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Resumo

Este artigo propicia uma visão ampla das condições pela qual passam as empresas de transporte coletivo
urbano na região da Grande Vitória. Objetiva-se analisar o modelo atual do setor de transporte, no qual as
empresas privadas realizam o transporte publico urbano e, o poder público, o planejamento e a gestão. O
estudo se justifica pela crise verificada por meio de dados levantados sobre a mobilização de pessoas, e as
condições físicas e financeiras junto aos órgãos responsáveis e às empresas detentoras das concessões de
transporte urbano. Para a execução do trabalho, foi realizado um estudo de caso em uma empresa de transporte
urbano de Vitória (ES). Constatou-se através desta pesquisa a necessidade de uma mudança de estratégia das
empresas do setor de transporte, visando a sua sobrevivência, inclusão social, melhoria da qualidade de vida e
o seu desenvolvimento sustentável com geração de emprego e renda.

1. Introdução

O mundo atual é essencialmente urbano. Segundo Ferraz e Torres (2004), mais de 80% da população do
Brasil vive nas cidades. Ou seja, dos 175 milhões de habitantes, 140 milhões usam transporte urbano e, daqui
a trinta anos, 184 milhões de pessoas serão usuárias deste sistema. Na Região Metropolitana de Vitória, confor-
me dados do governo do Estado, vivem 1,2 milhão de pessoas. Isto insere o Espírito Santo no debate nacional
sobre a necessidade de se analisar e definir uma política de transporte que atenda às necessidades do momento
e que permitam a humanização dos transportes.

Segundo Ferraz e Torres (2004) o grau de desenvolvimento econômico e social depende das característi-
cas do seu sistema de transporte de passageiros e da facilidade de deslocamento de produtos, que permitem o
acontecimento de atividades comerciais, industriais, educacionais, recreativas entre outras.O serviço de trans-
porte urbano se iguala em importância aos outros serviços essenciais à população como água, esgoto, energia
elétrica. Ainda de acordo com os autores o custo de transporte nas metrópoles constitui uma grande parcela da
matriz dos custos urbanos, chegando a superar o custo com outros serviços essenciais citados acima. . Ou seja,
este serviço é fundamental para garantir a vitalidade econômica, a justiça social, a qualidade de vida e a
eficiência das cidades modernas.

1.1 Problema e Relevância

Esta pesquisa busca discutir a situação do setor de transporte da Grande Vitória e suas melhores estratégias
de sobrevivência, utilizando as oportunidades de mudanças na administração e na gestão das empresas.

As empresas de ônibus operaram dentro de um modelo institucional e tem seus serviços controlados pelo
poder publico, que define itinerários, freqüência, tipos de veículos e tarifas. Segundo a Associação Nacional de
Transporte Público (2003) após quatro décadas de operação este modelo apresenta dificuldades no atendimen-
to, na rapidez, na qualidade, na continuidade e outras necessidades dos usuários que surgiram com o cresci-
mento populacional das grandes cidades. Somado a isso, a estrutura de regulamentação e contratação dos
serviços da iniciativa privada necessita encontrar modelos que busquem qualidade, inovação, eficiência e
respostas ágeis às mudanças, visando melhoria das condições necessárias à sustentabilidade da mobilidade
urbana.
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3. Fundamentação Teórica

O arcabouço teórico que dará sustentação a este
trabalho será apresentado em quatro partes. Na pri-
meira parte será feita uma sucinta referência sobre o
setor de transporte, na segunda parte o transporte no
Brasil, na terceira parte sobre o setor no Espírito Santo
e para completar o referencial será abordada a questão
sobre estratégia, pois o estudo implica em uma toma-
da de decisão de mudança nos rumos da empresa que
pode significar sua perpetuidade ou extermínio.

3.1 O Setor de Transporte

Segundo Ferraz e Torres (2204) o termo transpor-
te urbano e utilizado para denominar os deslocamen-
tos de pessoas (transporte de passageiros) e de produ-
tos (transporte de cargas) realizados dentro das cida-
des. Trabalho, estudo, compras, lazer e outras neces-
sidades são os motivos que levam as pessoas a utilizar
os transporte. Coleta de lixo chegada e saída de mer-
cadorias movimentação de terras e entulhos, mudan-
ças são os motivos da ocorrência de movimento de
cargas. Existem varias opções de modo de transporte
para os passageiros : a pe, ônibus urbano ou escolar ou
executivo ou fretado, bicicleta, automóvel, táxi e ou-
tros. Para transporte de carga caminhões, caminhone-
tes, peruas e etc. podendo ser classificados como mo-
torizados e não motorizados. Quando a propriedade
do veiculo pode ser privado ou individual; publico,
coletivo de massa; e semipúblico. O tamanho da ci-
dade determina em parte o modo de locomoção, nas
cidades pequena é mais comum o modo a pé, à medi-
da que vai crescendo o tamanho da cidade aumenta a
utilização de veículos particulares e de táxi e nas gran-
des metrópoles grande parte do transporte e coletivo
sendo realizado por metro e ônibus.

Portanto na opinião de Vasconcelos (2001) a “adap-
tação das cidades a novas funções econômicas por meio
do rearranjo da oferta de transporte, é um fenômeno
muito comum, embora pouco reconhecido”. As cida-
des dos EUA evoluíram para organizações viárias, com
o domínio do automóvel, nos paises europeus, após a
segunda guerra também teve a mesma evolução. Nos
paises em desenvolvimento pobre dependem de meios
não motorizados de transporte e os paises mais avan-
çados na industrialização o predomínio são os meios
de transporte motorizado.Na América Latina desde o
inicio do século a hegemonia era de transporte ferro-
viário e bondes e depois da segunda guerra foram subs-
tituídos por ônibus e caminhões, com operadoras pri-
vadas e publicas.

