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APRESENTAÇÃO

A análise
plexa, que comporta
veis de análise.

de uma política

diferentes

A avaliação

pública

abordagens,

da política

tivo por ônibus da Região Metropolitana
aqui desenvolvida,
tre a agência
- METROBEL
serviço,

pública

to institucional
que apresenta

ve, apresentado

aspectos

por alguns

com as devidas

tropolitanas

em virtude

e grandes

e..Q.

do sistema

prestadoras

de

A ênfase dada a es

da atipicidade

inovadores,

como um modelo

cidades

col~

Horizonte,

ae transporte

adaptações,

n1

existentes

gerenciadora

privado.

de geren2iamento

diversos

de Belo

com

e

de transporte

permissionárias

todas elas de caráter
se justifica

paradigmas

os "trade-offs"

metropolitana

- e as empresas

ta dimensão

seguido,

privilegia

é questão

do form~
coletivo,

sendo,

passível

por outras

inclusi
de

ser

regiões

me

brasileiras.

Este artigo e um dos resultados

de pesquisa

efe-

tuada entre agosto de 1985 e junho de 1986, junto à METROBEL
e às empresas
tivo na RMBH.

permissionárias
O projeto

leira de Transportes
de Federal
tados

foi financiado

Urbanos,

de Minas Gerais.

foram colhidos

e com o sindicato

do serviço

através

de transporte
pela Empresa

em convênio

col~

Brasi-

com a Universida-

As informações

e dados aprese..Q.

de entrevistas

com empresar10s

do setor, assim co~o os técnicos

e direto

res da METROBEL.

Agradecemos

a todas estas pessoas

caram a colaborar

com a pesquisa

pos C. Fern~ndes,

mestrando

tica e a Branca Bialowas,
panharam

o trabalho

to de questões

e especialmente

do Departamento

funcionária

a Ciro Cam

de Ciência

da METROBEL,

e muito contribuiram

aqui desenvolvidas.

que se prontifi

Polí

que acom

para o esclarecimen

INTRODUÇÃO

A preocupação
Região Metropolitana
década

de sessenta,

epoca,

propõe-se

volvimento

com o planejamento

de Belo Horizonte
na Fundação

João Pinheiro

e Social da região,

te um estudo metropolitano
trabalho,consolida-se

em fins da

(FJP).

Nesta

tratada

na de Belo Horizonte,

do qual faria

de transporte.

Em função

pa~
deste

um setor nessa instituição,voltado

p~

a nível metropolitano.

Em 1973, quando

é instituída

a Região Metropolit~

pela lei complementar

lho de pesquisa

e planejamento

tado, existindo

uma proposta

mo de pesquisa

inicla-se

na

a real ização de um Plano "Integrado de Desen

Econômico

ra esta questão

do transporte

e planejamento

nº 14, o

encontrava-se

de criação

traba

bastante

adian

de um órgão autôno-

metropolitano.

A lei 6 0337 de 30 de abril de 1974, institui

a

."-':

autarquia

"Planejamento

Pelo citado
as seguintes

da Região

instrumento

legal, o PLAMBEL

atribuições:

do Plano Metropolitano
jetos e programas,

Metropolitana"

elaborar

da Grande

ços comuns de interesse

teria, entre

e controlar

BH; realizar

bem como coordenar
metropolitano,

- PLAMBEL.

execução

a

estudos,

a execução,

outras,

pr~

dos servi

empreendidos

pelo Es

tado e municípios.

No final de 1975 estava detalhado,

então no PLAMBEL,

um Plano Metropolitano
antes desenvolvidos
se constitui

de Transporte,

na Fundação

com base nos

João Pinheiro.

de uma série de documentos,

estudos

Este

plano

sendo a base histó

rica do.que viria a ser feito em termos de transporte

na

Re

gião Metropolitana.

A partir de um diagnóstico
ciam-se

prioridades

líticas

concretas

nha-se

de ação pública

do problema,

no setor e sugeria-se ~

a serem implementadas.

Entre estas propu-

a criação de um órgão que gerenciasse

te o transporte
viabilizar

e o trânsito

na Região

uma ação integrada

formar profundamente

mento do serviço coletivo

A criação

simultaneamen-

Metropolitana,

e efetiva

a estrutura

estabele

para

no sentido de trans

de circulação

e de forneci

na área.

da METROBEL

Em 28 de junho de 1978, pela lei nº 7.275, foi a~
torizada

a instituição

da Região

Metropolitana

a finalidade

da Companhia

de Transportes

de Belo Horizonte

de implantar

e operar

e o sistema viário de interesse

Urbanos

- METROBEL

o serviço de

-

com

transporte

comum dos municípios

da Gran

de BH.

