhos. A Tabela 11 ilustra todos os possíveis produtos com
suas respectivas características e valores.
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Tabela 11: Tabela de remuneração para instalação de produtos comerciais nas dependências das
estações (preço líquido “Valor de remuneração sem acréscimo de comissão de agência”). Companhia
do Metropolitano de São Paulo. São Paulo, 2017 (continua).

PRODUTO

PREÇO (R$)

CONDIÇÕES

R$5.565,30

Valor mínimo 4m²/estande - Grupo
Especial

R$5.064,00
Estande
Promocional*

R$4.357,20
R$3.269,10
R$2.943,00
R$6.056,10

Estande
Promocional
com Vendas

R$5.515,50
R$4.752,00
R$4.091,10
R$3.660,30
R$13.436,70
R$12.235,20

Estande
Comercial*

R$10.777,50
R$9.524,70
R$8.700,00

R$5.129,40

Quiosques*

Valor mínimo 4m²/estande - Grupo
A
Valor mínimo 4m²/estande - Grupo
B
Valor mínimo 4m²/estande - Grupo
C
Valor mínimo 4m²/estande - Grupo
D

PERÍODO
MÍNIMO

R$1.391,33
R$1.266,00
30 dias

R$735,75
R$1.514,03
R$1.378,88
30 dias

R$1.188,00
R$1.022,78
R$915,08

Valor mínimo 20m²/estande Grupo Especial
Valor mínimo 20m²/estande Grupo A
Valor mínimo 20m²/estande Grupo B
Valor mínimo 20m²/estande Grupo C
Valor mínimo 20m²/estande Grupo D
Mínimo de 4m²/quiosque Estações: COM, PPQ, SAN, ANR,
ART, PEN, CAR, TAT, BEL
(norte), DEO**

R$1.089,30
R$817,28

Valor mínimo 4m²/estande - Grupo
Especial
Valor mínimo 4m²/estande - Grupo
A
Valor mínimo 4m²/estande - Grupo
B
Valor mínimo 4m²/estande - Grupo
C
Valor mínimo 4m²/estande - Grupo
D

VALOR POR
M²/UNIDADE
ADICIONAL

R$671,84
R$611,76
30 dias

R$538,88
R$476,24
R$435,00

R$1.282,35

R$4.607,70

Mínimo de 4m²/quiosque Estações: JAB, VTD, BEL (sul)**

R$4.135,80

Mínimo de 4m²/quiosque Estações: VMD, BFU**

R$1.033,95

R$3.039,00

Mínimo de 4m²/quiosque Estações: PIG, PCA**

R$759,75
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30 dias

R$1.151,93

Tabela 11: Tabela de remuneração para instalação de produtos comerciais nas dependências das
estações (preço líquido “Valor de remuneração sem acréscimo de comissão de agência”). Companhia
do Metropolitano de São Paulo. São Paulo, 2017 (continua).
R$521,40
R$459,90
R$401,10
R$342,00
R$303,30

Valor/m² - Grupo Especial
Valor/m² - Grupo A
Valor/m² - Grupo B
Valor/m² - Grupo C
Valor/m² - Grupo D

30 dias

R$521,40
R$459,90
R$401,10
R$342,00
R$303,30

R$1.550,00

Valor/Máquina

30 dias

R$1.550,00

R$3.490,80

Valor/Máquina

30 dias

R$3.490,80

R$2.978,10

Valor/m²/Máquina: Área mínima
por máquina: 1m²

30 dias

R$2.978,10

R$109,20

Valor/m²

24 horas

R$109,20

R$612,90

1 m²

30 dias

R$612,90

R$3.000,60

Por ponto de parada

30 dias

R$3.000,60

R$18.736,20
R$5.395,20

60m²/estação
4m²

30 dias
30 dias

R$312,27
R$1.348,80

R$215,70

1m²/totem de uma face

1 dia

R$215,70

R$377,10

1m²/totem de dupla face

1 dia

R$377,10

R$6.204,60

Valor/Totem

30 dias

R$6.204,60

R$2.157,00

Valor/Aparelho

30 dias

R$2.157,00

Performance

R$686,70

Por promotor(a)/dia. Horário:
10h00 às 16h00

1 dia

R$686,70

Sampling*
Distribuição
de Amostras

R$698,10

Por promotor(a)/dia. Horário:
10h00 às 16h00

1 dia

R$698,10

Lojas*

Máquina
Dispensora
de Produtos
e Serviços*
Máquina
Dispensora
de Produtos
com
Equipamento
Bluetooth
Máquinas de
Auto
Atendimento
Eventos/
Áreas
Operacionais
Vitrines
Parada em
Ponto de
ônibus
Feiras*
Mock Up*
Totem
Sinalizador
Simples
Totem
Sinalizador
Dupla Face
Totem de
Mídia*
Aparelho
Bluetooth

Estacionamentos

R$14,10
R$10,20

Valor/m² - Próximo a estações
Terminais de Linhas
Metroferroviárias
Valor/m² - Próximo as Demais
Estações
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R$14,10
30 dias
R$10,20

Tabela 11: Tabela de remuneração para instalação de produtos comerciais nas dependências das
estações (preço líquido “Valor de remuneração sem acréscimo de comissão de agência”). Companhia
do Metropolitano de São Paulo. São Paulo, 2017 (conclusão).
R$4.303,50
R$3.893,10
Outros
Formatos

R$3.396,90
R$2.732,70
R$2.604,30

Wi-Fi por
Lote
Wi-Fi por
estação
(exceto
estações já
previstas em
Lote)

R$56.662,50
R$51.139,20
R$42.615,90
R$19.177,20
R$15.981,00
R$12.784,80
R$9.588,60
R$5.327,10

Mínimo de 4m²/estande - Grupo
Especial
Valor mínimo 4m²/estande Grupo A
Valor mínimo 4m²/estande Grupo B
Valor mínimo 4m²/estande Grupo C
Valor mínimo 4m²/estande Grupo D
Lotes 2, 4, 5 e 6***
Lotes 3, 8 e 11***
Lotes 1, 7, 9 e 10***
Grupo Especial
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D

R$1.075,88
R$973,28
30 dias

R$849,23
R$683,18
R$651,08

30 dias

30 dias

R$56.662,50
R$51.139,20
R$42.615,90
R$19.177,20
R$15.981,00
R$12.784,80
R$9.588,60
R$5.327,10

* considerados para o comércio/divulgação de alimentos.
** Estações: CON – Conceição, PPQ – Armênia, SAN – Santana, ANR – Ana Rosa, ART – Artur Alvim, CAR
– Carrão, PEN – Penha, TAT – Tatuapé, BEL – Belém, DEO – Marechal Deodoro, JAB – Jabaquara, VTD –
Vila Matilde, VMD – Vila Madalena, BFU – Barra Funda, PCA – Patriarca, PIG – Parada Inglesa, TUC –
Tucuruvi, VPT – Vila Prudente, ITQ – Itaquera.
*** Lote 1 – Estações: São Joaquim e Ana Rosa; Lote 2 – Estações: Barra Funda, Santa Cecília e Marechal
Deodoro; Lote 3 – Estações: Brás, Tatuapé e Vergueiro; Lote 4 – Estações: Corinthians-Itaquera, Luz e Santo
Amaro; Lote 5 – Estações: Consolação, Paraíso e São Bento; Lote 6 – Estações: Sé e Largo Treze; Lote 7 –
Estações: Artur Alvim, Belém e Armênia; Lote 8 – Estações: Brigadeiro, Trianon-Masp, Tamanduateí e
Clínicas; Lote 9 – Estações: Carrão, Santana, Bresser e Patriarca; Lote 10 – Estações: Vila Madilde, Vila
Madalena, Vila Mariana e Vila Prudente; Lote 11 – Estações: Penha, Guilhermina-Esperança, Sacomã e
República.
Fonte: Anexo II do RECEMPE da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Companhia do Metropolitano de
São Paulo, 2017e).

A Companhia apontou a existência de alguns erros nas classificações dos pontos
comerciais:
Pelo RECEMPE é tabelado, igual pra todo mundo, e aí não tem distinção de
produto. É o m², o valor do m², a gente entende que tem algumas distorções aí, ainda
não tivemos tempo para revisar isso. Porque alimentação, por exemplo, deveria ser
um valor um pouco mais alto e serviços, que é uma coisa que estamos tentando
trazer pra dentro do Metrô, deveria ser um pouco mais baixo. Isso para o futuro a
gente vai conseguir (Chefe de Departamento de Negócios da Companhia do
Metropolitano de São Paulo).
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EDITAL DE LICITAÇÃO
Como também já mencionado anteriormente, nos Critérios para instalação de pontos
comerciais, trata-se de Licitação, do tipo maior oferta, com base no exemplo da tabela de
referência para proposta (Tabela 12). Essa maior oferta se dá pela equivalência de valores
lançados (Coluna A) no sistema BEC, e os valores (Coluna B), da tabela de referência para
proposta.
Tabela 12: Tabela de Referência (exemplo) para a proposta – Pregão Eletrônico Nº41406285.
Companhia do Metropolitano de São Paulo. São Paulo, 2017.
Lote 1 - OC Nº 373301370932017OC00161
Coluna A ↓

Coluna B ↑

Unidade Numérica em Lance
Decrescente

Valor de equivalência da
Remuneração Menal ofertada
(acréscimo de R$ 100,00 a
cada lance)
R$

10.000,0000*
9.999,0000
9.998,0000
9.997,0000
................
................
................
................

Equivalente à
Equivalente à
Equivalente à
Equivalente à
Equivalente à
Equivalente à
Equivalente à
Equivalente à

9.657,23
9.757,23
9.857,23
9.957,23
................
................
................
................

*a unidade numérica 10.000,0000 equivale a R$ 15.632,10 – valor inicial mínimo mensal prevista para o Lote 1.
Fonte: Anexo IA do Edital de Licitação da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Companhia do
Metropolitano de São Paulo, 2017f).

Segundo o documento, a adjudicação será feita por Oferta de Compra OCe serão
desconsideradas propostas com condições diferentes das estabelecidas no Edital. O valor
previsto da remuneração é mínima salarial mensal, na data base 01/11/2016. É o que explicou
o entrevistado:
A mínima é o valor de RECEMPE, então falo olha ‘ponto comercial da estação Vila
Matilde tem 7m² pela tabela RECEMPE ele vale tanto e esse é o mínimo que eu
quero receber’ e lanço no mercado. Nós estamos fazendo por Pregão Eletrônico
agora, todas as lojas foram por pregão eletrônico e aí é uma disputa né?! Em
condições de igualdade porque a gente não sabe quem está disputando, porque a
gente só fica sabendo do vencedor e aí o mercado vai dando os lances, então isso
acaba sendo determinante do valor e os valores têm ficado bem altos (Chefe de
Departamento de Negócios da Companhia do Metropolitano de São Paulo).

Então, a proponente deverá lançar no sistema do Pregão Eletrônico o valor da Coluna
A da tabela de referência para proposta comercial, observando-se o valor da Coluna B da
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referida tabela, de equivalência de Remuneração Mínima Mensal a ser ofertada. Assim, para
efeito de lances no Sistema BEC, deverão ser lançados conforme as unidades numéricas
decrescentes da Coluna A da tabela referência para proposta, o que são equivalentes aos
valores de maior valor da Coluna B, e serão considerados como o valor efetivo da proposta.
Cada 1,0000 (uma) unidade numérica em lance (coluna A) equivale ao acréscimo R$ 100,00
na Remuneração Mensal (coluna B).
No Edital estava dito que o eventual desempate de propostas do mesmo valor será
promovido pelo sistema, com observância dos critérios legais estabelecidos para tanto. E no
decorrer da etapa de lances, as Proponentes serão informadas pelo sistema eletrônico dos
lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e respectivos valores,
do tempo restante para o encerramento da etapa de lances.
Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a grade ordenatória, contendo a
classificação final, em ordem crescente de valores, conforme Coluna A da tabela referência
para proposta, em que será considerado o último preço ofertado pela Proponente.