Segundo Associação Nacional de Transportes Pú-
blicos - ANTP (2003) uma motorização ascendente tem
criado impactos na eficiência e qualidade de vida nas
cidades, assim como também são uma ameaça à so-
brevivência do transporte publico regular e integrado.
Por isso, surge à necessidade da construção de um novo
paradigma sobre mobilidade urbana que está ligado a

O grande problema vivenciado pelo setor de trans-
porte é atender a todas estas necessidades e as pers-
pectivas da população que estão comprometidas devi-
do a uma realidade do baixo valor da tarifa que é co-
brado dos usuários confrontados com os altos custos
com impostos, combustíveis e mão de obra.

Por uma ou outra razão as dificuldades de admi-
nistração do transporte público urbano aumentam sig-
nificativamente no longo prazo especialmente no que
se refere ao desafio da sustentabilidade e o desafio
da eficiência. Ambos são discutidos por Salomom
(1997) com respeito à capacidade de atrair recursos
financeiros e de auto sustentar para garantir a susten-
tabilidade. Por outro lado à necessidade de eficiên-
cia diz respeito ao desempenho no cumprimento de
sua missão.

A relevância em se buscar uma estratégica que
vem atender os aspectos sociais e democráticos da po-
pulação de um modelo seguro, acessível a pessoas de
baixa renda e uma alternativa para quem não pode ou
prefere não dirigir e os anseios dos empresários que
buscam cumprir a sua missão e ter o retorno financeiro
do seu negocio.

1.2 Objetivo

O propósito deste trabalho e analisar o modelo
atual do setor de transporte, onde as empresas priva-
das realizam o transporte publico urbano e o poder
público o planejamento e a gestão, verificando se este
modelo atende os anseios da população e garante a
sobrevivência das empresas privadas.

2. Métodos e Técnicas
da Pesquisa

Para elaboração deste estudo tomamos como base
o critério de classificação de pesquisa proposto por
Vergara (2005) que a distingue quanto aos fins e quan-
to aos meios.

Quanto aos fins será utilizado uma pesquisa em-
pírica- analítica de caráter exploratório e quanto aos
meios à pesquisa será documental e bibliográfica, com
uma estratégia do desenvolvimento da pesquisa de
estudo de caso.

Os dados bibliográficos obtidos fundamentarão a
investigação da prática e a análise do setor transporte,
que permitiram o conhecimento da realidade na RMGV
(Região Metropolitana da Grande Vitória) em questão
bem como os seus métodos de funcionamento.

Os dados serão levantados por meio de uma pes-
quisa documental junto a CETURB, as empresas de
ônibus e entrevistas com profissionais conhecedores
do setor. Os dados teóricos serão buscados numa pes-
quisa bibliográfica para investigação dos seguintes as-
suntos: O setor de transporte, setor de transporte no
Brasil e no Espírito Santo e Estratégias.
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uma questão de cidadania pois o número de automó-
veis no trânsito produz congestionamentos, poluição,
aumento de custos para o transporte público devido à
ocupação das ruas, apropriação desigual do espaço vi-
ário e aumento dos acidentes de transito.

No entendimento de Vasconcelos (2000) os paí-
ses em desenvolvimento possuem diferentes contex-
tos políticas, econômicos, sociais e culturais, porém
compartilham condições semelhantes de transporte
publico: uma dependência dos meios de transporte
não motorizados e condições inadequadas de acesso,
segurança e conforto para realizar das atividades diári-
as em comparação a distribuição nos paises industria-
lizados.

Ainda segundo Vasconcelos (2000) a oferta de
vias em relação à área urbanizada varia de 6,4 (Índia)
a 21 (São Paulo), com relação aos modos de transporte
à frota motorizada varia de 4.350 mil (São Paulo) a
0.384 mil (Pequin).  Nos países em desenvolvimento
e de 22 (EUA) a 25 (França) , 561carros /
1000população(EUA) por 3 carros /1000população(Ásia
do Sul) nos paises desenvolvidos. Apesar do número
crescente de automóveis os paises em desenvolvimen-
to são classificados como paises não motorizados (prin-
cipalmente a África) ou países que dependem essen-
cialmente do transporte público.

Quando se fala em transporte publico, a Associa-
ção Nacional de Transportes Públicos-ANTP (2003)
ressalta algumas questões importantes que precisam
ser levadas em conta no momento de elaboração de
estratégias de transporte:

a) Inclusão social: dizendo que a pobreza resulta
de um complexo e variável conjunto de fatores que
podem impedir de usarem o transporte coletivo, devi-
do ao valor da tarifa ou porque habitam fora da malha
de transporte.

b) Gestão Ambiental (ANTP 2003:63) Destaca que
alem, dos problemas de poluições atmosféricas e so-
noras, deve-se levar também em conta acessibilida-
de, circulação, consumo, produção, ampliação de opor-
tunidades e relações sociais, democratizando o uso
ambiente construído e o espaço urbano.

c) Educação no trânsito (ANTP 2003:101): com
o espaço que o “trânsito ocupa na vida das pessoas, é
imprescindível um estudo mais amplo, para que as
relações homem/ via /veiculo e homem/homem pos-
sam ser analisadas a partir de um enfoque psicossoci-
al”.

d) Cidade & Sociedade (ANTP 2003:114): Cons-
truir “uma cidade melhor para a sociedade que ela
abriga, passa pela construção de um novo conceito de
deslocamento, a partir da garantia de padrões míni-
mos de qualidade urbana e ambiental”. Sem esquecer
da necessidade de melhoria da distribuição de servi-
ços essenciais e democratização das decisões, com um
deslocamento seguro para pedestres e ciclistas, a par-
tir de uma rede de transporte publico competente.