Uma serie de condições
tuição

da empresa.

existência

Em primeiro

de um núcleo

deram viabilidade

lugar, deve-se

forte e dinâmico

do para o estudo da questão

do transporte

à constl

considerar

no PLAMBEL,

a

volta-

metropolitano, com

cerca de dez anos de experiência

de pesquisa

no setor. Este grupo era tão importante,
prlncipal

dessa

instituição,

Na época,

o PLAMBEL

chegava

como órgão responsável
transporte

urbano.

de instituição

muitos

estudos

cidades

do Governo

10 recebidos

daquela

participaria

com recursos

foi colocado
Federal.

deve-se

instituição.

do em Belo Horizonte,

vância:

do transporte

como

Em 1975, pela

lei

de Transportes
críticos

do

da METROBEL,

fi-

núcleo

a

e

finan

o fato de que neste

urbano

perí~
centros

assume grande

da população,

e movimentos

circunstâncias

EBTU

específ~cos.

para a r.,~ivindicação da melhoria
Nestas

Urba

para

Da mesma maneira,

como quebra-quebra,

através de associações

letivo por ônibus.

do transpo~

assim como em outros grandes

em ações espontâneas

voltados

o trans

em parte ao apoio e estímu

na criação

surgem ondas de protesto

organizada

tipo

importância,d~

no setor. O dinamismo

também destaque

o problema

o

na época

sobre recursos

também muitos de seus programas

urbanos,

em detalhe

do prublema

Brasileira

e projetos

do PLAMBEL

Merece

pelo planejamento do

criar para,gerenciar

que o equacionamento

nos - EBTU - com controle

pressa

por

lugar, mas não de menor

6.261 foi criada a Empresa

ciaria

a ser identificado

fundamentalmente

nas grandes

de transporte

1978.

metropolitanos.

uma das prioridades

nanciar

tônica

até

Esse núcleo antevia

Em segundo
ve-se enfatizar

que deu a

sua criação

que se propunha

porte e o trânsito

te coletivo

desde

e planejamento

rele

que se

ex-

ou de forma
populares

do transporte
evidencia-se

co

a pr~

cariedade

do sistema de transporte

fensável

a proposta

central,

com condi~ões

coletivo

e torna-se

de

de criação de um órgão de gerenciamento
de dar respostas

urgentes

ao probl~

ma.

Finalmente,
à viabilidade
da METROBEL

a conjuntura

política
acoplou

da epoca

o grupo técnico mentor

do projeto.

a proposta

ao projeto

um trem metropolitano,
prefeitura

ma do transporte
acreditou

mais municípios

praticamente

não signIficaria

ternas

administradas

pios o transporte
cipal,

instituição
e o

aval

dos

A criação da

onde havia linhas

era predominantemente
do Departamento

deem

destes
in-

.. ~
munICI-

pelo poder local, nos outros

coletivo

intermuni

de

Estradas

- DER.

Autorizada
governo

a

para a maioria

Contagem,

sob a responsabilidade

de Rodagem

Chaves

Aureliano

não houve resistência

traumatismo

excetuando-se

para o proble-

da capital

da Região Metropolitana.

de

pela

defendido

e autorizou

Com o apoio do prefeito

do governador,

municípios;

o governador

público.

de construção

como a solução

no sucesso da empresa

da METROBEL.

presa

J

de Belo Horizonte

favorável

foi

Aureliano

tada no governo

a constituir-se

Chaves,

Francelino

do um "grupo de trabalho
gramar

a implantação

guisas

e projetos

a METROBEL
Pereira.

em 1978, no final
foi realmente

implan-

Em 1979 foi constituí

METROBEL" com a finalidade

da empresa

do

e articular

já então em andamento

de

pro-:

todas as

pe~

nas diversas

agê~

cias pciblicas. Este GT, formado por quatro
dos da Fundação
que a empresa,
transporte
tamente,
Região

João Pinheiro
ao ser criada,

e trânsito

Metropolitana.

foi aprovado

Companhia

já contasse

pelo Conselho

registrada

organizada

ria as seguintes
de transporte
viário;

coletivo

tras conexões;

implantar,

administrar

primentb
tência
funç0es

a operação

e operar

do trânsito,

des complementares
terminais,

de

e ou

transporte;

metropolitano;

metropolitano

Note-se

do sistema

execu-

e coordenar

a amplitude

viário

ao

sua
cum

da comp~

integraria
sub

as
for

e de ativida-

administração

e obras viárias.