 Critérios de definição de tamanho e localização de ponto comercial
RECEMPE e EDITAL DE LICITAÇÃO
A definição de tamanhos citada tanto RECEMPE quanto no Edital de Licitação estava
de acordo com os produtos (ou tipos de pontos comerciais de alimentos) pensados, segundo a
Companhia do Metrô, como possíveis de serem operacionalizados em suas dependências. A
localização também é dependente do tipo de comércio a ser instalado; na Autorização de Uso
Específica e no Edital de Licitação já era determinada.
A Figura 9 é um exemplo de croqui apresentado em uma publicação, sobre a
existência de espaço disponível e a que produto (ou tipo de ponto comercial) estava
direcionado – nesse caso vending machine (denominada como Maquina Dispensadora de
Produtos “MDP”) –, através de uma divulgação da Companhia a fim de informar às empresas
Credenciadas a disponibilidade de Solicitação de Autorização de Uso Específica (que diz
respeito ao RECEMPE). O Anexo 5, já mencionado na Figura 7, ilustra outros exemplos.
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Figura 9: Croqui estação Luz - oportunidade de negócio para Máquina Dispensadora de Produtos. Companhia do Metropolitano de São Paulo, 2016.
Fonte: Companhia do Metropolitano de São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.metro.sp.gov.br/metro/negocios/ofertas-consultas.aspx#i. Acesso em jan 2018.
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A Companhia pareceu reconhecer as dificuldades de se ter pontos comerciais em uma
rede de transporte público:
O comércio hoje ele já tá absorvido pela estação, mas ele é um elemento estranho
né?! É um sistema de transporte, foi feito pra transporte, não foi feito pra comércio.
Hoje é até uma discussão grande que a gente tem interna na Companhia, pra que nas
próximas estações seja pensado o espaço comercial como elemento dentro de uma
estação. Pra que a gente não tenha que fazer estes remendos e essas adaptações
(Chefe de Departamento de Negócios da Companhia do Metropolitano de São
Paulo).

O Chefe de Departamento de Negócios da Companhia esclareceu como ocorrem as
definições:
A gente analisa algumas métricas e tem algumas diretrizes. Por exemplo, as estações
têm uma variação muito grande de linha pra linha. Então a gente tem muito espaço
em algumas, pouco espaço em outras. Às vezes as que têm muito espaço, não são
boas comercialmente, por conta do volume de passageiros. E as vezes as que tem um
volume de passageiros muito grande, a gente não tem tanto espaço. Então a gente
tem que considerar primeiro essas peculiaridades do sistema. A segunda coisa que a
gente faz é avaliar um pouco qual o perfil do comércio que já está instalado. Então,
se eu tenho, por exemplo, cinco espaços e três eu já tenho venda de alimentação, os
outros dois quando eu colocar à disposição do mercado, eu vou tentar que não seja
alimentação. Então é mais pra a gente manter certo equilíbrio [...] Então a gente olha
basicamente: perfil da estação, o que eu tenho de comércio estabelecimento ali e às
vezes até a infraestrutura eu tenho que considerar também. Se eu tenho estação onde
eu sei que não consigo fornecer energia elétrica pra funcionar uma lanchonete, eu
tenho que colocar uma loja de acessórios. Então a gente tem que fazer essa mescla
aí, não é simples, mas a gente tem conseguido (Chefe de Departamento de Negócios
da Companhia do Metropolitano de São Paulo).

Entre os critérios também há a preocupação desses comércios não atrapalharem o
fluxo dos usuários:
Então a gente tem alguns critérios, por exemplo, na área paga, a gente normalmente
não deixa que seja empreendimentos muito altos. Por que isso? Porque ele atrapalha
um pouco... a pessoa passou do bloqueio ali, da catraca e ela quer saber pra onde ela
vai, então ela olha a placa. Se eu tenho uma loja muito alta ela atrapalha. E ai alguns
empreendimentos precisam de altura, então eu não posso autorizar lá dentro. A gente
evita, mas nem sempre é possível, alimentação na área paga, [...] pois são
estabelecimentos tem que ter teto e se eu fizer uma loja baixa, ninguém aguenta ficar
aqui dentro. Porque é muito quente [...]. Em algumas estações a gente evita e ponto,
em outras não tem como evitar porque ou eu não tenho muitos pontos comerciais
disponíveis ou já houve no passado alguma ocupação que era alimentação então, pra
não ser injusto, são regras de implementação (Chefe de Departamento de Negócios
da Companhia do Metropolitano de São Paulo).

Às vezes, o comerciante não entende todas essas questões, uma vez que a sua maior
preocupação é o lucro. E sabe que há diferenças em se ter um comércio antes ou depois da
área paga, pois a lucratividade pode ser maior dependendo do local instalado:
Por exemplo, Tatuapé. Lá, eu tenho uma estação de metrô, tenho o trem e tenho um
shopping de cada lado. Então esse “miolo” da área livre é muito bom. Fora do
normal de bom. Porque tem muita gente passando. O da área paga nem tanto.
Porque na área paga você só tem Metrô. Então essa circulação você tem que avaliar
de acordo com a estação. Estação que eu tenho muito estudante, Barra Funda, por
exemplo. Barra Funda é bom em qualquer lugar [...] porque tem bastante entrada no
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sistema, tem mais de 250mil, as pessoas entram no Metrô pela Barra Funda [...]. Lá
você tem estudante que vai pra as duas universidades próximas dali e também há,
nas proximidades, uma casa de show. Então você tem até os horários diferentes de
trabalho ali. Mas nas férias cai um pouco. Porque o estudante não está lá. Então
depende muito da estação (Chefe de Departamento de Negócios da Companhia do
Metropolitano de São Paulo).

Alguns desses comerciantes instalam seus pontos comerciais tanto antes quanto depois
da área paga para aumentar o seu lucro:
[...] Pegando o exemplo do * [estabelecimento conhecido pela venda de coxinhas a
baixo custo] tem dia que a bike que é lá dentro vende mais do que [a loja] lá fora.
Mas essa é a característica da estação. Porque não tem morador na praça da Sé. Se
você olhar assim, a praça da Sé ela tem 450mil pessoas/dia, quantas entram no
sistema pela Sé: 100mil que embarcou na Sé. O restante está tudo transitando (Chefe
de Departamento de Negócios da Companhia do Metropolitano de São Paulo).

Há estações em que o único ponto comercial apropriado devido ao fluxo de usuários é
vending machine:
Tem estação que eu não consigo colocar nada, só máquina. [Autora: Estações
menores?] É principalmente estações menores. Mas às vezes são estações que eu
não tenho tanto passageiro, tanto público. E aí é assim, entre a pessoa colocar uma
máquina e vai pagar R$ 1.550,00 por mês ou pagar um estande comercial de 4m²
que vai pagar R$6.000,00, ele prefere colocar uma máquina. E o usuário gosta
(Chefe de Departamento de Negócios da Companhia do Metropolitano de São
Paulo).

E ainda, há aquelas em que não há a possibilidade de instalar pontos comerciais, seja
devido ao espaço e/ou ao tipo de administração a qual está submetida:
A Linha 5-Lilás, porque a gente não tem tanto [ponto comercial]: Primeiro porque o
governo vai privatizar, então se eu licitar agora alguém por quatro/cinco anos,
possivelmente, essa pessoa vai ficar quatro anos com outro chefe. Então era ruim pra
gente, não licitamos nada por conta disso. E é uma estação que ainda não tem uma
conexão com o Metrô. Ela conecta com o trem só. Mas agora que vão começar a
inaugurar as estações, a hora que ela chegar na Azul, possivelmente ela vai se mais
movimentada do que da Zona Leste. E aí a gente entende que o comércio vai ser
importante, mas não dá pra gente fazer agora... daria pra fazer por CAU, só que o
que acontece, são estações que como são muito acanhadas, elas foram muito
adaptadas. A estação Santo Amaro, por exemplo, ali ia ser trem, virou Metrô. Então
eu tenho uma dificuldade muito grande em fornecer energia elétrica. E o Metrô que
tem que fornecer dependendo de onde estiver localizado. Então assim, eu preciso de
quiosque que ele precisa de 5kVas, se não tem como instalar, não dá pra gente
liberar. Tem que ter condições mínimas de trabalho né?! E a Linha 15-Prata ainda
não dá [pra instalar pontos comerciais]... Não tem tanto movimento, têm 18mil
pessoa/dia né... 15 mil pessoas... Não dá nem pra “fazer barulho” (Chefe de
Departamento de Negócios da Companhia do Metropolitano de São Paulo).

 Menção de fiscalização
RECEMPE
Segundo o RECEMPE, com a CAU em mãos, a Autorizada não deve ceder, transferir
ou emprestar, no todo ou em parte, as áreas e os espaços ocupados sem a prévia autorização
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da Companhia do Metrô, bem como é vedada a utilização do espaço comercial para a
propaganda de marcas comerciais de terceiros. Além do mais, deverá arcar, segundo o Artigo
25º do RECEMPE:
I- com todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto da Autorização de
Uso, inclusive obras de implantação, manutenção, conservação e segurança dos
locais e equipamentos; II- com todos os encargos sociais trabalhistas,
previdenciários, securitários e tributários e ainda quaisquer outros que porventura
venham incidir sobre o objeto da CAU, e III- com o ressarcimento de despesas
decorrentes da ocupação, como consumo de energia elétrica dentre outras, que será
cobrada por meio de emissão de documento de cobrança com base na apuração dos
custos (COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 2017e).

A limpeza das áreas e espaços, bem como os gastos decorrentes com essa atividade,
também são de responsabilidade da Autorizada. O RECEMPE mencionava que não é
permitido a acumulação de detritos ou de lixos e que é necessária a tomada de precaução à
preservação da higiene, assim descrito em seu Artigo 26º:
§1º O lixo deverá ser colocado em recipientes apropriados, dentro das áreas e
espaços ocupados e a Companhia do Metrô determinará o local e o horário de
depósito para o recolhimento; §2º No caso das ocupações nos Terminais Urbanos de
Ônibus, cabe à Autorizada retirar o lixo dos quiosques, não sendo permitido deixá-lo
no terminal ou suas imediações; §3º No caso de ocupação com ligação de
infraestrutura água e esgoto, não será permitido o descarte de resíduos orgânicos
e/ou sólidos na rede de esgoto; §4º Caso a Autorizada se enquadre como sendo
grande geradora de resíduos sólidos, tal como previsto na Legislação Municipal,
dentre outras as Leis Municipais nº 13.478/02 e nº 14.973/09, e o Decreto nº
51.907/10, deverá adotar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento
dessa legislação (COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO,
2017e).

Cabe a Autorizada responder pelos danos causados por si ou seus empregados, bem
como aos usuários ou terceiros. Sendo necessário o cumprimento das legislações e requisitos
de segurança e saúde do trabalho de seus empregados, a destacar os requisitos exigidos nas
Normas Regulamentadoras (NRs) constantes da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho
e Emprego e outras Normas Técnicas vigentes, bem como as instruções normativas do Metrô,
o qual irá realizar a inspeção a qualquer tempo. As situações elencadas abaixo, presentes no
Parágrafo único do RECEMPE, se constituem em impedimentos para a execução nas áreas
cedidas pelo Metrô:
a) não utilização dos EPIs adequados aos riscos observados nas atividades e
ambientes; b) trabalho em alturas superiores a 2 metros sem as proteções
estabelecidas na NR 18, subitem 18.13 (Medidas de proteção contra quedas de
altura); c) trabalho em espaços confinados sem os treinamentos, equipamentos,
procedimentos, análise de risco e proteção coletiva conforme estabelece a NR 33; d)
trabalho em instalações elétricas ou nas suas proximidades sem os treinamentos,
equipamentos, procedimentos, análise de risco e proteção coletiva conforme
estabelece a NR 10; e) utilização de botijões de Gás Liquefeito de Petróleo
(COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 2017e).

O Artigo 34º do RECEMPE complementava:
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Cumpre à Autorizada e aos seus empregados ou prepostos: I- acatar as
determinações da Companhia do Metrô; II- conduzir–se com atenção e urbanidade; e
III- abster-se da prática de atos atentatórios à segurança. IV- adotar as providências
necessárias para que esteja fisicamente presente pessoa competente para responder
em nome da Autorizada durante o período em que a loja/quiosque/estande
permanecer em funcionamento (COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO
PAULO, 2017e).