e) Pesquisa e Informação sobre o mercado (ANTP
2003:131): Para se atender as demandas dos usuários
e não usuário do transporte coletivo, torna-se necessá-
rio o conhecimento do “comportamento dos motoris-

tas no transito, dos pedestres , e de forma mais ampla
, o próprio mercado de transportes”.

f) Acidentes de trânsito: Segundo o Banco Mun-
dial, em 1999, foram contabilizados um milhão de
óbitos em acidentes de trânsito, tendo ocorrido 85%
destes fatos em paises subdesenvolvidos ou em de-
senvolvimento. Tendo isso em vista, O Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada- IPEA e a Associação
Nacional de Transportes Públicos – ANTP (2003) su-
gerem subsídios para formulação de políticas publicas
para redução de acidentes de transito com vitimas,
políticas para motoqueiros, ações para circulação de
pedestres, melhoria de informações no trânsito e apri-
moramento do cadastro nacional de veículos.

Bryson (1995: 24-25), em sua proposta de proces-
so de análise ambiental, apresenta os controladores
de recursos -chaves, também chamados de “stakehol-
ders” externos, listando 5 elementos: Clientes – são
os membros da sociedade que usufruem os benefíci-
os/serviços da organização. No caso desta empresa são
os passageiros; Contribuintes – são pessoas físicas e
organizações que contribuem financeiramente através
de doações em dinheiro ou de patrimônio. Neste caso
é a sociedade. Membros – são as pessoas que gastam
tempo e capacidades pessoais a serviço da missão da
organização, sendo remunerados ou não tais como as
empresas privadas que implementam o sistema ou
Associação Nacional de Transportes Públicos- ANTP e
Instituto de pesquisa Econômica Aplicada –IPEA que
se dedicam a mobilidade humana ; Reguladores – são
pessoas físicas ou grupos políticos relevantes que con-
trolam o desempenho e direcionamento da organiza-
ção por meio de legislação específica. O monitora-
mento dos reguladores e suas ações são vitais para a
continuidade da qualidade dos serviços da organiza-
ção, no caso a Associação Nacional das Empresas de
Transporte Urbano – NTU e a CETURB .

Todas estas questões levam a uma reflexão sobre
os objetivos, os direitos e obrigação dos atores envol-
vidos no transporte urbano, pois a insatisfação de al-
guns leva ao desequilíbrio do sistema.

No entendimento de Ferraz e Torres (2004) o
objetivo e o direito do usuário e ter um transporte de
qualidade adequada e com um baixo custo. Os dos
trabalhadores salários, benefícios, condições de traba-
lho, respeito, reconhecimento e participação nas de-
cisões. Os dos empresários é o retorno econômico pro-
porcional ao investimento, continuidade da prestação
proporcional ao investimento e reconhecimento da
importância da missão que realiza.Os da comunidade
são as baixas poluições atmosféricas, sonoras e
visuais,contribuição para a boa utilização do espaço
,mobilidade , qualidade nos serviços ,respeito às
leis,aparência agradável, etc. O governo tem o direi-
to e dever de planejar o transporte, implementar as
ações que garantam o bom andamento e fazer gestão.
Além disso, tem objetivo de proporcionar um trans-
porte coletivo urbano com qualidade, segurança, co-
modidade e rapidez.

Em contrapartida aos direitos do usuário de obter
satisfação com o serviço, levando-o a utilizar mais
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vezes, tem a obrigação de respeitar as normas, a segu-
rança e ajudar a conservar os veículos. Os trabalhado-
res têm como obrigações trabalhar com eficiência,
qualidade e segurança, respeitando a empresa, chefi-
as e colegas.

As obrigações dos empresários são os pagamen-
tos de impostos e encargos sociais, respeitar a legisla-
ção trabalhista e tributaria, investir, controlar, capaci-
tar seus colaboradores e respeita-los. A comunidade
deve apoiar e reconhecer a importância econômica e
social do sistema, através da observância das leis de
trânsito e vigilância contra a depredação dos ônibus.
Quando o tema é qualidade para os usuários do siste-
ma de transporte coletivo, de acordo com vários auto-
res, deve-se levar em conta a acessibilidade, freqüên-
cia no atendimento, tempo de viagem, lotação, confi-
abilidade, segurança, características dos veículos e
locais de parada, sistema de informações, conectivi-
dade, comportamento dos operadores e estado das
vias.A partir das questões descritas acima, que insere
o contexto da nossa pesquisa, onde buscam conhecer
o ambiente e verificar quais as tendências e perspec-
tivas; e a melhor estratégia para as empresas privadas
sobreviverem neste mercado que se encontra em cri-
se segundo Belda (1995), pois percentagem de via-
gens tem diminuído, que vem de longe e que vai
permanecer se não houver uma mudança nas condi-
ções de prestação destes serviços.

3.2 O Setor De Transporte
Brasileiro

Segundo Belda na década de 80 já existia con-
gestionamento, falta de troco e necessidade de me-
lhoria na oferta do transporte coletivo. Na década de
90 surgiu a primeira linha de bondes elétricos em 1030
a ferrovias passaram a oferecer serviço suburbano de
transporte.Na década de 50 o automóvel como trans-
porte nas cidades.A partir de 1930 as linhas de bonde
começaram a declinar , devido à expansão dos ôni-
bus, prestada por pequenas empresas nacionais ou
empresas publicas com o patrimônio das antigas con-
cessionárias internacionais , que tinham um padrão de
serviço superior .