col~

atividades;

do transporte,

ou recorrentes,como

estacionamentos

ou rodo-

sistema de transporte

e operação

te

sistema

estacionamentos

na Região Metropolitana:

de planejamento

mas diversas,

e operar

todos os atos necessariOS

de suas finalidades.

da companhia

por ações,

relacionados com as suas

praticar

empresa

do sistema de transpo~

e intramunicipal

plano de transporte

implementação;

da

com as demais modalidades

tar obras e serviços
elaborar

de constituição

ferroviário

e operar terminais,

tivo intermunicipal

1980
de

a METROBEL,

implantar

metropolitano,

articular

te metropolitano

da

através do

sob a forma de sociedade

atribuições:

implantar

Deliberativo

em 16 de junho do mesmo ano.

De acordo com esse estatuto,
pública

de

imedia-

27 de março de

pública

para

com projetos

Social da Metrobel,

sendo a escritura

oriun

trabalhou

ser implantados

Finalmente,em

o Estatuto
N

ereto 20.456,

e do PLAMBEL,

que pudessem

uma vez aprovados

técnicos

de

A organização
flexibilidade

prestados,

críticos

indispensáveis

formato

suas atribuições,
dentes

o que garantiria

representaram

justamente

na época

dos técnicos

a de uma coordenação

go e transporte

urbano,

cidades

Brasil há órgãos distintos

inovação

Esta situação

cional,com

duplicidade

coletivo,

que diz respeito

distintas

mais ainda,

re

e co-

de

atribui-

de racionaliza-

e atuação

integrada

no

e ao transporte.

de vocação

especificada

no

do serviço de transporte

da companhia

centralizadores do período

ta vinculação,

do

certo caos institu

baixa capacidade

a instauração

submetida

Na

públicas

agências

indefinições

de planejamento

foi claramente

e

de tráfe-

e areas metropolItanas

de funções,

seja umd empresa

an

no setor

a nível metropolitano.

tem caracterizado

ao tráfego

No entanto,
aos padrões

que trabalham

sobre o fornecimento

dificuldade

do

do país. Uma das

nem sempre de forma harmônica

ções e de responsabilidade,
ção e controle

sem prece-

do problema

correlatasi

somente ao transporte,

ordenada.

como

para tratar dos problemas .de trá-

e atividades

atuam concomitantemente,

assim

entre as políticas

integradas

maior parte das grandes

fego, transporte

sobre recursos

da Metrobel,

nas grandes cidades

tigas reinvindicações

Embora

controle

por todos os

ao seu funcionamento.

institucional

e tráfego

além de lhe dar

a remuneração

no que se refere ao equacionamento

transporte

ferente

da empresa,

de a~ao, permitIria

serviços

o

jurídica

fugiu

em que foi constituída.

metropolitana,

ao controle

não

do governo

na legislação,seria

a METROBEL
estadual.

Es

garantida

por dois

instrumentos.

mendações

Em primeiro

lugar, a empresa

do Conselho

Deliberativo

Este, presidido

possui quatro

dos pelo Governador
nicípio

do Estado,

e outro,

cado da mesma

do Conselho

outros membros

Estadual

iamb~m

representante

do mu-

em lista tríplice

pelo

dos demaIs municípios,

forma, pela maioria

absoluta

de

nomea-

sendo um representante

de Belo Horizonte,indicado

prefeito

reco-

da Região Metropolitana.

pelo Vice-Presidente

Desenvolvimento,

deve seguir as

indi-

dos prefeitos

da

Região.

o
promover

Conselho

Deliberativo

a elaboração

do Plano de Desenvolvimento

da região metropolitana
e coordenar
da

áreà

~

de programas

metropolitana,

visando,

cas referentes

comuns.

ao transporte

ser apreciadas

lho. Questões

do Transporte

ser tomadas

do estatuto

ao problema

propostas

alterar

a uni

macropolíti-

tarifária,

da METROBEL

ou do

politicamente

do transporte

modifi-

Regimento

mais impor-

e tráfego

Deliberativo

pela METROBEL,

sugestões

Conse-

do aval desse órgão colegia-

devem

da Região

que, de acordo com suas atribuições,

var Iniciativas
rar projetos,

as

pelo referido

alteração

no âmbito do Conselho

tropolitana,

interesse

sempre que possível,

e referendadas

todas as decisões

referentes

de

comun~

no âmbiLo da região metropolit~

Urbano necessitam

do. Praticamente

e projetos

legal:

integrado

dos serviços

Neste sentido,

como por exemplo,

cação ou aprovação

tantes

e a programação

a execução

ficação dos serviços

na devem

tem como competência

pode

Me
apr~

mas pode também

e impedir que determInadas

bar

políticas

sejam postas em prática.