A presença de extintores de incêndio do tipo ABC, devidamente sinalizados, em
quantidades adequadas ao espaço utilizado, dentro do prazo de validade, bem como cumprir
todas as obrigações previstas na Norma Regulamentadora nº 23, também era citado no
RECEMPE.
A nível conclusivo de proibições cabíveis a todo e qualquer tipo de ponto comercial
instalado, pode-se mencionar o que estava descrito no Artigo 43º do RECEMPE:
I- o transporte gratuito de Metrô com exceção àqueles que trabalham na área paga da
estação; II- qualquer tipo de abordagem aos usuários e empregados da estação para
oferecimento ou divulgação dos produtos; III- a utilização de aparelhos
radiofônicos, alto falantes ou congêneres, que sejam ouvidos fora das áreas
ocupadas, bem como algazarras, distúrbios e ruídos; IV- a ocupação de fachadas
externas e áreas de uso comum, com mercadorias, cartazes, propagandas, indicações
e dizeres congêneres; V- a ocupação ou depósito de mercadorias de natureza
inflamável, explosiva ou perigosa; VI- fumar nas áreas das estações do sistema
metroviário; VII- realizar refeições dentro dos espaços comercializados VIII- a
exploração comercial de bens ou atividades que infrinjam a legislação vigente ou
que atentem contra a moral e os bons costumes, bem como aquelas de cunho
religioso ou político partidário e ainda, aquelas que possam prejudicar o
desenvolvimento operacional do sistema metroviário; IX- a veiculação de
propaganda objeto de restrição por parte do Conselho Nacional de Auto
Regulamentação Publicitária – CONAR; X- atuar fora da área autorizada; XI- o
transporte de materiais de dimensões que excedam a 1,50m x 0,60m x 0,30m e fora
do horário estabelecido no artigo 44; XII- transportar volumes, máquinas e
equipamentos utilizando-se dos meios rodantes das estações, como por exemplo,
elevadores, escadas e esteiras rolantes, etc.; XIII- o uso de qualquer equipamento das
estações tais como telefones, sistema de audição pública, microcomputador, bem
como a circulação e/ou a utilização das áreas internas das estações; XIV- a utilização
das torneiras da estação ou dos sanitários públicos, para a lavagem de utensílios ou
preparação de alimentos; XV- a utilização de benjamim, extensões, régua e soluções
análogas, para ligação dos aparelhos elétricos, sendo que a instalação de “nobreak” é
permitida, desde que sua utilização não caracterize a função de extensão/régua
elétrica; XVI- a alteração do leiaute ou comunicação visual aprovados inicialmente,
sem prévia autorização da Companhia do Metrô; XVII- qualquer tipo de
comercialização, cargas ou recargas de créditos eletrônicos de cartões inteligentes do
Sistema Bilhete Único, ou qualquer outro tipo de créditos eletrônicos do segmento
de transporte de passageiros, salvo em casos excepcionais a critério da Companhia
do Metrô; XVIII- alterar o mix de produtos sem prévia e expressa autorização da
Companhia do Metrô; XIX- instalação de letreiros digitais; XX- instalação de
qualquer tipo de cartazes promocionais manuscritos; XXI- desacatar, ameaçar,
coagir ou recusar-se a atender os fiscais da Companhia do Metrô; XXII- utilizar-se
de área da Companhia do Metrô para atividade de distribuição de produtos a
representantes ou pontos comerciais fora do sistema, infringindo assim a finalidade
informada na Carta de Autorização de Uso; XXIII- proceder a qualquer espécie de
alteração no projeto de ocupação da área e das respectivas instalações e
equipamentos, aprovados previamente à ocupação pela Autorizada, sem a prévia e
expressa concordância da Companhia do Metrô (COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 2017e).
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Em relação à comercialização de alimentos ou prestação de serviços de alimentação,
bebida e outros análogos, o documento informava que a Autorizada deve atender
rigorosamente à legislação sanitária federal, estadual e municipal, entre elas as determinações
da Coordenação de Vigilância em Saúde – COVISA, especialmente quanto aos itens
elencados abaixo descrito no Artigo 31º:
a) reserva de espaço adequado para manipulação dos alimentos e circulação; b) pia
para higienização das mãos com instruções do método correto; c) abertura da
estrutura que permita a entrada e saída dos trabalhadores na posição ereta; d)
utilização de uniforme completo, incluindo touca e demais “EPIs” referentes à
manipulação de alimentos; e) registro de controle da validade e temperatura dos
alimentos; f) registro de rastreabilidade dos alimentos (fornecedores); g) CMVS; h)
atestados Médicos dos colaboradores e i) manual de boas práticas para manipulação
de alimentos sempre disponível para consulta (COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 2017e).

Conforme descrito no documento, não é permitido o preparo de frituras e todos os
modos de produção de alimentos que necessitem de exaustão. Caso o ponto comercial opte
em comercializar esse tipo de preparo é necessária à adoção de modos de produção de
alimentos e preparo de frituras executados por meio de novas tecnologias, capazes de
comprovadamente não exalar fumaça e/ou odores, desde que previamente aprovadas pelas
áreas técnicas competentes. É proibido também, a comercialização e distribuição de bebidas
alcoólicas e a comercialização, distribuição e divulgação de cigarros em quaisquer áreas de
propriedade da Companhia.
No Artigo 36º do documento diz respeito ao que cabe à Autorizada que comercializa
produtos e/ou serviços por meio de vending machines:
I- manter os equipamentos em perfeito estado de funcionamento, aspecto, segurança
e convenientemente supridos; II- incorporar, na própria máquina, a comunicação
visual para o manuseio do equipamento pelo usuário necessária ao bom
funcionamento e uso da máquina pelo cliente; III- solicitar autorização prévia da
Companhia do Metrô para realizar manutenção; IV- manter informado no
equipamento o número do telefone do SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente e o
horário de funcionamento, que deverá ser seguido rigorosamente; e V- possibilitar a
devolução de troco. (COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO,
2017e).

Há um horário estipulado para a reposição de mercadorias que deverá ocorrer no
horário entre 22h00 às 04h40.
Acerca de penalidades, a CAU poderá ser cassada a exclusivo critério da Companhia
do Metrô a qualquer tempo, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade, e
obrigatoriamente caso se verifique infração ao RECEMPE, bem como a qualquer condição
estabelecida na CAU.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
Assim como no RECEMPE, é dito no Edital de Licitação que a Concessionária não
deve ceder, transferir ou emprestar, no todo ou em parte, as áreas e os espaços ocupados sem
a prévia autorização da Companhia do Metrô. As áreas e espaços ocupados terão local
definido e exclusivo para a colocação do nome do estabelecimento, de símbolos, de anúncios
do comércio e de outros sinais de propagandas.
Constava no documento que a Companhia pode fiscalizar o uso e exploração do bem
concedido. A Concessionária, por sua vez, deve permitir o acesso, de fiscais identificados, às
áreas de concessão. O item 10.2 sobre Fiscalização presente na Segunda Parte do documento,
em que discorre sobre a Minuta do Contrato, deixa claro que:
A ação ou omissão, total ou parcial, de fiscalização da Companhia do Metrô não
restringe e nem exime a Concessionária da total responsabilidade pelos encargos e
serviços que são de sua atribuição e competência, nem mesmo das obrigações
assumidas no Contrato (COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO,
2017f).

A Concessionária, em áreas de concessão, deve arcar com todas as despesas
decorrentes de tributos, taxas e contribuições que sejam devidas em decorrência da concessão;
além do Imposto Predial Territorial e Urbano – IPTU e as Taxas de Conservação, Limpeza e
outras taxas vigentes. E, também, com os custos referentes à solicitação de fornecimento de
energia e da obtenção e execução dos projetos de distribuição de energia elétrica, telefônica e
outros sistemas.
Além do mais, é necessário que a Concessionária contrate o Seguro de
Responsabilidade Civil – para reparação de danos materiais, corporais e morais,
involuntariamente causados a terceiros – e Seguro Contra Incêndio, com cobertura do
mobiliário, instalações e equipamentos da Concessionária e da Companhia, se houver.
Para a utilização de produtos ou subprodutos de madeira, de origem exótica ou nativa,
nas instalações é necessário à procedência legal desses; para efeito do atendimento do Decreto
estadual 53.047/08.
No Edital de Licitação também é mencionado os horários para implantação ou reforma
das instalações, a recepção de mercadorias, transporte de valores e que a Concessionária deve
evitar a acumulação de detritos ou de lixos e tomar as preocupações necessárias à preservação
da higiene. Os itens 8.19.2 e 8.20 sobre Obrigações e Responsabilidades da Concessionária
presente na Segunda Parte do documento, em que discorre sobre a Minuta do Contrato,
complementam, respectivamente:
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O lixo deverá ser colocado em recipientes apropriados, dentro das áreas e espaços
ocupados e a Companhia do Metrô determinará o local e o horário de depósito; Os
serviços de limpeza, manutenção e conservação das áreas comuns estarão a cargo da
Companhia do Metrô que, todavia, poderá exigir da Concessionária o pagamento da
“Quota de Limpeza, Manutenção e Conservação” destas áreas comuns e dos
sanitários a eles reservados (COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO
PAULO, 2017f).

Cabe à concessionária também a responder pelos danos causados por si ou seus
empregados, bem como aos usuários ou terceiros. E cumpre à ela, seus empregados ou
prepostos, segundo o item 8.23 sobre Obrigações e Responsabilidades da Concessionária
presente na Segunda Parte do documento, em que discorre sobre a Minuta do Contrato:
a) Acatar as determinações da Companhia do Metrô; b) Conduzir-se com atenção e
urbanidade; c) Abster-se da prática de atos atentatórios à segurança, a moral, aos
bons costumes; d) Adotar as providências necessárias para que esteja fisicamente
presente pessoa competente para responder em nome da Concessionária durante o
período em que o espaço comercial permanecer em funcionamento e; e) Solicitar
autorização prévia da Companhia do Metrô para realizar manutenção
(COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 2017f).

Alguns parágrafos do documento citam, direta ou indiretamente, sobre fiscalização
relacionada à comercialização de alimentos ou prestação de serviços de alimentação, bebida e
outros análogos. O primeiro, diz respeito ao item 8.29 da Segunda Parte do Edital de
Licitações que menciona:
A atividade comercial sujeita à vigilância em saúde, nos termos previstos na Lei
Municipal 13.725/2004 e normatização correlata, deverá apresentar o comprovante
de protocolo da solicitação de CMVS, do endereço objeto do contrato, no prazo de
cinco dias, contados da assinatura do mesmo (COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 2017f).

E os próximos três itens (8.29.1, 8.29.1.1 e 8.29.2) complementam, respectivamente:
1. O Concessionário deverá apresentar o CMVS, no prazo de até 15 dias, contados
no início da operação comercial e deverá mantê-lo válido durante toda a vigência do
contrato; 2. Na hipótese de não emissão do CMVS pela Prefeitura do Município de
São Paulo, no prazo previsto, o concessionário deverá suspender imediatamente as
atividades comerciais, sem que fique caracterizada a suspensão do contrato, razão
pela qual deverão ser pagos todos os valores devidos a título de remuneração mensal
à Companhia do Metrô, e 3. - Caso a operação comercial objeto do contrato envolva
o manuseio e fornecimento de alimentos, a Companhia do Metrô poderá solicitar,
periodicamente, que as Autoridades Federais, Estaduais e Municipais, ligadas aos
Órgãos de Saúde Pública efetuem a fiscalização na área, instalações e equipamentos
utilizados, independentemente das inspeções de rotina realizadas por aqueles Órgãos
(COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 2017f).

A nível conclusivo de proibições cabíveis a todo e qualquer tipo de ponto comercial
instalado, pode-se mencionar o que estava descrito no 8.27. da Segunda Parte do Edital de
Licitação (algumas também presentes no RECEMPE):
a) O transporte gratuito de Metrô; b) A permanência nas áreas e espaços ocupados,
em horários diferentes daqueles definidos pela Companhia do Metrô; c) O
funcionamento de aparelhos radiofônicos, alto falantes ou congéneres, que sejam
ouvidos fora das áreas e espaços ocupados, bem como algazarras, distúrbios e
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ruídos; d) A ocupação de fachadas externas e áreas de uso comum, com
mercadorias, cartazes, propagandas, indicações e dizeres congêneres; e) A guarda ou
depósito de mercadorias de natureza inflamável, explosiva ou perigosa; f) O
exercício de comércio ambulante e atividades promocionais que envolvam rifas e
sorteios não autorizados legalmente; g) Fumar nas áreas operacionais internas; h)
Abordar usuários e empregados da Companhia do Metrô para oferecer ou divulgar
produtos, exceto quanto à entrega de amostras grátis; i) Transportar quaisquer tipos
de volume que excedam as seguintes dimensões: 1,50 x 0,60 x 0,30m; j) Exercer
atividades relacionadas a manipulação de alimentos sem as devidas licenças e
adoção de procedimentos que garantam os padrões de higiene previstos nas
legislações e regulamentos vigentes; l) Manter instalações em situação que
represente risco de incêndio ou segurança aos usuários e instalações da estação e; m)
A comercialização ou a distribuição de bebidas alcoólicas (COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 2017f).

O documento informava que no caso de descumprimento de obrigações contratuais
pela Concessionária, a Companhia do Metrô, dependendo da gravidade do fato e ressalvados
os casos previstos no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil Brasileiro, poderá,
independentemente de a qualquer momento exercer o seu direito de rescindir o Contrato,
aplicar, cumulativa ou isoladamente penas em formas de advertências, multas e/ou medidas
judiciais.
 Menção de renovação
RECEMPE
No RECEMPE havia a informação de que é permitida a renovação da Autorização de
Uso Comum e Específica, a critério da Companhia, mas o prazo total de ocupação não pode
exceder um ano.