Como o estado não possuía condições para admi-
nistrar este serviço, as empresas de ônibus foram sur-
gindo inicialmente funcionando com uma espécie de
permissão precária. Depois da lei que regulamentou
as concessões elas passaram a ter que se adequar as
mesmas.

Segundo a Associação Nacional das Empresas de
Transporte Urbano – NTU, Os modelos de concessão
definem a maneira como a Administração Pública,
enquanto poder concedente se relaciona com as orga-
nizações que executam os serviços de transporte (con-
cessionários, permissionários ou contratados). Obvia-
mente, este conceito se aplica às condições brasilei-
ras em que o transporte coletivo urbano é um serviço
público, cuja execução se atribui, quase sempre, a
empresas operadoras (em sua maioria privada) medi-

ante concessão, permissão ou contrato de prestação
de serviços.

A preocupação com os modelos de concessão tem
sido uma constante no transporte coletivo. As admi-
nistrações estaduais e municipais estão sempre reven-
do, integral ou parcialmente, os regulamentos de trans-
porte (que determinam, no plano jurídico, as relações
entre concedentes e concessionários), a fim de dar
forma concreta à sua visão do papel do estado numa
determinada gestão de governo ou responder a pro-
blemas conjunturais que afetam a administração dos
serviços.

As empresas vêm se preocupando com a dimi-
nuição de passageiros no que diz respeito a todo o
universo dos sistemas de transporte coletivo. Fica cla-
ro que o transporte coletivo como um todo vem acu-
mulando perdas contínuas para o transporte informal,
transporte privado e para a caminhada a pé. Parece
haver, portanto, por trás do fenômeno em análise, um
longo histórico de perda de mercado do transporte
coletivo para o transporte individual não só nas cida-
des brasileiras como nos principais centros urbanos do
mundo.

Em 1997, a NTU realizou uma pesquisa nacional
sobre os transportes informais ou clandestinos. Os es-
tudos se basearam numa extensa consulta a lideranças
da área estatal e privada e sua conclusões foram discu-
tidas em vários encontros nacionais e regionais, o que
representou uma ampla audiência qualificada no se-
tor. Embora os resultados do trabalho e seu debate
tenham sido muito positivos, tem-se a impressão de
que foi dado um peso excessivo ao transporte infor-
mal na explicação da perda de mercado vivenciada
pelo segmento formal dos transportes coletivos. Em
alguns momentos do debate parecia que o transporte
informal era a única fonte dos males que afligiam os
sistemas públicos de transporte coletivo.

As perdas de passageiros para o automóvel pare-
cem ser bastante expressivas, sobretudo a partir de
1992 quando a produção da indústria automobilística
nacional e as importações para o mercado interno ga-
nharam um novo impulso. Neste novo ciclo de cresci-
mento, a indústria automobilística deu ênfase à pro-
dução de veículos econômicos, com financiamento de
até 36 meses, o que proporcionou o aumento da pro-
priedade na classe C, onde se concentra um grande
volume de usuários do transporte público.

O Presidente da NTU, Otávio Vieira da Cunha

Filha, informou que o reajuste de tarifas tem sido tra-
dicionalmente utilizado pelo setor para compensar a
queda de produtividade e o aumento de custos opera-
cionais dos serviços e assim restabelecer o equilíbrio
econômico-financeiro da atividade. No ambiente de
estabilidade monetária que se instalou a partir de 1994,
este mecanismo continua a ser empregado, mas já há
indicadores das dificuldades cada vez maiores que esta
prática vem enfrentando. Nos últimos anos, os aumen-
tos das tarifas de ônibus vêm se fazendo a taxas de-
crescentes.

À medida que os mercados de transporte urbano
de passageiros se tornam mais competitivos - e é isso
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o que vem acontecendo - a sensibilidade da demanda
aos aumentos de tarifas aumenta. É bem verdade que
o elevado nível de subsídio ao usuário, via distribui-
ção do vale-transporte pelos empregadores, as gratui-
dades e os descontos (sobretudo o passe estudantil)
tende a amortecer o efeito dos aumentos de tarifas
sobre a demanda. Mas, não se deve esquecer que um
grande contingente de usuários não goza de qualquer
benefício e sente diretamente as majorações de pre-
ços em seus orçamentos domésticos.

Os caminhos dos transportes, no entender de Belda
(1995), têm sido prejudicados pela visão dos empre-
sários que vêem o setor como um negócio econômico
e não um serviço público que é exercido pela iniciati-
va privada, a partir de uma concessão que deverá ser
regulamentada e fiscalizada pelos órgãos públicos res-
ponsáveis. Estes mesmos empresários quando aconte-
cem conflitos de interesse conclamam os órgãos con-
cedentes para virem atuar como árbitros, porem na
opinião do autor não existe um modelo único, mas
aponta para diversas combinações de modelo como
frota publica operada por empresa privada especializa-
da, serviço de frota contratado pelo setor público, con-
vivência de empresas públicas e privadas ordenadas
por um poder regulador e outras.

3.3. O Setor De Transporte
No Espírito Santo

A partir da década de 60, o processo de industri-
alização da Grande Vitória foi intensamente acelera-
do com a chegada, na região, de grandes projetos in-
dustriais. Como conseqüência, a região foi ocupada
por um grande numero de pessoas atraído por expec-
tativa de empregos. O fluxo migratório fez a popula-
ção do Aglomerado Urbano dar um salto de mais de
400 por cento em pouco mais de 30 anos.