o

segundo

instrumento

de controle

da METROBEL

parte do Estado é dado pelo fato de que na Assembléia
da Sociedade,
a maioria

órgão máximo de deliberação

a companhia

4º que "o Estado de Minas Gerais
(cinquenta

acionário.

já definia
subscreverá

com a escritura

pública

Estado

de Minas Gerais

subscreveu

20%, o município

artigo

tes 6,03% das ações ao DER e aos outros

51%

a voto".De

da METROBEL,o

51,22% das ações, a
22,75%,

lei

pelo menos

de constituição

de Belo Horizonte

tem

A

no seu

e hum por cento) das ações com direito

acordo

Geral

interna, esse

dos votos, pois detém o controle

nº 7275 que instituiu

por

EBTU

cabendo os restan

13 municípios

da

Re

gião Metropolitana.

à Assembléia

Compete
Administração

da companhia,

quals o Secretário
A este Conselho,

Geral escolher

composto

em última

ção da pol ítica inee r ria da empresa,
-Presidente
membros

da METROBEL

da Diretoria,

e de Administração

por 5 membros,

de Estado de Transportes,

responsável

a saber: Diretor

Estado,

não possuem

através

o Diretor-

e os três

Técnico,

outros

de Operações

e Finanças.

ra a Região Metropolitana

ca de trânsito

entre os

pela defini

cabe escolher.

entre seus membros

de

seu Presidente.

instância

Pelo que foi dito aClma pode-se

praticamente

um Conselho

e tráfego

se componha
condições

de 14 municíploS,

embo
estes

legais de ditar a políti-

implementada

do Conselho

afirmar que,

pela METROBEL.

Deliberatlvo

Cabe ao

da Região Metropoli

tana e através
BEL definir

as diretrizes

de transporte

A primeira

de Administração

para o equacionamento

núcleo central que assumIU

de 1975,estudavam

se constituiu

a problemática

bano na Região Metropolitana,
grupo foram incorporados
gãos públicos

portados

trânsito

público

baixa renda
periferia
gencial

(POP), o programa

a melhorla

dados

de origem e des
passageIros

tran~

etc., Informações
de

or

por ônibus

(PROBUS), que

se

para o setor de transporte
especiais

citar o programa
de pavimentação

semafórica

ur-

de transporte

espeéíficos

e

e diversos

ordinário

de

para areas de

para vias de circulação

a sem nenhum tipo de calçamento

de Interseções

etc. - e

do projeto

(PROPAV) - específico

de sinalização

este

elaboração

também com programas

Entre estes
pode-se
~

pavimentação

A

ur

de outros ór

de Trânsito,

de pesquisas

(PETT), que incluia programas

projetos.

oriundos

em circulação,

ria o carro chefe da METROBEL
bano. Contava

e tráfego

ao PLAMBEL.

movimentação,

a Imediata

de transporte

que, des

de trabalho.

através

por linha, veículos

ganização

por técnIcos

então com uma serIe de

e desembarque,

estas que permitiram

empresa

especialistas

Este núcleo contava

tino, embarque

da

vinculados

no mercado

pelo PLAMBEL

a direção

do transporte

- FJP, DER, Departamento

recrutados

recolhidos

dos problemas

1980 a 1983

de sua fundação

técnicos

da própria METRO

e tráfego.

administração-

o
a partir

do Conselho

da

- e o programaeme~

(PRESSA) que privilegiava

problemáticas.

Além disto, encontra

va-se detalhada
que visava

a maior parte do projeto

a melhoria

da circulação

área central

de veículos

e

(PACE),

transeun-

tes nesta região.

A METROBEL
'saber técnico'
neira

nasce, assim, marcada

que lhe vai permitir

imune às pressões

instituições

públicas

manter-se

empreguistas

técnica

mais modernas
moveu,

característica

criadas

nos primeiros

cionamento

inusitada,

porte público

a própria

tráfego

na região.

nas

estadual,aliada

logo assumiu

a METROBEL

profundas

estrutura

a situação

o gerenciamento

Implantou,

da empresa.