EDITAL DE LICITAÇÃO
O Edital de Licitação informa que o prazo do Contrato é de 60 meses contados a partir
da data de assinatura do mesmo e poderá ser prorrogado por até 60 meses, nos termos
estabelecidos na legislação e normativos em vigor, mediante conveniência e oportunidade da
Companhia do Metrô, por meio de aditivo contratual. Para tanto, a Concessionária poderá
solicitar à Companhia, em até 12 meses antes do término do contrato, sua prorrogação.
Os comerciantes preferem quando se trata de Licitação, segundo o entrevistado, pois
há um longo prazo de contrato e renovação. E, nos últimos anos, também tem sido a
preferência da Companhia – como já mencionada anteriormente nos Critérios para instalação
de pontos comerciais – em se ter pontos comerciais instalados a partir do Edital de Licitação:
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Por CAU que é o RECEMPE, no regulamento diz que deve ser no máximo por um
ano. Que são seis meses mais seis meses. Isso torna um pouco ingrato né, porque a
pessoa investe, gasta um dinheiro e tem que tentar o resultado em um ano e nem
sempre isso é possível. Até o ano passado [2016] quase tudo, 75% era RECEMPE.
Então tinha gente que estava por CAU, apesar de ser por um ano, tava lá há cinco
anos, seis anos... e ia renovando. E é ruim. Uma das primeiras coisas que me foi
encomendado quando vim trabalhar aqui [há dois anos] falaram assim ‘olha, tem
que licitar porque o regulamento não permite’ e a licitação é melhor. Os
empreendedores preferem também, muitos ganharam alguns pontos [comerciais],
muitos perderam outros pontos. Alguns ganharam pontos que já operavam, então ele
já sabia quando valia aquele ponto e ele dava um lance porque ele sabia, quanto
conseguiria tirar de recurso dali. E todos de modo geral preferem, porque agora eles
têm cinco anos... então vão poder trabalhar, sabe quantos empregados, o
treinamento, o tipo de produto, vai investir na qualidade da loja. Porque antes, como
era por um ano, o cara fala ‘pô, agora ta faltando três meses pra acabar... pra quê que
eu vou querer melhorar a loja agora se eu vou devolver daqui a pouco?!’ Então era
difícil até a gente exigir né?! Agora a gente ta sendo um pouco mais exigente
também (Chefe de Departamento de Negócios da Companhia do Metropolitano de
São Paulo).

Mas há alguns tipos de comércios que não se adaptam bem por meio de licitação, que
é o caso das vending machines:
[...] Para vending machine a exigência é a mesma, mas hoje eu já não faço licitação.
Foi um produto que não deu certo por licitação. Hoje se alguém quiser colocar uma
máquina, ela vai se credenciar no Metrô, mandar uma carta dizendo qual é a estação
que tem interesse e a gente autoriza ou não aí por CAU mesmo porque todos que
foram licitados, eles passaram a ter problema. Porque assim... quando licito eu digo
‘olha, você vai operar na estação Jd. São Paulo a sua máquina’ aí ele ‘ah, que ótimo!
eu quero!’ No mês seguinte ele pede pra mudar da estação Jd. São Paulo, porque não
teve movimento suficiente. Como eu licitei, eu não posso autorizar. Então no caso
de máquina, a flexibilidade é importante. Pra quando a pessoa for renovar CAU,
renovar num outro ponto, fazer alguns testes... (Chefe de Departamento de Negócios
da Companhia do Metropolitano de São Paulo).
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5 DISCUSSÃO

O grande fluxo de usuários nas dependências do metrô é um fator determinante para a
presença de pontos comerciais de alimentos (independente da quantidade) e reflete
diretamente no valor do espaço a ser utilizado pelos comerciantes e no tipo de alimentos
ofertados. Isso ficou claro devido à maioria das estações estudadas e auditadas fazerem parte
do Grupo Especial ou Grupo A, nos quais maior número de passageiros/dia e possuem
espaços com preços mais elevados de acordo com a tabela RECEMPE (COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 2017e) – também praticados com base do Edital de
Licitação (COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 2017f).
Em contrapartida, a estação Adolfo Pinheiro que está entre as estações do Grupo D,
no qual há o menor número de passageiros/dia e possui espaços com preços inferiores aos
demais

“Grupos”

de

acordo

com

a

tabela

RECEMPE

(COMPANHIA

DO

METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 2017e) – também praticados com base do Edital de
Licitação (COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 2017f) –, não foi
auditada por não haver pontos comerciais. A justificativa para as outras quatro estações não
oferecerem alimentos também foi, principalmente, devido ao pequeno número de usuários;
além da falta de espaços, do período de construção para interligação entre Linhas e/ou do
processo de privatização dessas.
O fato de haver dois documentos para a instalação de pontos comerciais nas estações
possibilita opções de escolha aos comerciantes de acordo com suas necessidades. Os mesmos
podem apenas “testar” a eficácia de seus empreendimentos em curto prazo (RECEMPE) ou,
caso já trabalhem com o ramo pretendente, podem tê-lo por longo prazo nas dependências da
Companhia do Metrô (Edital de Licitação). E até mesmo trabalharem com as duas opções,
que é o caso do estabelecimento conhecido pela venda de coxinhas a baixo custo, caso em
que a loja antes da catraca é licitada e a bike após a catraca é por CAU, assim o comerciante
consegue aumentar o número de clientes. Porém, a licitação ultimamente tem sido a
preferência, de ambas as partes (comerciante e Companhia), uma vez que possibilita o maior
tempo de existência do comércio.
Entre os comércios encontrados no estudo, as bombonieres eram em maior proporção
(48,5%), seguidas de vending machines (31,8%). Todavia, os “itens de bomboniere” – aqui
considerados como marcadores de alimentação não saudável – estavam disponíveis em todos
os tipos de pontos comerciais de alimentos, inclusive nas lanchonetes e nas cafeterias que
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apresentam uma proporção menor nas estações (15,2% e 4,6%, respectivamente). Entre os
alimentos e bebidas considerados saudáveis, apenas água mineral estava presente em mais
pontos comerciais (63,6%), seguida de hortaliças cruas (7,6%), frutas e sucos (3,0% cada). Ou
seja, os ultraprocessados eram a preferência em venda.
Estudo realizado em uma empresa de transporte público metropolitano da cidade de
Lima - Peru avaliou os tipos de alimentos comercializados por ambulantes e mostrou que os
alimentos ultraprocessados foram oferecidos por 75,0% deles e, entre esses alimentos, os
doces foram os que apresentaram maior frequência (49,3%) (ALEJO, 2016). No que diz
respeito às vending machines, internacionalmente elas são destinadas para vender alimentos e
bebidas não saudáveis. Nas estações de trem presentes em Sydney na Austrália, por exemplo,
das 206 vending machines identificadas, 84% eram abastecidas com alimentos e bebidas
ultraprocessados, sendo os itens mais frequentementes: salgadinhos (33,0%), refrigerantes
(18,0%), chocolate (12,0%) e outros doces (10,0%) (KELLY et al., 2012).
Em relação aos preços, os alimentos não saudáveis apresentavam uma melhor
possibilidade de compra comparada aos saudáveis nas estações, o que demonstra o poder das
marcas em agregar valores aos seus produtos em um mercado altamente competitivo, já que
para o consumo de uma guloseima doce é possível gastar entre R$ 0,10 e R$ 4,00 (variação de
3900,0%) pela forte influencia do marketing de diferentes empresas, o que não acontece com
os alimentos saudáveis que, embora alguns até sejam embalados, não ultrapassam a variação
de 66,7% em seu valor, ou seja, o intervalo entre os preços é de no máximo R$ 2,00. Todavia,
entre esses preços, os alimentos saudáveis não conseguem ser comercializados a um tão baixo
como os ultraprocessados.
A possibilidade do baixo custo de alimentos com alta densidade energética (elevados
teores de gorduras, açúcares e sódio) e pobres em nutrientes e fibras é uma consequência de
uma combinação de fatores tais como: o aperfeiçoamento tecnológico, a capacidade da
indústria de alimentos em ampliar sua produtividade, o uso de ingredientes e aditivos
alimentares que geram custos baixíssimos e o aumento da demanda, por parte da população,
por esses tipos de alimentos (MONTEIRO et al., 2010; 2011; POPKIN et al., 2012;
MONTEIRO et al., 2013; YUBA et al., 2013).
A atração por esses tipos de alimentos, possivelmente aumentava devido: às
propagandas com caráter visual que remetiam ao “desejo” em consumi-los, presente em
69,7% dos pontos comerciais auditados, às opções de combos promocionais, compostos pela
combinação de dois ou mais alimentos e/ou bebidas com preço inferior ao da soma dos preços
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individuais, em 48,48% dos auditados, e à exibição de guloseimas próxima ao local de
pagamento, em 75,6% dos estabelecimentos. O que pode ser um incentivo ao consumo
excessivo pelos usuários do metrô.
Uma pesquisa americana que discutiu a presença de publicidade não só nos pontos
comerciais, mas em todo espaço de 68 estações do Metrô de Bronx – NY mostrou que de 37
estações que continham anúncios, 73,0% eram voltadas a alimentos e bebidas e a grande
maioria fazia referência aos alimentos não saudáveis (como: fast foods – hambúrgueres,
cachorros quentes, batatas fritas e frango frito e pré-embalados processados –, doces, bolos,
biscoitos, sorvetes, batatas fritas, carnes processadas e lanches de microondas, álcool e
bebidas açucaradas) (LUCAN et al., 2017).
Nesse mesmo sentido, um estudo australiano encontrou um total de 6.931 anúncios
nos entornos de 178 estações de trem de Sydney, das quais 27,6% (N=1915) estavam
promovendo um alimento ou bebida e, também, apresentou que a maioria das publicidades
direcionadas a alimentos e bebidas se referia aos alimentos não saudáveis (84,3%). Mostrou
ainda que, 53,6% de todos os anúncios de alimentos e bebidas estavam localizados ou eram
visíveis na plataforma da estação, já os anúncios restantes estavam localizados na área paga
da estação (34,6%) ou externa a ela (5,6%) e pouco mais da metade de todas as propagandas
de alimentos estavam em máquinas de venda automática (SAINSBURY et al., 2017).
O uso de imagens na publicidade e nas estratégias de marketing das empresas cria
novos significados que podem transformar o lugar da refeição em signo, estimulando o
consumo e/ou manipulando as necessidades (ORTIGOZA, 2001). São características de
muitas peças publicitárias: serem mal compreendidas ou gerar dúvidas pelo consumidor e,
mesmo assim, induzi-lo à compra com informações insuficientes sobre o conteúdo nutricional
(MARINS et al., 2011), a exemplo da mensagem encontrada durante a coleta de dados: “Você
não é você quando está com fome, [nome do chocolate], mata a sua fome”; associando à
hábitos alimentares pouco saudáveis. Com essas relações mediatizadas pelas imagens das
mercadorias, o cidadão é reduzido a consumidor, e o sujeito perde a sua identidade
(ORTIGOZA, 2011).
Dos achados, também é importante discutir que o pico de compra se dava entre 16h00
e 18h00, período em que geralmente os trabalhadores encerram os seus compromissos e/ou os
estudantes, do período noturno, vão às escolas e faculdades. E, apesar de poucos pontos
comerciais disponibilizarem uma estrutura para o consumo no local, há a “comodidade” em
não precisar sair da rede para adquirir os alimentos ofertados, uma vez que 77,3% estavam
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presentes após o pagamento de tarifa o que possibilita aos usuários realizarem as suas
compras no decorrer de toda a sua viagem, até mesmo em suas possíveis transferências para
outras linhas da Companhia de Metrô e da CPTM. E ainda, além de dinheiro, podem utilizar
seus cartões tanto de débito quanto de crédito para realizarem o pagamento em cerca de
60,00% de comércios presentes e até vale refeição com uma frequência menor (18,2%), mas
aceito em todas as cafeterias, em 70,0% das lanchonetes e em duas bombonieres encontradas.
Vale-refeição e vale-alimentação são termos utilizados entre os tipos de benefícios
alimentares oferecidos aos empregados de acordo com a legislação que regulamenta o
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). Esses dois benefícios permitem que
pequenas empresas, que não têm condições para ter estruturas complexas como restaurantes
dentro do ambiente de trabalho, participem do Programa (CANELLA et al., 2016). O primeiro
serve para que os trabalhadores se alimentem, no período de execução de sua função, em
restaurantes, lanchonetes e padarias conveniados ao PAT e deve ser utilizado para o
pagamento de refeições prontas. O segundo destina-se para compras realizadas em
supermercados, mercados e mercearias, sua função é garantir a alimentação da família do
trabalhador da empresa, nesses casos só liberam alimentos que sejam utilizados para a
produção de refeições11.
O PAT foi instituído pela Lei nº. 6.321, de 14 de abril de 1976, como uma forma de
assegurar a saúde nutricional dos funcionários. Por meio dele, uma empresa pode pedir
redução no seu imposto de renda em um valor equivalente ao de um benefício alimentar,
como os dois citados (BRASIL, 1976). Ao fazer parte do programa, a companhia, as
beneficiárias, as fornecedoras ou prestadoras de serviço de alimentação coletiva e as
respectivas associações de classe deverão seguir algumas exigências. Entre as quais
“promover a realização de atividades de conscientização e de educação alimentar para os
trabalhadores, além de divulgação sobre métodos de vida saudável, seja mediante campanhas,
seja por meio de programas de duração continuada” (BRASIL, 2002 p. 8).
Contudo, acredita-se que ainda é essencial maior fiscalização quanto: aos tipos de
alimentos que são ofertados nos equipamentos que aceitam esses benefícios, ao valor
suficiente para a realização de pelo menos uma refeição saudável (considerando os dias
trabalhados no mês) e à cobertura da parcela de trabalhadores mais pobres e em áreas rurais
(CANELLA et al., 2016).