Os serviços públicos de infra-estrutura dentre eles
principalmente o transporte coletivo urbano, não acom-
panharam este crescimento, tornando-se insuficientes
e irracionais frente às novas necessidades. Da forma
como estava estruturado o transporte da população da
Grande Vitória criava problemas para os usuários de
transporte coletivo, pois o sistema e ineficiente, len-
to, sem segurança e, ainda por cima, de alto custo
quando comparado com outras capitais.

Em meados da década de 70, o instituto Jones
dos Santos Neves vinha desenvolvendo uma série de
estudos e pesquisas sobre o transporte da Grande Vi-
tória. Estes levantamentos deram origem ao Plano de
Ação Imediata que propunha ações urgentes para ame-
nizar os graves problemas de trânsito que afetavam
principalmente as áreas centrais da cidade de Vitória.
Estudos subseqüentes mais detalhados, no entanto,
concluíram que a situação era muito mais complexa e
demandava tempo e um grande volume de recursos.
Assim, em 1982, transforma-se no projeto TRANSCOL.

Este projeto estabeleceu com meta uma modifi-
cação radical em todo o sistema de transporte coleti-

vo da Grande Vitória, englobando os aspectos insti-
tucionais, operacionais, gerenciais, físicos e estrutu-
rais. Em 1984, por meio de convenio entre o gover-
no do estado e o governo federal o projeto TRANS-
COL foi incorporado ao Programa de Aglomerados
Urbanos-Aglurb, coordenando pela Empresa de Bra-
sileira de Transporte Urbano. Assim, o inicio de im-
plantação do Projeto TRANSCOL se dá com a criação
da CETURB-GV.

O projeto TRANSCOL tem com proposta básica
em nível de infra-estrutura criação de seis terminais
urbanos de integração física e tarifária, pavimentação
de 140km de vias que servem ao transporte coletivo,
implantação de 3 mil placas de pontos de parada e
700 abrigos. Em nível Institucional a criação de órgão
de gerência específico, com estrutura moderna, para o
planejamento, programação e controle do sistema,
implantação de novo regulamento do sistema e im-
plantação da câmara de compensação tarifária e da ta-
rifa única. No nível operacional a transformação das
120 linhas radiais em 80 linhas alimentadoras, 13 li-
nhas troncais operados por ônibus Padron de maior
conforto e capacidade e 20 linhas diretas.

Conforme NTU, em todo o país, 56 milhões de
pessoas não têm condições de pagar o valor da passa-
gem de ônibus do transporte coletivo. Somente na Re-
gião Metropolitana de Vitória, dos 2,3 milhões de des-
locamentos feitos diariamente pela população, 900 mil
são executados a pé por falta de recursos financeiros.

Os Sistemas Municipal e Intermunicipal são ge-
renciados pelos órgãos gestores, respectivamente,
Secretaria Municipal de Transportes e Infra-estrutura
urbana da Prefeitura Municipal de Vitória – SETRAN/
PMV e Companhia Estadual de Transporte Urbano da
Região Metropolitana da Grande Vitória – CETURB/
GV. A SETRAN e a CETURB definem as regras de
operação do serviço e toda a legislação pertinente.

Desta forma, controlam os dados relativos à ofer-
ta e demanda e alimentam os dados necessários para
processar a CCT (Câmara de Compensação Tarifária).
A CCT é um instrumento de gestão administrado pelo
órgão gestor cujo objetivo é remunerar as empresas
com base no custo KM e, desta forma, possibilitar a
existência de serviços deficitários, que serão compen-
sados por serviços superavitários através de repasses
de um para outro.

As empresas operadoras são remuneradas com
base no % de participação de cada uma em relação ao
custo total do sistema, definidas pelo órgão gestor. A
incidência deste percentual sobre a receita arrecadada
total do sistema, define a receita efetiva de cada em-
presa e os respectivos repasses que serão realizados
semanalmente na reunião da CCT.

3.4. Estratégia

A estratégia ainda que com outras denominações,
sempre esteve presente na vida gerencial e tem sido
alvo de estudos acadêmicos sistemáticos. Sabemos que
ela é de suma importância para organização tanto quanto
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presente ou ausente, por isso vários autores pesqui-
sam objetivamente o assunto. Entretanto existem di-
vergências na definição do que realmente seja estra-
tégia. Tendo como crítica a centralização do pensa-
mento em uma pessoa, a falta de ênfase no aprendiza-
do, a crença de que a estrutura segue a estratégia de-
terminada e articulação da implementação da estraté-
gia apenas depois de plenamente formuladas.

Em seu trabalho MINTZBERG (2000 p. 21, idem
Chaffee) estabelece as áreas de concordância :

• A estratégia diz respeito tanto a organização
como ao ambiente ... ou seja a organização
usa a estratégia para lidar com as mudanças
nos ambientes.

• A essência da estratégia é complexa... pois per-
manece não estruturada,não programada,não
rotineira e não repetitiva.

• A estratégia afeta o bem estar da organização.
• A estratégia envolve questões tanto de con-

teúdo como de processo.
• As estratégias não são puramente deliberadas

às estratégias pretendidas, emergentes e reali-
zadas podem diferir entre si.

• As estratégias existem em níveis diferentes:
estratégia corporativa e estratégia de negó-
cios.

• A estratégia envolve vários processos de pen-
samento ...envolve exercícios conceituais, as-
sim como analíticos... mas o coração da for-
mulação estratégica é o trabalho conceitual
feito pelos lideres.

Ainda segundo MINTZBERG (2000 PAG 22)
existem vantagens e desvantagens na definição
de estratégia.Pois quando a estratégia define rumo,
focaliza os esforços permite a organização cami-
nhar em consonância com o meio ambiente ex-
terno e interno, mas se for rígida e bastante di-
fundida na organização, não permitindo mudan-
ças de curso pode ser fonte de colisão para a
empresa.A estratégia também define e provê con-
sistência, permitindo um entendimento e mapea-
mento da organização, ao mesmo tempo em que
pode simplificar demais e estereotipar distorcen-
do essa realidade.