Em primeiro

guia um modelo

à área central,

.trans-

dos estacioname~

nos dois primeiros

do sistema de transporte

coletivo

das

é necessário
por ocasião

lugar, a estrutura

essencialmente

do

como o PACE e o PROBUS,

da atuação da METROBEL
do transporte

fun-

eficiência

Para se ter uma idéia da Importdncia
resultantes

nb

radial

sendo que os pontos

prQ

da Região Metropolita-

a admInistração

rodoviário.

à legi
públicas

de ação e demonstrando

anos de funcionamertto, projetos
mudariam

tão características

autoritário,

e do tráfego

e do tráfego,

tos e do termInal

ma

anos, transformações

autonomia

a empresa

de certa

das instituições

no período

de transporte

na. Com grande

de

mais tradicionais.

Com carta branca do governo
timidade

por um caráter

e

que
de

mudanças

caracterizar

da implantação

de circulação

se

de ligação dos bairros
finaIs dos coletivos

vin

dos nos principais

eixos situavam-se

tes uns dos outros,
exigia

grandes

no centro

deslocamentos

em pontos

urbano.

Assim,

fixos, dista~
transbordo

o

a pé pela área central.

Calcula-

~

-se que, em 1979, 850.000 passageiros
destino

a outros,

trocando

de coletivo

40% do tempo gasto no percurso
pé, nos próprios

bairros

Em segundo
encontrarem-se
letivo,

xistência

em circulação

predatória
riferia,

a 123 empresas

concessionárias,

da população

e locais,

de transporte

ine

fazia com

que

uma concorrência

principalmente

da pe-

precários,

sem

defInida.

de um sistema

tarifário

tre as empresas,

lugar, a

único levava a enormes

termInando

por se refletir

viço. Para se dar um exemplo,

constatou-se,

dor de circulação,

tarifárias

diferenças

linhas concorrentes
ca de 2km somente.

tendência

a

c~

fosse insuficien-

bastante

Por outro lado, em terceiro

da tarifa,

a

de transporte

geral do sistema

entre as empresas

regularidade

de

de que, naquele mesmo ano,

superpostos~acarretando

com serviços

cerca

a deslocamentos

3.473 veículos

às necessidades

te. Havia trajetos

com

e no centro.*

de uma programação

o atendimento

no centro;

devia-se

lugar, apesar

pertencentes

saíam de bairros

que possuíam

sendo esta discutida
Municipal

com cada empresário.

e~

no nível do ser-

entre

de até 200%,
diferente

claros de

em cer

definição

para cada linha pela Superin

de Transportes
Assim,

distorções

num mesmo corre-

um trajeto

Não havia critérios

inexistência

- SMT - em contato direto

normalmente

as linhas mais

tas ou com maior poder de barganha

tinham

*Dados fornecidos
aos autores.

da METROBEL

pelos técnicos

rentabilidade

cur
al-

em entrevista

tíssima,

com veículos

de periferia,
coletivos,

e frota nova, enquanto

de longo percurso,

sem condições

de renovar

Do ponto de vista do usuário,
uma participação

tinham

crescente

que as

linhas

número reduzido

adequadamente

no entanto,

a

de

frota.

diagnosticava-se

do custo de transporte

no orçame~

to doméstico.

Além dos'~roblemas
da um aumento

crescente

já colocados,

do número de acidentes

ção do nível de ruído e poluição
área central,

constatava-se
e uma

aln
eleva

do ar, principalmente

onde o congestionamento

do trânsito

na

era

fre-

quente.

Diagnostlcados

estes problemas,

uma nova estrutura

de circulação

viço de transporte

urbano

Horizonte.

a criação

linhas,

Projeta

visando

a METROBEL
racionalizar

na Região Metropolitana
de quatro

propõe

diferentes

o

de

ser
Belo

tipos

de

a saber:

1 - expressa,
areas centrais

principais

fundamentalmente

da região metropolitana,

fluxo de passageiros
deslocamentos

que ligaria

(p. ex. Contagem

de longa dlstância,

corredores

de tráfego,

tre os pontos de parada e pontos

duas

ou pólos com

grande

e Venda Nova). Fazendo

percorreria

basicamente

com grandes

espaçamentos e~

finais

fixos em cada

os

area

terminal;