11

Portal do Brasil. Disponível em: http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2010/02/vale-refeicao-valealime ntacao. Acesso em fev 2018.

101

É sabido que, na prática, a utilização do vale-refeição não garante o tipo de
alimentação que o indivíduo fará, uma vez que “refeições prontas” (termo presente em suas
definições) também podem incluir “fast food”. Por isso a importância da educação alimentar e
nutricional (EAN) prevista no PAT que não deve ter o intuito de impor um estilo de vida ou
determinado comportamento ao outro mas, pelo contrário, deve basear-se no desenvolvimento
do respeito à autonomia desse outro.
O respeito à autonomia, sobretudo na PS, está relacionado à compreensão do direito
do outro em ter um modo de pensar, fazer escolhas e orientar suas ações de acordo com seus
valores e crenças, o que engloba também os aspectos político e social de reforço da cidadania
e da criticidade, e que, por isso, não está restrito apenas à área da saúde. A autonomia não
pode ser pensada de forma vertical, em que o profissional da saúde define para o indivíduo
qual é a melhor forma de agir para garantir uma vida saudável. Ao contrário, a ideia da
autonomia está baseada no processo de informar o indivíduo para que ele possa, então,
decidir, sobre sua saúde – dentro dessa visão, o indivíduo, agora informado (e com acesso
garantido), irá autonomamente decidir por acatar ou não as sugestões do profissional
(HAESER et al., 2012).
Dessa forma, mesmo que a oferta do benefício não esteja associada ao consumo de
alimentos saudáveis, é importante reconhecer que os alimentos que são comercializados nas
bombonieres das estações, estão longe de se encaixarem nas orientações presente em qualquer
processo de EAN. E o fato desse tipo de comércio apresentar vale-refeição como umas das
formas de pagamento contribui, ainda mais, para que o consumo de alimentos não saudáveis
seja uma opção, devido, principalmente, à alta disponibilidade e ao baixo custo, em
detrimento aos alimentos saudáveis que deveriam compor uma refeição.
Apesar da venda de alimentos nos espaços das estações existir, nesse formato, ao
longo de oito anos, apenas a dois anos que o CMVS passou a ser exigido a todos
comerciantes, de acordo com o entrevistado. Esse cadastro é a única “garantia de qualidade”
dos pontos comerciais e dos seus alimentos descrita nos documentos estudados da
Companhia. Não excluindo a sua importância no comércio de alimentação, mas trata-se
apenas dos aspectos sanitários de produção e comercialização dos alimentos. Ou seja, é um
registro obrigatório dos dados de identificação de estabelecimentos e equipamentos de
interesse da saúde no órgão de vigilância em saúde do município, nesse caso o Comércio
Varejista de Alimentos, bem como a autorização para o início de suas tais atividades,
conforme o Decreto Municipal nº 57.486, de 1º de dezembro de 2016 (PMSP, 2016a) que
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regulamenta a Lei Municipal nº 13.725/04 (Código Sanitário do Município de São Paulo)
(PMSP, 2004).
É obtido através de requerimento – padronizado pela Portaria CMVS – 2215/2016
(PMSP, 2016b) – no qual os responsáveis pelos pontos comerciais de alimentos declaram que
suas atividades, instalações, equipamentos e recursos humanos obedecem à legislação
sanitária vigente, através do cumprimento das condições sanitárias e técnicas das atividades
relacionadas ao controle de pragas, ao acondicionamento adequado de resíduos, ao controle
de qualidade, à higiene e controle de saúde e capacitação dos funcionários, à importação, à
exportação, à extração, à produção, à manipulação, ao beneficiamento, ao acondicionamento,
ao transporte, ao armazenamento, à distribuição, à embalagem e à reembalagem, ao
fracionamento, à comercialização e ao uso de alimentos.
Segundo CRUZ e SCHNEIDER (2010), esse entendimento sobre a qualidade dos
alimentos vem sofrendo alterações com a industrialização dos alimentos no Brasil a partir da
década de 1980:
Há alguns séculos, antes do início do processo de industrialização, a produção e o
processamento de alimentos estavam associados à pequena escala. Naquele
contexto, a presença de práticas e atividades de transformação e/ou processamento
de algumas matérias-primas para conservação dava-se, principalmente, no ambiente
doméstico e fazia parte da vida dos agricultores e agricultoras, que, ao processar
carnes, embutidos, queijos, conservas, compotas, etc, garantiam maior diversidade
de alimentos durante todo o ano. Com o crescimento e urbanização da população, a
escala de produção de alimentos foi redimensionada para aumentar a produção e a
produtividade e, dessa forma, garantir alimentos em quantidades suficientes para
alimentar os moradores dos centros urbanos. Naquele momento, o foco passava a ser
a quantidade e, em nome dela, justificava-se toda e qualquer mudança no sistema de
produção de alimentos, incluindo substituição de matérias-primas e uso de aditivos
para tornar os alimentos mais baratos e duráveis. Para tanto, a produção
agropecuária e os setores de processamento e distribuição precisaram adotar
tecnologias capazes de aumentar a produtividade e garantir a distribuição dos
gêneros alimentícios (CRUZ e SCHNEIDER, 2010 p. 24).

A partir disso, aos poucos, a qualidade passou a ser associada ao cumprimento das
exigências sanitárias, formadas a partir da escala produtiva de grandes indústrias de
alimentos. Nas quais adotaram sistemas e ferramentas de controle, padronização e
rastreabilidade, para garantir e controlar essa qualidade. À medida que a durabilidade dos
produtos foi se tornando maior, a produção passou a ser mais centralizada e a distribuição
realizada através de cadeias longas (CRUZ e SCHNEIDER, 2010).
Contudo, para a promoção de práticas alimentares promotoras da saúde, deve-se, ao
mesmo tempo, considerar os aspectos relacionados a SAN, principalmente por se tratar de
serviços presentes em equipamento público e por existir políticas e ações brasileiras que
buscam incansavelmente: respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorar,
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fiscalizar e avaliar a realização do DHAA, bem como garantir os mecanismos para sua
exigibilidade (BRASIL, 2006b). Entre elas destacam-se:


A PNaPS que, desde a sua formação e institucionalização, entre os anos de 1998 e
2004 (MALTA et al., 2016), auxiliou na elaboração de documentos e projetos sob o
marco da PS no SUS pelas áreas de alimentação saudável. A destacar, o delineamento
de uma das sete “estratégias” para impulsionar a PNaPS naquele período: (iv)
Promoção de hábitos e estilos de vida saudáveis, com ênfase no estímulo à
alimentação saudável, atividade física, comportamentos seguros e combate ao
tabagismo. Além disso, o “acesso à alimentação saudável e adequada” foi incluído à
PNaPS em sua aprovação em 2006, mais especificamente, no balanço dos temas
prioritários (BRASIL, 2006a). E, durante a sua atualização, entre os anos de 2013 e
2015, realizou-se uma estratégia de publicidade e comunicação social dedicada a
integrar e promover as principais diretrizes da PNaPS junto aos atores do SUS, a fim
de ampliar os canais de diálogo (MALTA et al., 2016) que foi intitulada “Da saúde se
cuida todos os dias” e trabalhou com os temas abordados na revisão da PNaPS. O
incentivo à alimentação saudável foi o primeiro a ser abordado nessa estratégia, com
as seguintes ações: promover ações relativas à alimentação saudável visando à
promoção de saúde e à segurança alimentação e nutricional; promover articulação
intra e intersetorial visando à implementação da PNaPS por meio do reforço à
implementação das diretrizes da PNaPS e da Estratégia Global; disseminar a cultura
da alimentação saudável em consonância com os atributos e princípios do Guia
Alimentar da População Brasileira; desenvolver ações para a promoção da
alimentação saudável no ambiente escolar; implementar as ações de vigilância
alimentar e nutricional para a prevenção e controle dos agravos e doenças decorrentes
da má alimentação e reorientação dos serviços de saúde com ênfase na atenção básica
(BRASIL, 2015a).



A PNAN que, desde 1999 por meio de um conjunto de políticas públicas propõe
respeitar, proteger, promover e prover os direitos humanos à saúde e à alimentação,
além da busca pela garantia da SAN pela população brasileira (BRASIL, 2012a).
Através do propósito de melhorar as condições de alimentação, nutrição e saúde da
população mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, a
vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos
relacionados à alimentação e nutrição, a soberania e segurança alimentar e nutricional.
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Atuando, entre outras coisas, através de nove diretrizes, que são: Organização da
Atenção Nutricional; Promoção da Alimentação Adequada e Saudável; Vigilância
Alimentar e Nutricional; Gestão das Ações de Alimentação e Nutrição; Participação e
Controle Social; Qualificação da Força de Trabalho; Controle e Regulação dos
Alimentos; Pesquisa, Inovação e Conhecimento em Alimentação e Nutrição e;
Cooperação e articulação para a SAN (BRASIL, 2012a).


O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) que, desde em 2003, é uma ação do
Governo Federal para colaborar com o enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil
e, ao mesmo tempo, fortalecer a agricultura familiar. O PAA utiliza mecanismos de
comercialização que favorecem a aquisição direta de produtos de agricultores
familiares ou de suas organizações, estimulando os processos de agregação de valor à
produção, incentivando o consumo e valorização dos alimentos produzidos pela
agricultura familiar e fortalecendo os circuitos locais e regionais e redes de
comercialização (BRASIL, 2012b):
Parte dos alimentos é adquirida pelo governo diretamente dos agricultores
familiares, assentados da reforma agrária, comunidades indígenas e demais povos e
comunidades tradicionais, para a formação de estoques estratégicos e distribuição à
população em maior vulnerabilidade social. Os produtos destinados à doação são
oferecidos para entidades da rede socioassistencial, nos restaurantes populares,
bancos de alimentos e cozinhas comunitárias e ainda para cestas de alimentos
distribuídas pelo Governo Federal. Outra parte dos alimentos é adquirida pelas
próprias organizações da agricultura familiar, para formação de estoques próprios.
Desta forma é possível comercializá-los no momento mais propício, em mercados
públicos ou privados, permitindo maior agregação de valor aos produtos12.



A PNSAN que foi assinada 2010 a fim de obter avanços na superação da visão
assistencialista de SAN, promovendo políticas públicas para o país a avançar no
combate à fome e assegurar o DHAA a todos os habitantes do território brasileiro
(BRASIL, 2010). Através dos principais aspectos:
Assumir a SAN como objetivo estratégico de governo; nuclear as políticas de
produção agroalimentar (agrária, agrícola e agroindustrial), de comercialização,
distribuição e consumo de alimentos em perspectiva de descentralização e
diferenciação regional; estruturar ações emergenciais e estruturantes de combate à
fome; incluir ações governamentais de controle de qualidade dos alimentos com
estímulo às práticas alimentares saudáveis e propor a coordenação da política de
SAN por um Conselho Nacional (PINHEIRO, 2009 p. 91).



O PLANSAN que é o principal instrumento da PNSAN. O 1º PLANSAN (20122015) que foi elaborado em 2011 envolvendo os órgãos componentes da Câmara
Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN) e o CONSEA e
aprovado pelos ministros que compõe a CAISAN em agosto de 2011. Esse 1º Plano

12

Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário. Disponível em:
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria /saf-paa/sobre-o-programa. Acesso em abr 2018.
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buscou concretizar a intersetorialidade, pressuposto da SAN, dando visibilidade e
propondo um monitoramento sistemático dos programas e ações que deveriam, em
última instância, garantir o DHAA da população brasileira (CAISAN, 2011). Já o 2º
PLANSAN (2016-2019) foi constituído pelo conjunto de ações do governo federal
que também buscam garantir a SAN e o DHAA à população brasileira (CAISAN,
2016). E tem como metas:
I - Promover o acesso universal à alimentação adequada e saudável, com prioridade
para as famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional; II Combater a insegurança alimentar e nutricional e promover a inclusão produtiva
rural em grupos populacionais específicos, com ênfase em Povos e Comunidades
Tradicionais e outros grupos sociais vulneráveis no meio rural; III - Promover a
produção de alimentos saudáveis e sustentáveis, a estruturação da agricultura
familiar e o fortalecimento de sistemas de produção de base agroecológica; IV Promover o abastecimento e o acesso regular e permanente da população brasileira à
alimentação adequada e saudável; V– Promover e proteger a Alimentação Adequada
e Saudável da População Brasileira, com estratégias de educação alimentar e
nutricional e medidas regulatórias; VI - Controlar e Prevenir os Agravos decorrentes
da má alimentação; VII - Ampliar a disponibilidade hídrica e o acesso à agua para a
população, em especial a população pobre no meio rural; VIII - Consolidar a
implementação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(SISAN), aperfeiçoando a gestão federativa, a intersetorialidade e a participação
social; IX - Apoio às iniciativas de promoção da soberania, segurança alimentar e
nutricional, do direito humano à alimentação adequada e de sistemas alimentares
democráticos, saudáveis e sustentáveis em âmbito internacional, por meio do
diálogo e da cooperação internacional (CAISAN, 2016 p. 21).