Neste trabalho MINTZBERG (2000 PAG28), di-
vide o conjunto de formulações estratégicas por es-
colas, ao mesmo tempo que afirma que o sucesso
de uma empresa está na capacidade de misturar idéi-
as opostas sem perder o foco principal. A divisão é
feita em dez escolas- Design, Planejamento, Posi-
cionamento, Empreendedora, Cognitiva, Aprendiza-
do, Poder, Cultural, Ambiental e de Configuração.
Sendo que os três primeiros têm enfatizado o pen-
samento racional e prescritivo que leva a uma for-
mulação em fases distintas, as demais escolas têm
visões não racionais e não,prescritivas no momento
de formular estratégias.

Prahalad e Hamel (1990, p.82) falam de um pro-
cesso de aprendizado coletivo, para desenvolver
competências centrais , difíceis de serem imitadas.

Para Quinn (1980, p.52) administração estraté-

gica “desenvolver ou manter ,nas mentes dos altos
executivos,um padrão consistente entre as decisões
tomadas em cada subsistema”.

Mintzberg (2000, p. 138) adapta de Quinnn: A
equipe de executivos deve liderar a formalização
das informações, criar ambiente de aprendizado,
transmitir credibilidade através de símbolos, legiti-
mar as novas idéias, buscar mudanças táticas e solu-
ções parciais, buscar o apoio político e superar as
resistências, estruturar conscientemente a flexibili-
dade, criar espaços para experiências novas, forta-
lecer o foco e formalizar compromisso, buscar mu-
danças e reconhecer que a estratégia não é um pro-
cesso linear.O autor ainda faz um diferenciação entre
estratégia como um planejamento deliberado de um
conjunto de posições como um visão unificada ou
como um empreendimento emergente com uma
perspectiva unificada para aprender com a experi-
ência.

Porém quando se verifica a viabilidade de mu-
dança no modelo organizacional a Análise Ambien-
tal é uma fase inerente ao processo de planejar, es-
pecialmente do planejar estratégico no longo pra-
zo. Em se tratando de ONCIPs, a eficácia do plane-
jamento estratégico depende de uma eficiente ava-
liação das singularidades do ambiente que influen-
ciam o comportamento e o desempenho da organi-
zação. As singularidades que envolvem estas orga-
nizações têm origem em intangíveis (valores da
missão) que aumentam a imprecisão do impacto das
forças ambientais sobre o seu desempenho. Isto tor-
na especialmente difícil a formulação de estratégi-
as vencedoras para estas instituições.

Similarmente ao modelo de Almeida (2001),
mas de forma simplificada, Bryson também enten-
de que os fatores ambientais não estão sob o con-
trole da organização, porem parte dos fatores do
ambiente interno de Bryson, são controláveis pela
organização.Segundo Almeida (2001) as variáveis
incontroláveis fazem parte do ambiente e são clas-
sificadas em forças do macro ambiente clima e solo
e forças do ambiente operacional e interno. Pressu-
postos, crenças, valores e normas culturais são for-
ças do ambiente interno, (consideradas apenas as
forças incontroláveis).

Questões estratégicas como desafios críticos que
afetam o desempenho, continuidade, missão, valo-
res, clientes, financiamentos e administração no en-
tendimento de Ansoff (1980) devem ser levadas em
conta. Assim como Bryson aponta a necessidade de
análise e identificação de como base para elabora-
ção da estratégia. As estratégias atuais da organiza-
ção são avaliadas à luz de questões estratégicas,
como assinala Ansoff (1980) e somente então são
elaboradas novas estratégias. Almeida (2001) em seu
modelo igualmente orienta a avaliação das estraté-
gias atuais, mas as novas estratégias são elaboradas
diretamente a partir destas. A garantia da execução
das mesmas é obtida com uma análise subseqüente
de viabilidade. Obviamente, as ações somente se-
rão implementadas se forem viáveis.
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4. Resultados e Interpretação

Conforme apontado na metodologia, esta é uma
pesquisa de caráter exploratório. As informações fo-
ram coletadas de forma quantitativa nos relatórios de
pesquisas realizadas pela Secretária de Estado do Trans-
porte do Espírito Santo, pelo IPEA, pela ANTP e a
pesquisa de campo do presente estudo incluiu entre-
vistas com um administrador de uma empresa de trans-
porte, uma ex-presidente da CETURB (Companhia
Estadual de Transporte Urbano) e colaboradora da As-
sociação Nacional de Transporte Publico, e o assessor
atual da presidência da CETURB. Os relatos e os da-
dos obtidos nos deram uma visão ampla do setor, as
novas demandas que se manifestam e a oportunidade
de uma reflexão sobre a cidade que queremos ter e
que transporte às tornaram mais humana. Segue abai-
xo os principais pontos levantados quanto às questões
relativas ao transporte coletivo na Grande Vitória
“Como Anda Nossa Gente”:

Tabela 1 - Dados da População da Grande Vitória

GêneroCrescimento Demográfico

2,66% aa

4.1 Característica da População
da Grande Vitória

As alterações demográficas ocorridas nos últimos
anos, o envelhecimento da população, o aumento do
numero de desempregados e a perda do poder aquisi-
tivo da população resulta em demandas urbanas dife-
renciadas entre os municípios que compõe a RMGV
(Vitória, Serra, Viana, Cariacica e Vila Velha).

A RMGV teve nos últimos anos um crescimento
não uniforme. Os municípios de Serra e Viana cresce-
ram a taxas bastante elevadas e apresentam uma po-
pulação com baixo grau de escolaridade, o maior índi-
ce de desemprego e a menor renda média familiar da
RMGV.

No conjunto a RMGV possui uma densidade po-
pulacional de 8.8 hab./há considerando a área total de
36hab./há na área urbanizada , o que reforça a deman-
da por transporte coletivo.

Grau de Escolaridade

masculino

feminino

48,5%

51,50%

analfabetos

primeiro grau

segundo grau

superior

outros

3,60%

53%

25,70%

4,50%

13,20%

Ocupação/Emprego

Ocupados

Estudantes

sem ocupação

Aposentados

Desempregado

Outros

35,00%

26,90%

14,50%

10,30%

8%

5,30%

Renda (sal.Mínimo) Faixa Etária

até 4

4 a 15

acima de 15

44%

33%

13%

0 - 5

6 - 19

20 - 59

acima de 60

9%

29%

54%

8%

Fonte: Plano Diretor de Transporte Urbano da Região Metropolitana da Grande Vitória

4.2 Características das Viagens
de Transporte

A característica das viagens da população distri-
buído em uma divisão modal demonstrou (ver Tabela
2) que predomina a forma coletiva no modo de trans-
porte, com um tempo médio de 33 minutos . A popu-
lação da RMGV realiza em media 1,88 viagens por
dia sendo 1,15 viagens/pessoas/dia e de 0,73 no caso

de viagens não motorizadas portanto o crescimento
de mobilidade motorizada deve um crescimento de
30,7%. A predominância da população pelo uso do
transporte coletivo associado com a necessidade de
diminuição do tempo médio de viagem somado a ine-
ficiência da performance do serviço pública de trans-
porte tem levado ao aumento do transporte clandesti-
no que constitui uma ameaça à sobrevivência do setor
de transporte publico regular e integrado.

Tabela 2: Dados das Viagens da População da Grande Vitória

Tempo médio de ViagemModos de Transporte

Coletivo

individual

a pé

Trabalho

Estudo

Assuntos pessoais/negócios

outros (saúde, lazer, compras)

Viagens por Município

38%

26,80%

35,30%

42,70%

32,70%

10,80%

13,80%

28%

25%

48%

33 minutos

15 minutos

Motivos de viagem Mobilidade

masculino

feminino

masculino

feminino

2,6 viagem pessoa dia

1,7 viagem pessoa dia

0,64 viagem diária a pé

0,68 viagem diária a pé

Fonte: Plano Diretor de Transporte Urbano da Região Metropolitana da Grande Vitória
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4.3 Características Gerais do Setor
de Transporte da RMGV

O numero de passageiros transportados há três
anos atrás era de 5 milhões com 235 ônibus, atual-
mente e de 3.4 milhões com 320 ônibus o que de-
monstra uma queda no numero de passageiros trans-
portado contraponto ao investimento das empresas no
aumento da frota de ônibus. O preço do ônibus varia
em torno de cento e sessenta mil reais e a sua aquisi-
ção e feita através de leasing com faixa que varia de
1,5% a 1,9%. A renovação da frota ocorre a cada três
anos e o numero atual de ônibus e de 1100 operantes.

Os maiores custos das empresas se dividem em
mão de obra, combustível e pneus. Os salários prati-
cados aos colaboradores são de dois mil reais ao moto-
rista, um mil e duzentos reais ao cobrador e de um
mil e quatrocentos ao fiscal, criando conflitos entre os
custos da operação do transporte e a rentabilidade para
as empresas por meio da cobertura de tarifas.

Segundo dados do sistema TRANSCOL (2004)
30,5% são passageiros pagantes, 20,3% utilizam pas-
se escolar, 0,8% são passes livres e vale transporte
48,18%, o numero de passageiro por viagem varia de
45 a 53. Os dados levam a uma reflexão sobre os des-
contos e a gratuidade hoje praticada pois ambos pro-
vocam aumento no custo para as empresas que repas-
sam para os usuários pagantes.

O custo total do sistema TRANSCOL (2004) no
referido ano foi de 198 milhões com uma receita arre-
cadada de 200 milhões e com uma receita efetiva li-
quida de 182 milhões mostra que o setor e deficitário e
que as empresa necessitam de rever suas estratégias.

5. Conclusão

O entendimento das questões de transporte fez
aflorar no Brasil e no Espírito Santo a necessidade de
um estudo mais profundo, baseado num profundo sen-
timento de cidadania e de responsabilidade com a
mobilidade e a qualidade de vida do nosso povo.

Podemos constatar que a RMGV se transformou
num aglomerado urbano com um ambiente econômi-
co social e urbano complexo que necessita de ações
imediatas que alcance horizontes futuros para garantir
e a contigüidade do transporte coletivo urbano. Sa-
bendo que é de responsabilidade do estado a missão
de transportar as pessoas e que o mesmo não tem re-
curso para operar o serviço especifico ele delega a
prestação de serviços para empresas privadas, com
exigência de investimento por parte das mesmas.

Numa visão das empresas que hoje prestam o
serviço o custo operacional de se manter no setor, com
a definição de qualidade/desempenho e das obriga-
ções exigidas pelo governo têm colocado em risco a
viabilidade econômica do investimento e o retorno
do capital investido. Por isto devem ser revista à regra
de relacionamento, responsabilidade mutua e princi-
palmente as estratégias de levantamento de fundo cri-

ado por lei com por exemplo ONG que permitem
importantes recursos para o desenvolvimento, moder-
nização, apoio, financiamento, aquisição para ativida-
des bens obras e serviços na sua área de abrangência.