Plano para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis que,
desde 2011 e com vigência até 2022, visa preparar o Brasil para enfrentar e deter as
DCNTs (a destacar: as circulatórias, o câncer, as respiratórias crônicas e a diabetes) e
seus fatores de risco em comum modificáveis (como: tabagismo, álcool, inatividade
física, alimentação não saudável e obesidade), através da promoção, do
desenvolvimento e da implementação de políticas públicas efetivas, integradas,
sustentáveis e baseadas em evidências para a prevenção e o controle das doenças e
dos fatores de risco, além de fortalecer os serviços de saúde voltados às DCNTs. O
Plano fundamenta-se no delineamento de diretrizes e ações em: a) vigilância,
informação, avaliação e monitoramento; b) promoção da saúde; c) cuidado integral.
E, entre as metas nacionais propostas destacam-se as relacionadas à alimentação, que
são: reduzir a prevalência de obesidade em crianças e adolescentes, deter o
crescimento da obesidade em adultos, aumentar o consumo de F&H (BRASIL,
2011b).



PNAPO, primeira política específica para o incentivo à agroecologia e à produção
orgânica que, em vigor desde 2012, tem por objetivo integrar, articular e adequar
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políticas, programas e ações indutores da transição agroecológica, da produção
orgânica e de base agroecológica, como contribuição para o desenvolvimento
sustentável, possibilitando melhoria de qualidade de vida à população por meio da
oferta e consumo de alimentos saudáveis e do uso sustentável dos recursos naturais. A
sua principal diretriz diz respeito à promoção da soberania e SAN e do DHAA, por
meio da oferta de produtos orgânicos e de base agroecológica isentos de
contaminantes que ponham em risco a saúde (BRASIL, 2012c).


A Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade que, desde
2014, apresenta recomendações para estados e municípios e tem por objetivo prevenir
e controlar a obesidade na população brasileira, por meio de ações intersetoriais,
promovendo a alimentação adequada e saudável e a prática de atividade física
(CAISAN, 2014). As ações voltadas à alimentação se dão através: da melhoria do
padrão de consumo de alimentos da população brasileira de forma a reverter o
aumento de sobrepeso e obesidade; da valorização do consumo dos alimentos
regionais, preparações tradicionais e promover o aumento na disponibilidade de
alimentos adequados e saudáveis à população; do desenvolvimento estratégias que
promovam a substituição do consumo de produtos processados e ultraprocessados
com altas concentrações de energia (calorias) e com altos teores de açúcares, gorduras
e sódio por alimentos variados, com destaque para grãos integrais, raízes e tubérculos,
leguminosas, oleaginosas, frutas, hortaliças, carnes e peixes, leites e ovos, água; da
promoção e da garantia da alimentação adequada e saudável nos equipamentos
públicos de SAN e; usos de meios de transporte coletivos de qualidade que visem
hábitos e modos de vida sustentável (CAISAN, 2014).



O Pacto Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável que, decretado
2015, tem por finalidade de ampliar as condições de oferta, disponibilidade e
consumo de alimentos saudáveis e combater o sobrepeso, a obesidade e as doenças
decorrentes da má alimentação da população brasileira. Através do aumento da oferta
e a disponibilidade de alimentos saudáveis, com destaque aos provenientes da
agricultura familiar, orgânicos, agroecológicos e da sociobiodiversidade; da redução
do uso de agrotóxicos e indução dos modelos de produção de alimentos
agroecológicos; do fomento à educação alimentar e nutricional nos serviços de saúde,
de educação e de assistência social; da promoção hábitos alimentares saudáveis para a
população brasileira; da redução de forma progressiva os teores de açúcar adicionado,
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de gorduras e de sódio nos alimentos processados e ultraprocessados; do
fortalecimento das políticas de comercialização e de abastecimento da agricultura
familiar; e do aperfeiçoamento dos marcos regulatórios para o processamento, a
agroindustrialização e a comercialização dos produtos da agricultura familiar
(BRASIL, 2015b).
Além dessas apresentadas, o Brasil ainda está articulado em ações a nível
internacional, como:


Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável que, desde 2015, durante a
Cúpula de Desenvolvimento Sustentável13, apresenta uma oportunidade para reunir os
países e a população global – dentre os quais o Brasil e a população brasileira – e
decidir sobre novos caminhos, melhorando a vida das pessoas em todos os lugares.
Ela é guiada pelos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, incluindo o
pleno respeito pelo direito internacional. Fundamenta-se na Declaração Universal dos
Direitos Humanos14, tratados internacionais de direitos humanos, a Declaração do
Milênio15 e os resultados da Cúpula Mundial de 200516. É informada por outros
instrumentos, tais como a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento. Possui
ações como: acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar para
todos, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas. Entre os 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os relacionados à alimentação são os dois
primeiros apresentados: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os
lugares; Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e
promover a agricultura sustentável (ONU, 2015).



Década de ação das Nações Unidas sobre nutrição (2016-2025) (ou "Década da
Nutrição”) que, proclamada no dia 1º de abril de 2016 e oriunda da 2ª conferência
internacional sobre nutrição, ocorrida em Roma em 2014 (FAO, 2014b), busca
desencadear uma ação intensificada para acabar com a fome e erradicar a desnutrição
em todo o mundo, além de assegurar o acesso universal a dietas mais saudáveis e

13

ONU. Cúpula de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/cupula/.
Acesso em mar 2018.
14
ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada em 10 de dezembro de 1948, preâmbulo.
15
O Brasil e mais 188 nações assinaram, em setembro de 2000, a Declaração do Milênio, prometendo cumprir
oito objetivos lançados pela ONU até 2015 que são: 1 - Acabar com a fome e a miséria; 2 - Oferecer educação
básica de qualidade para todos; 3 - Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; 4 - Reduzir
a mortalidade infantil; 5 - Melhorar a saúde das gestantes; 6 - Combater a Aids, a malária e outras doenças; 7 Garantir qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; 8 - Estabelecer parcerias para o desenvolvimento.
Disponível em: http://www.odmbrasil.gov.br/o-brasil-e-os-odm. Acesso em mar 2018.
16
Consistiu em dois eventos patrocinados pela ONU, cujo tema foi Sociedade da Informação, ocorridos em 2003
em Genebra e em 2005 em Túnis.
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sustentáveis para todas as pessoas, “sejam elas quem forem e onde quer que vivam”17.
A Década da Nutrição direciona políticas em seis áreas-chave: 1) Criar sistemas
alimentares sustentáveis e resilientes para dietas saudáveis; 2) Prestar assistência
social e educação nutricional para todos; 3) Alinhar os sistemas de saúde com as
necessidades nutricionais e fornecer cobertura universal às intervenções nutricionais
essenciais; 4) Garantir que as políticas de comércio e investimento melhorem a
nutrição; 5) Construir ambientes seguros e propícios à nutrição em todas as idades e;
6) Fortalecer e promover a governança e responsabilização em nutrição18. Assim, aos
países, coube a função de assumir compromissos “SMART” (FAO, 2016) (na sigla
em inglês: específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo) e o Brasil, em
22 de maio de 201713, se tornou o primeiro país a apresentar os seus compromissos a
serem atingidas até 2019: 1. Deter o crescimento da obesidade na população adulta
(que atualmente está em 20,8%); 2. Reduzir o consumo regular de bebidas adoçadas
com açúcar em pelo menos 30% na população adulta; 3. Ampliar em no mínimo
17,8% o percentual de adultos que consomem F&H regularmente.
Podem-se citar, também, as ações e políticas existentes na cidade de São Paulo, a
destacar:


1º Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (PLAMSAN) que,
desde 2016 e com vigência até 2020, busca “garantir comida de verdade, no campo e
na cidade”, a todos os cidadãos paulistanos, através, entre outras coisas, de: Ampliar
as condições de acesso à alimentação adequada e saudável aos cidadãos em situação
de IAN; Fomentar e regularizar microempreendedores para a garantia de trabalho e
renda e oferta de alimentos saudáveis; Ampliar o acesso da população a alimentos in
natura e fomentar seu consumo; Estruturar uma Política de Abastecimento que leve
em consideração o caráter social dos equipamentos públicos; Estruturar sistemas
sustentáveis e descentralizados de produção agroecológica; Assegurar processos
permanentes de EAN e de promoção da alimentação adequada e saudável, na
perspectiva da SAN e da garantia do DHAA; Estruturar e integrar ações de EAN nas
redes institucionais de serviços públicos, de modo a estimular a autonomia do sujeito

17

OPAS/ OMS. Década de Ação das Nações Unidas sobre Nutrição (2016-2025). Disponível em:
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5434:decada-de-acao-dasnacoesunidas-sobre-nutr cao-2016-2025&Itemid=992. Acesso em mar 2018.
18
OPAS/ OMS. Década de Ação das Nações Unidas sobre Nutrição (2016-2025). Disponível em:
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5423:brasil-e-primeiro-pais-a-ass
umir-compromissos-especificos-na-decada-de-acao-para-nutricao-da-onu&Itemid=820. Acesso em mar 2018.
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para produção e práticas alimentares adequadas e saudáveis; Promover, controlar e
prevenir os agravos e doenças consequentes da IAN; Identificar avanços e retrocessos
no cumprimento das obrigações de respeitar, proteger, promover e prover o DHAA
(PMSP, 2016c). O PLAMSAN foi criado após a instituição dos componentes
municipais do SISAN, em 2013, na cidade de São Paulo, com a aprovação da Lei nº
15.920/2013, que colocou a obrigatoriedade de, progressivamente, o município
garantir ações que corroboram com a SAN e o DHAA (PMSP, 2013) e, também, após
a regulamentação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, em
2015, empossando novos membros e a criação da CAISAN. Ações que foram
fundamentais para a adesão do município ao SISAN, do governo federal (PMSP,
2016c).


Pacto de Milão sobre Políticas Públicas Alimentares Urbanas que foi lançado em
Milão durante a Expo Milão ocorrida em 2015 com o tema “Alimentando o Planeta,
Energia para a Vida”. Esse Pacto é constituído por uma série de compromissos
concretos, ligados a políticas alimentares urbana e, tem o apoio das Nações Unidas,
através da FAO e da União Europeia pelo Comité das Regiões19. A cidade de São
Paulo integrou-se20 a ele, comprometendo-se, então, a desenvolver um plano de ação
focado: na segurança alimentar; na luta contra a fome e obesidade; na redução de
resíduos; e na educação de jovens para a sustentabilidade das gerações futuras. Nele
há um Quadro de Ação a ser utilizado como ponto de partida para cada cidade
abordar, da sua própria maneira, o desenvolvimento de um sistema alimentar. As
ações recomendadas estão associadas à governança, à nutrição e dietas sustentáveis, à
equidade social e econômica, à produção alimentar, ao abastecimento e distribuição
de alimentos e ao desperdício de alimentos14.
Com a descrição dessas políticas, nota-se que não está sendo feito, pelos órgãos

públicos, ações para/com esses espaços e, nem mesmo, os considera como um importante
campo de atuação para todas essas ações mencionadas. Além do mais, por parte da
Companhia, não há interesse em colaborar com a criação de ambientes saudáveis – que é
campo de atuação da PS – e com a luta pelo alcance da SAN. Isso ficou claro devido à
preferência por fast food –“o metrô é fast”, disse o entrevistado – e a busca constante em