Considerando que o aumento do tráfego por mei-
os de transporte motorizados individuais, a degradação
das condições ambientais inadequadas, os altos índices
de acidentes de trânsito, transporte público mais lento
e confiável, o aumento das distâncias e o custo, trans-
porte público menos eficiente inclusive com a elimi-
nação de alguns serviços leva a maioria que são os usu-
ários cativos a serem os mais prejudicados.

Esta situação permanece e tende a se agravar, ali-
mentando o circulo vicioso do congestionamento, da
expansão urbana e falta de transporte publico de qua-
lidade onerando cada vez mais os empresários do se-
tor e reduzindo o seu publico alvo. Observa-se tam-
bém uma diminuição de passageiros transportados por
varias razões como o crescimento e desenvolvimento
dos bairros com infra-estrutura básica tais como banca-
ria, comercial, hospitalar, Internet, o aumento do tem-
po de deslocamento para o usuário devido à diminui-
ção da velocidade de trafego dos ônibus por causa dos
obstáculos. Vários outros fatores fazem com que os
custos operacionais do setor aumentem como o paga-
mento de tributação plena, gratuidade de transporte
para idoso, policia, correio, redução de valor para os
estudantes, aumento do transporte motorizado indivi-
dual e a violência urbana.

Com a utilização da ferramenta do Terceiro Se-
tor, podemos atuar em diversas áreas no transporte
coletivo urbano, dentre elas constituindo um centro
de formação e treinamento de mão de obra, um con-
sorcio de atividades (mecânica, lava-jato, uniformes,
administrativo, etc), um destino e tratamento adequa-
do de resíduos, serviços de saúde aos trabalhadores e
dependentes, bolsa de serviço dos motoristas e de-
mais profissões afins, programa de micro-credito para
os trabalhadores e outros.

O modelo tradicional as empresas de transporte
acaba por inserir dentro do seu processo interno ou
por vezes realizando uma terceirização arriscada, com
falsa impressão de redução de custo, mas com proble-
mas futuros, no entanto se esta atividade for concebi-
da como uma forma de consorcio institucional, altera
o processo por completo, com real redução de custo.

A proposta de se fazer uma parceria entre uma
empresa de ônibus privada com uma instituição do
terceiro setor, consiste na formação de grupos de tra-
balhos específicos dentro da empresa, definição de
programas, constituição de núcleos de trabalhos inde-
pendentes em forma de associação, montagem do con-
sorcio institucional, formação e treinamento de gesto-
res locais, implantação do condomínio, elaboração de
contratos, registro do processo.

Com adoção deste processo a empresa transpor-
tadora passa a ser locadora dos veículos (ônibus), loca-
tária das instalações, locatária dos equipamentos e do
ferramental e locatária do condomínio. De forma que
estas atividades não irão interferir no processo de ges-
tão, nem no patrimônio da empresa.
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Os resultados práticos que essa parceria pode pro-
porcionar as empresas de transporte coletivo são os
seguintes: 1) redução no risco trabalhista, 2) redução
do custo motivado pela imunidade tributária das insti-
tuições, 3) redução no valor do combustível, isenção
de tributos, 4) redução na taxa do pedágio, isenção de
tributos, 5) a empresa poderá destinar renuncia e in-
centivo fiscal para pagamento dos serviços, 6) redu-
ção do custo operacional, 7) terceirização de ativida-
des complementares, 8) desenvolvimento de ativida-
de social, 9) desenvolvimento de programas ambien-
tais, 10) melhoria profissional, 11) captação de renun-
cia e incentivo fiscal dos fornecedores, 12) elabora-
ção do balanço social da empresa.

A base legal para esse processo de parceira é
amparada na Lei das Oscips e outros decretos e instru-
ções normativas citadas na lei federal nº 9.249/95 (IR),
Lei federal nº 9.790/99 (Oscip), Decreto Federal nº
3.100/99, Medida Provisória nº 2.158-35/01, Instru-
ção Normativa nº 87/96 – Receita Federal.

As atividades sociais de contra partida são o des-
conto para trabalhadores, desconto para estudantes,
transporte de idosos, transporte de deficientes, trans-
porte sociais para comunidades de forma que estas ati-
vidades que são obrigações contratuais das empresas
poderão ser consideradas contra partida social.

Com adoção deste processo, a empresa poderá obter
redução do seu custo operacional de forma significati-
vo, no entanto quem estiver com os contratos de licita-
ção, o mesmo não poderá ser transferido por motivo da
força da lei federal nº 8.666/93, para poder ser acorda-
do de comum interesse das partes, desde que a redu-
ção do custo seja repassada a passagem.

Mesmo tem a transferência do contrato de con-
cessão, poderá ser adotado internamente, podendo
assim reduzir o custo operacional e ao mesmo tempo
melhorar o salário e os benefícios para os funcionári-
os, com atividade de responsabilidade social.

Além da possibilidade de redução do custo, a
empresa poderá montar sua instituição com objetivo
de preparar e capacitar quando da realização da nova
licitação. A perspectiva para o setor é muito difícil.
Se nada for feito para mudar tendência que se obser-
va, poderemos ver extinto o setor de transporte públi-
co em alguns anos. E para reconstruí-lo muitos recur-
sos serão necessários.

Outros pesquisadores do setor de transporte pú-
blico poderão utilizar os componentes produzidos,
buscando soluções para sobrevivência do setor no
modelo atual de concessões ou através de parcerias
com o terceiro setor. Outros estudos devem ser con-
duzidos em diferentes contextos culturais, avaliando
se os resultados aqui encontrados são um caso particu-
lar brasileiro, ou se os resultados se repetem em ou-
tras cidades.
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