19

Milan Urban Food Policy Pact. Text. Disponível em: http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/text/. Acesso
em abr 2018.
20
Milan Urban Food Policy Pact. Signatory cities. Disponível em: https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
signatory-cities/. Acesso em abr 2018.
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atrair as grandes empresas nesse ramo como uma justificativa para “satisfazer os usuários que
gostam de marcas”. Mas, ao mesmo tempo, esses usuários elogiam a loja que apresenta
opções de alimentos saudáveis. A Companhia, por sua vez, só a vê como outra opção de lucro
pela venda de itens mais caros.
Há um desrespeito a dois direitos sociais: transporte e alimentação, que não se
conversam. O primeiro já prejudicado devido à complexidade da cidade de São Paulo,
fazendo com que grande parte dos paulistanos sofra em horas de percurso para chegar a seus
destinos na utilização de transportes públicos, que ainda, é realizado com superlotação em
horários de pico. O que afeta a qualidade de vida de quase metade (49%) da população
(ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS, 2017). Ademais, as
estações de metrô – que não foram projetadas para a presença de comércios, e sim, para o
auxílio da mobilidade na metrópole – contribuem para o desrespeito ao segundo direito
citado. Pois, além de ofertarem alimentos em seus espaços, não possibilitam aos passageiros o
poder de escolha.
Ao disponibilizar um volume excessivo de alimentos não saudáveis em espaços
fechados e de trânsito constante de pessoas, prejudica não só a autonomia como a saúde de
todos aqueles que os consomem, ocorrendo, assim, a promoção da IAN. Nota-se, então, a
falta de intersetorialidade (um dos princípios da PS pelo qual a SAN é movida) entre os
setores do transporte e da saúde, pois a dimensão da saúde sequer é considerada quando se
autoriza a instalação de um ponto comercial de alimento nas estações.
Além disso, a lógica de mercado adotada pela Companhia que garante o espaço de
venda àquele que lança o maior valor (por meio de licitação) contribui, apenas, para o
distanciamento do pequeno produtor/agricultor local na venda de alimentos promotores de
saúde e, ao mesmo tempo, para a aproximação, cada vez mais evidente, das grandes redes de
fast food que incorporam uma imagem globalizada do alimento como algo positivo.
Impossibilitando que as mudanças em termos da qualidade e dos modelos de produção de
alimentos estejam atreladas a estratégias de desenvolvimento rural por meio da diversidade e
da característica regional (CRUZ e SCHNEIDER, 2010).
Para outros assuntos, como a garantia do direito à cultura, são realizados diálogos
entre os setores da cultura e do transporte por meio das Secretarias da Cultura e dos
Transportes Metropolitanos: Recentemente foi implementado um projeto denominado “SP
Cultura no Metrô”, que tem por objetivo realizar uma intervenção cultural dentro das estações
como uma forma de atingir um grande número de pessoas e democratizar o acesso à cultura,
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através de apresentações artísticas. O projeto ainda disponibiliza a participação de músicos de
rua, devidamente credenciados, para impulsionar a carreira desses – oferecendo cachês e
possibilidade de gravação de músicas nas Fábricas de Cultura do Estado de São Paulo. O
movimento de apresentações já existia de maneira espontânea nas dependências do Metrô,
mas agora está mais organizado para ampliar o espaço de trabalho e para população conhecelo21.
Crítica que se estende à atual política do Poder Executivo do Estado de São Paulo,
pois fica claro que a consequência da não adoção de medidas saudáveis traz consequências
negativas para toda a população e, inclusive, maior comprometimento de recursos ao setor
saúde. No passado, outras políticas, do Poder Executivo Estadual, viram a possibilidade de
acesso à alimentação saudável no Metrô: O programa Estação Economia, mencionado na
entrevista, foi desenvolvido em 1993 (SÃO PAULO, 2002a) pela Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo através da Coordenadoria do Desenvolvimento dos
Agronegócios e tinha o intuito de criar um canal direto entre produtores e consumidores da
região metropolitana de São Paulo, através do apoio ao escoamento dos produtos
hortifrutigranjeiros e da viabilização da aquisição desses por parte de toda a população,
sobretudo a de renda mais baixa, já que os preços dos alimentos eram abaixo dos praticados
em supermercados e feiras. Para isso foram criados pontos de venda em locais com grande
fluxo de pessoas, ou seja, as estações do Metrô, da CPTM e da EMTU (SÃO PAULO, 2000).
O programa chegou a comercializar de dez a doze mil toneladas/ano de produtos
alimentícios básicos e de época entre eles: F&H, frango, laticínios, ovos22 e mel diretamente
dos produtores e sem uso de agrotóxicos (SÃO PAULO, 2000). Cada estação do ano
comercializava determinados tipos de alimentos (SÃO PAULO, 2000). Havia campanhas, a
exemplo da “frutas de Natal”, em que eram comercializadas frutas da safra de dezembro
(limão, ameixa, pera, maçã, pêssego, nectarina, manga, mamão, maracujá e melão).
Mas há algo curioso nas publicações sobre o programa daquele período, como a venda
de outros tipos de alimentos como salsicha, linguiça, mortadela (São Paulo, 2000) e
panetones23 (SÃO PAULO, 2002b) – esse último havia uma promoção de Natal “pacote
natalino a um preço popular” vendido junto àquelas frutas da época (SÃO PAULO, 2002b).
21
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Não se sabe a procedência desses, mas pode ser que a derivação, dita pelo Chefe de
Departamento de Negócios da Companhia, tenha começado a despertar nesse momento.
Não há maiores informações sobre o fim do Estação Economia, no entanto, até
meados de 2006 ainda havia publicações a respeito24, ou seja, no passado foi um dos planos
de ação do governador Geraldo Alckmin (nos períodos de 6 de março de 2001 a 1 de janeiro
de 2003 e 1 de janeiro de 2003 a 31 de março de 2006), que estava em exercício quando o
estudo foi realizado.
Conforme citado na introdução: a implementação de políticas públicas voltadas ao
acesso de alimentos saudáveis, envolve a articulação entre diferentes setores e suas ações
como agricultura, saúde, educação, meio ambiente, planejamento, entre outros (BURLANDY
et al., 2013), cabe aos governantes, por exemplo, intervir na cadeia agroalimentar para
permitir que setores excluídos tenham acesso à alimentação saudável (NABUCO e PORTO,
2000) de arranjos produtivos sustentáveis ambientalmente (ROCHA, 2011).
É importante, então, a recuperação do papel regulatório do Estado em relação às
políticas públicas em torno do interesse e do bem público, pois repensar a qualidade dos
alimentos implica, consequentemente, em repensar o atual sistema agroalimentar. À medida
que se questiona a qualidade dos alimentos padronizados pelas indústrias alimentares,
acentua-se a valorização de alimentos tradicionais, reforçando tendências que apontam para a
relocalização da produção de alimentos, aproximação produção-consumo e cadeias curtas de
produção e distribuição (CRUZ e SCHNEIDER, 2010).
Os Governos Municipal e Estadual devem desempenhar a execução de políticas
públicas que estimulem a produção e comercialização de alimentos saudáveis em conjunto,
para uma maior efetividade. Estação Economia (em sua versão inicial com a venda apenas de
hortifrutigranjeiros), por exemplo, poderia servir de modelo para as ações previstas no
PLAMSAN e no Pacto de Milão, além de futuras políticas públicas associadas às de âmbito
federal, como o PAA e PNAPO.
É necessário o resgate das práticas alimentares sob o ponto de vista da SAN nos
equipamentos de transporte público (através da valorização do produtor e do alimento, da
melhor qualidade dos alimentos, do respeito à sazonalidade, do estimulo à “comida de
verdade” e da possibilidade da compra de alimentos orgânicos), além da realização de ações
de EAN voltadas a esses espaços, para que os indivíduos tenham conhecimentos básicos sobre
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a relação entre alimentação e saúde e tenham a capacidade de adotar opções saudáveis de
alimentação (RIBEIRO e PILLA, 2013).
Nesse caso, pode-se mencionar a importância da utilização do Marco de Referência de
Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas que tem o objetivo de promover
um campo comum de reflexão e orientação da prática, no conjunto de iniciativas de EAN (a
fim de estimular a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis) que se
originem da ação pública e que contemple os aspectos relacionados ao alimento e à
alimentação, aos processos de produção, ao abastecimento e à transformação aos aspectos
nutricionais (BRASIL, 2012d). Mas, para isso, não se pode deixar de considerar outros fatores
necessários para efetivação da compra dos alimentos saudáveis, sobretudo nas estações do
metrô: preço e praticidade.
Em relação ao fator preço, são necessárias políticas que resultem no aumento de preço
dos alimentos não saudáveis nas estações para distanciá-los do preço dos demais alimentos;
medidas ainda não aplicadas no Brasil (CLARO et al., 2016), mas que podem ser bemsucedidas e capazes de produzir resultados efetivos em curto prazo, já que os preços ainda
influenciam diretamente nas escolhas dos consumidores (SILVA et al., 2010) e os não
saudáveis apresentaram uma maior possibilidade de compra de acordo com os achados. Além
do mais, através de legislação fiscal, pode-se apoiar as cooperativas e agricultores familiares
para proteger e estabilizar os preços dos alimentos saudáveis, tornando-os mais acessíveis e
disponíveis (MONTEIRO e CANNON, 2012), por meio de iniciativas como Estação
Economia.
No que diz respeito ao fator praticidade, exigir que lanchonetes e cafeterias
comercializem opções de alimentos e bebidas saudáveis (o que não significa apenas tê-las
como parte de preparações, como as hortaliças encontradas em sanduíches), assim como é
obrigatório o CMVS, é primordial. Concomitantemente é preciso a disponibilização, em local
visível ao público, de sugestão de cardápio saudável e informações nutricionais das
preparações, bem como a limitação das estratégias publicitárias utilizadas pela indústria de
alimentos em todos os pontos comerciais – prática que já ocorre em Londres25 – pois, uma vez
que essas estratégias são compostas de determinantes socioculturais que desempenham papel
fundamental aos hábitos alimentares da população mundial como um todo (dado a atual
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epidemia global de obesidade e outras DCNTs), faz-se necessário a sua regulamentação
(MONTEIRO e CASTRO, 2009).
Outro importante aspecto para política pública é a disponibilidade de bebedouros
públicos nas estações, já que em uma das auditadas sequer foi encontrada água mineral para
venda.
Além do mais, substituir vending machines (que, assim como as bombonieres,
majoritariamente comercializam alimentos não saudáveis) por algumas barracas de F&H,
projeto recente realizado pela prefeitura de Toronto26 em parceria com organizações locais, é
uma alternativa para a redução dos alimentos não saudáveis e o aumento dos saudáveis nas
estações. Desde que parte dessas F&H possibilite consumo imediato (higienizadas e
porcionadas) e as demais, para consumo no domicílio, contenham pequenas dimensões para
que seu transporte, pelos passageiros, seja viável.
Os resultados deste estudo devem ser interpretados à luz de algumas limitações.
Primeiramente, o fato do comércio nas dependências das estações ser dinâmico, pode ser que
mesmo durante o período da coleta de dados, tenham sido instalados novos pontos comerciais
de alimentos ou vencido o período de operação de outros tantos que estavam por CAU,
podendo destacar os Projetos Sazonais de Natal para a venda de panetones – que iniciam
apenas no final de cada ano e permanecem no início do próximo – e dos pontos comerciais
que não são característicos de “temporários” e que estão sendo alterados para Licitação, já que
há uma “meta” que esse tipo prevaleça.
Outro ponto é em relação ao instrumento utilizado, a questão 26.7 que diz respeito ao
preço da guloseima doce mais barata gerou um pouco de desconforto no momento da análise,
pois a categoria abrange desde balas a pão de mel, que possuem gramaturas diferentes,
podendo variar de 3g a 140g. Foram feitos alguns agrupamentos segundo o peso de cada item
para uma melhor compreensão, porém se houvesse a opção de adicionar o preço de cada
produto em específico, talvez fosse mais adequado; fato percebido apenas após a coleta.
Outros agrupamentos foram realizados com as demais categorias. Não era esperada a presença
de panetones no período em que se deu a coleta de dados e, ao não encontrar uma categoria
correspondente, foi criada uma específica para apresentá-los nos resultados.
Por fim e apesar de não se tratar exatamente de uma limitação, não se pode deixar de
registar que, no início do projeto, considerou-se também trabalhar com as estações da Linha
26
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4-Amarela e, além dos objetivos específicos aqui descritos, um terceiro seria identificar
possíveis diferenças entre as políticas, as normas e a regulamentação referente aos
estabelecimentos que comercializam alimentos no interior das estações que são administradas
exclusivamente pelo Governo do Estado e das estações que possuem parceria pública-privada.
Foram feitos vários contatos com a ViaQuatro e a sua anuência foi negada com a
justificativa: “avaliando os termos do Contrato de Concessão, firmado com o Governo do
Estado de São Paulo, há limites e condições que impedem o atendimento à solicitação”. É
sabido que existe um grande número de pontos comerciais de alimentos nas dependências da
Linha 4-Amarela (a autora deste estudo percorre diariamente duas de suas estações e a
impressão passada é que o comércio é bem mais robusto e com espaços mais planejados em
relação às estações estudadas) e seria válido pesquisá-las. Em breve a Linha 5-Lilás também
será operada com parceria público-privada, mais ainda houve a oportunidade de estudá-la nos
moldes em que está atualmente.
Cabe ressaltar a importância de pesquisadores terem esses equipamentos e serviços
como objetos de investigação, pois a pesquisa científica é um pilar necessário para o
desenvolvimento social e econômico do país e o processo de privatização está cada vez mais
incorporado na sociedade brasileira devido às formas de administração privilegiadas pelos
diversos níveis de governos, do municipal ao federal.
Apesar de geridos pela iniciativa privada, esses equipamentos e serviços também
atendem a população, ou seja, são de interesse público e é importante estarem abertos para
investigação de como são prestados. Se a privatização representar um impedimento ao meio
científico, não será possível questionar e apresentar propostas de melhorias nesses espaços.
As políticas de acesso à informação devem ser válidas mesmo em situações em que os
equipamentos públicos estejam concedidos a empresas privadas.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os achados deste estudo indicam o crescente interesse em possibilidades de comércio
de alimentos nos trajetos realizados rotineiramente, já que muitas vezes a locomoção entre a
residência e o trabalho (ou as atividades fora do lar em geral), realizada pelos moradores da
cidade de São Paulo, geralmente é demorada. Assim, as estações do metrô são consideradas
como locais que oferecem vantagem ao consumidor em relação ao tempo da metrópole: os
alimentos estão disponíveis ali mesmo, não há a necessidade de sair para acessá-los e podem
ser consumidos em trânsito. Talvez por isso a maior prevalência de alimentos e bebidas
ultraprocessados, caso em que basta abrir pacotes e latas.
Apesar de esse comércio ser reconhecido como um elemento estranho no transporte
público em questão, poucos são os fatores que intimidam a sua instalação (infraestrutura
física, fornecimento de energia e número de passageiros), as próximas estações até serão
projetadas para haver um espaço adequado destinado à comercialização de alimentos, espécie
de praça de alimentação, e nas que já existem, continuará sendo feita as demarcações, os
croquis e os estudos para suportá-los. A única exigência diretamente relacionada à venda de
alimentos, para/com os comerciantes, é a existência do CMVS do estabelecimento.
As novas formas de consumo dadas pelo cotidiano capturado no processo de aumento
da urbanização, reduzindo o tempo dedicado às refeições e a forma como elas se realizam, e a
falta de controle e valorização da importância, do tipo de alimento que deve ser
comercializado nas estações por parte da Companhia, determinaram os resultados deste
estudo: baixa disponibilidade de alimentos saudáveis em relação aos alimentos não saudáveis
nos pontos comerciais encontrados, sendo que, aqueles que comercializavam alimentos
saudáveis os apresentavam com pouca variedade e a preços não tão competitivos como os
alimentos não saudáveis. Além disso, a presença de estratégias de marketing de alimentos e
bebidas não saudáveis e a ocultação de informações nutricionais também foram fatores
considerados como um incentivo aos alimentos não condizentes a uma alimentação adequada
e saudável.
Esses dados podem ser utilizados pelo poder público na formulação de intervenções,
políticas públicas e regulamentações, que considerem a realização do DHAA como um
objetivo central, aplicadas a esse contexto. Já que é o primeiro estudo que caracterizou esse
tipo de comércio e que problematizou as estações de metrô como um ambiente alimentar
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importante para a população da grande São Paulo e como isso pode prejudicar (e também
contribuir) com a alimentação de milhões de pessoas todos os dias.
Por se tratar de um equipamento prestador de serviços públicos e pela existência de
políticas, ações e estratégias nacionais e municipais que buscam a garantia da SAN, esse deve
promover ambientes saudáveis aos seus usuários: ampliando o controle público sobre os
preços, as propagandas e promoções, a qualidade e variedade dos alimentos comercializados e
incentivando a produção e consumo de alimentos da região. Para o alcance desses objetivos, é
fundamental a priorização da SAN na agenda governamental local, para que sejam possíveis
as articulações nas decisões políticas e, também, a participação da sociedade civil no seu
processo de elaboração, implementação, execução e fiscalização. E, principalmente, criar um
diálogo entre os setores do transporte e da saúde na reformulação das políticas para instalação
de pontos comerciais que considere a saúde pública como prioridade.
A presente investigação também permitiu a apresentação e discussão sobre um espaço,
ainda não estudado, para a aquisição de alimentos. O que contribui com a literatura brasileira
sobre ambiente alimentar e principalmente para a discussão em torno do abastecimento e
acesso a alimentos saudáveis. Entretanto, é sabido que para uma melhor compreensão a
respeito da influência desse ambiente das estações de metrô na alimentação da população
usuária e sobre os obstáculos existentes para um consumo alimentar saudável, tornam-se
necessários outros trabalhos que analisem o perfil de compra dos alimentos, a percepção em
relação ao ambiente descrito e a relação com a alimentação dos mesmos.
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Anexo 1: ESAO-S Supermercados/Mercados/ Sacolões – Instrumento desenvolvido por
DURAN e col. (2013)
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Anexo 2: ESAO-R Restaurantes – Instrumento desenvolvido por DURAN e col. (2013)
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Anexo 3: Instrumento desenvolvido pelo Grupo Calu (Franco, 2016)
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Anexo 4: Instrumento de avaliação do ambiente alimentar (adaptação do Instrumento
desenvolvido pelo Grupo Calu para Avalição do Ambiente Alimentar Universitário - Franco,
2016)
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Anexo 5: Exemplo de divulgação, realizada pela Companhia do Metrô, para Solicitação de
Autorização de Uso Específica pelas empresas Credenciadas.
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Os croquis das outras estações referidas nesta publicação estão disponíveis em: http://www.metro.sp.gov.br/metro/negocios/pdf/croquis2016_12-02-MDPs.pdf
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Anexo 6: Projeto para implantação de estande promocional, promocional com vendas,
comercial, totens, loja, quiosque comercial da Companhia do Metropolitano de São Paulo –
Metrô.
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Anexo 7: Projeto para implantação de eventos da Companhia do Metropolitano de São Paulo
– Metrô.
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Anexo 8: Projeto para instalação de máquinas dispensadoras de produtos e serviços e de
autoatendimento da Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô.
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Anexo 9: Modelo de Carta de Autorização de Uso da Companhia do Metropolitano de São
Paulo – Metrô.
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Anexo 10: Modelo de Carta Comercial da Companhia do Metropolitano de São Paulo –
Metrô.
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Anexo 11: Oportunidade de Negócio: Projeto Bike. Companhia do Metropolitano de São
Paulo – Metrô.
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APÊNDICES
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Apêndice 1: Check list para caracterização do comércio de alimentos por meio de vending
machines
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Apêndice 2: Roteiro para a identificação e localização de documentos que informavam sobre
as políticas, as normas e a regulamentação dos pontos comerciais de alimentos presentes nas
estações.
1. Disponibilidade e acesso público aos documentos
1.1. Caminho/forma de consecução;
2. Leitura livre dos documentos
2.1. Caracterização: tempo de existência do documento; atualização; abrangência
(restrição entre as linhas).
3. Identificação de critérios para instalação de pontos comerciais
3.1. Critérios para instalação de pontos comerciais de forma geral (vestuários,
calçados, acessórios, serviços);
3.2. Critérios para instalação de estabelecimentos e vending machines que
comercializam alimentos;
3.2.1. Leva em conta algum aspecto relacionado a Segurança Alimentar e
Nutricional?;
3.3. Critérios de valores para locação de espaço;
3.4. Critérios de definição de tamanho e localização de ponto comercial;
3.5. Menção de fiscalização;
3.6. Menção de renovação.
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Apêndice 3: Roteiro da entrevista semiestruturada realizada
Após identificação do entrevistado e antes de iniciar a entrevista, foi feita uma breve
apresentação do projeto.
1. Existem critérios, que as estações devem atender, para a implantação de estabelecimentos
comerciais? Quais são eles?
2. Quando atendido os critérios, o que determina qual o tipo de estabelecimento será instalado em
determinado local das estações? (vestuários, calçados, acessórios, alimentos). Deve existir alguma
proporção entre os tipos de estabelecimentos? Ou só depende do interesse do comerciante?
3. Em relação aos valores de locação, como se dá a distribuição entre os diferentes tipos de
estabelecimentos instalados nas estações? (vestuários, calçados, acessórios, alimentos)
4. Há diferenças de tempo de contrato dependendo do tipo/ tamanho do estabelecimento?
5. No que diz respeito aos estabelecimentos que comercializam alimentos, quando começou a ser
permitida a implantação destes nas estações? Como este processo se deu?
6. Quando e como começou a ser permitida a implantação de vending machines nas estações?
7. Quais os critérios existentes em relação aos tipos de alimentos e bebidas que estes
estabelecimentos (e vending machines) devem comercializar?
8. Há procura/interesse, por parte dos comerciantes, para instalação de estabelecimentos com
alternativas de alimentos saudáveis/naturais? De que forma esta comunicação é feita? Atende aos
critérios existentes?
9. O(a) senhor(a) gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Ao final da entrevista foi feito o agradecimento.
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Apêndice 4: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido apresentado ao entrevistado
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
DEPARTAMENTO POLÍTICA, GESTÃO E SAÚDE
Av. Dr. Arnaldo, 715 – CEP 01246-904 – São Paulo – Brasil
Telefone: (11) 3066-7743 – Fax (11) 3853-3501

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA
Nome: _____________________________________________________________________
Endereço: ______________________________________Bairro:_______________________
CEP: _________ - _______ Telefone ( ) __________________

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS ADULTOS
PARTICIPANTES DA PESQUISA
Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa “Comercialização
de alimentos em estações de metrô da cidade de São Paulo na perspectiva da Segurança
Alimentar e Nutricional”, que tem por objetivo compreender quais os alimentos ofertados aos
usuários nas estações e quais as políticas para a implementação desta comercialização.
Os dados e informações obtidos serão organizados de tal forma que sejam divulgados somente
os conteúdos que não comprometam os indivíduos e/ou instituições de trabalho e de estudo. Caso seja
necessário, serão dadas as orientações e serão feitos os encaminhamentos pertinentes aos serviços
públicos da região.
A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar em qualquer
penalidade ou perda de benefícios, e você pode retirar o seu consentimento ou interromper a
participação a qualquer momento. Todos os dados e informações fornecidos serão tratados com sigilo.
Você não terá despesas pessoais nem mesmo compensação financeira em qualquer fase da pesquisa e
esta oferece o mínimo de quaisquer riscos ou desconfortos. Caso seja comprovada a ocorrência de
danos imediatos ou tardios por conta da participação na pesquisa, você poderá ser indenizado(a).
As responsáveis pela pesquisa são a estudante Jessica Vaz Franco e a professora Cláudia
Maria Bógus. Em caso de dúvidas ou solicitação de novas informações, você pode entrar em contato
nos telefones (11) 3061-7955/ (11) 3061-7751, no e-mail: jessicavazfranco@usp.br ou com o Comitê
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de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, à Av. Dr.
Arnaldo, 715. Cerqueira Cesar – São Paulo (SP). Telefone (11) 3061-7779.
Uma via deste consentimento informado será arquivada no Departamento de Política, Gestão e
Saúde da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma via deste termo de
consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.

Autorizo gravação do áudio da entrevista
Não autorizo gravações de qualquer tipo

São Paulo, _____ de ___________ de _____

Assinatura: _____________________________________
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Apêndice 5: Carta de apresentação do estudo
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
DEPARTAMENTO POLÍTICA, GESTÃO E SAÚDE
Av. Dr. Arnaldo, 715 – CEP 01246-904 – São Paulo – Brasil
Telefone: (11) 3066-7743 – Fax (11) 3853-3501

Caro(a) Senhor(a)
Informamos que o presente estudo “Comercialização de alimentos em estações de metrô da
cidade de São Paulo na perspectiva da Segurança Alimentar e Nutricional”, que tem por objetivo
compreender quais os alimentos ofertados aos usuários nas estações e quais as políticas para a
implementação desta comercialização, compõe as atividades do curso de mestrado de Jessica Vaz
Franco, aluna do Programa de Pós-graduação em Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo sob orientação da professora Cláudia Maria Bógus.
Para realização desse estudo, todos os estabelecimentos que comercializam alimentos dentro
dessa estação serão visitados. Nas visitas, a pesquisadora irá registrar as opções de alimentos
disponíveis no estabelecimento em um questionário preparado para este fim.
Em caso de dúvidas ou solicitação de novas informações, o(a) senhor(a) poderá entrar em
contato nos telefones (11) 3061-7955/ (11) 3061-7751, no e-mail: jessicavazfranco@usp.br ou com o
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, à Av. Dr.
Arnaldo, 715. Cerqueira Cesar – São Paulo (SP). Telefone (11) 3061-7779. Esperamos poder contar
com a sua colaboração para a realização da pesquisa, desde já agradecemos.

______________________________
Jessica Vaz Franco

_____________________________
Cláudia Maria Bógus
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