2 - semi-expressa,
tes as áreas centrais

que ligaria

de Belo Horizonte,

bairros mais distan
Betim ou

Contagem,

cobrindo

distâncias

médias;

nas areas

rios na forma de anel, de maneira
cruzassem
tuindo

com os das outras

o que a METROBEL

como objetivo
seu destino;

centrais faria itinerá-

tal que seus percursos

linhas de outros eixos,

se

consti

chamou dé "laços de recobrimento",

de permitir ao usuário

melhor

aproximação

estas linhas não terIam pontos

de

finais fIXOS

no

centro dos municípios;

3 - linhas de serviço,
tos de curta/média
deriam

distâncIa

ser de dois tiIpOS:

tes bairros

passando

entre bairros.

a) dIametral,

pela área central,

fixo somente

nos bairros;

nome indica,

ligaria baIrros

pelo serviço,

circundando

Cada tipo desses

b) circular,
dIstintos,

de números

e marcas

principais

corredores

coletivos

através

mas com ponto

p~

final

que, como o

próprio

com grande

demanda

dos outros

entre as linhas
que expressariam

distintIva

por

feita através
também

dos quais os veículos

colocar-se-ia

pela pintura

Estas linhas

que ligaria difere~

se diferenciaria

próprias,

Desta maneira

aos deslocamen

as áreas centrais.

uma sua cor, sendo a distinção

riam.

para atender

os

trafega-

fIm à caracterização
de livre escolha de

dos
cada

empresa.

Para a definição
METROBEL,

das linhas a

serem implantadas, a

além de usar os dados da pesquisa

feita pelo PLAMBEL
vés de pesquisa
dados permitiram

em 1979, recolheu

domiciliar

novas informações

complementar

a determinação

origem/destino
atra-

feita em 1980. Estes

das chamadas

"linhas de dese

jo", ou seja, areas que apresentavam
de serem ligadas através
demanda

existente.

rem criadas,
rários

de serviço

A partir

proposta

seriam

diárias

da população,

viço fosse mais efIciente

Definiu-se

coletivo,

daí programou-se

o número de viagens

para o atendimento

condições

operacionais
em função

as linhas a se-

e os quadros

e com o menor custo possível.

que para a operação

necessarios

somente

frota da região metropolitana.

gundo,

primeiro,

que empresas

novas linhas,
antigas

como

2.740 veículos

já que muitas

de uma empresa;

Isto colocou

realizar

estrutura

da nova

compunham

trªs tipos

pela operação

de~tas~ resultando

as diametrals),

da união

envolviam

de modo a não penalizar

sedas
de

antes mais

o usuário, mantendo

do serviço.

Quanto ao segundo

problema,

a METROBEL,

tégia de ação, não eliminou

"a priori"

existentes.

na zona de influªncia

As que operavam

a serem criadas

foram convidadas

No referente

momento,

a respeito

os conflitos

assumir

como estr~

nenhuma dds

empresas
das linhas

a se consorciarem.

à forma de redução

tabelecIdo, num primeiro

resolveu

de

..~

a rentabilidade

Entretanto,

a

por fim, quais seriam os preços das passagens

a serem cobrados,

se entendessem

coletivos

a redução da frota;

se responsabilizariam

(principalmente

de ho-

de forma a que o ser

em lugar dos 3.473 que, como já se especificou,

problemas:

da

da frota, ficou es-

que as empresas

envolvidas

de como levar a cabo esta operação.
foram de tal ordem que a

a responsabilidade

de definição,

METROBEL
nas linhas

consorciadas,

do numero de veículos

dos participantes.
indicadores
de viagens

diárIas,

a METROBEL
produção

Isto foi definido

técnIcos.

ta em operação

tarifa,

passageiros

indicadores

representando

da linha;

da montagem

de

sobre

número

transportados,

dividido

4) produção

seja, o número de passageiros
indicadores

isto

a cada uma das empresas

do núisto

o que permite

e,

calc~

do equipamento,

transportados
definiu-se

ver

pela prod~

3) faturamento,

versus a tarifal,

lar o custo por quilômetro;

frota. Com estes

1)

o número de viagens

transportados

por quilômetro;

o índice de desempenho

linhas,

aSSIm definIdos:

o que nada mais é que representação

mero de passageir~à

fro-

2) índice de desenvolvimento,

é, o número de passageiros

beriam

um

real de cada uma das antigas

quatro

quilométrica,

ção quilométrica,

através

a cada

A partir das informações

e extensão

elaborou

sus a extensão

que caberia

pela

dividido

quantos

consorciadas

ou

veículos

ca

na operação

das

da METROBEL,

a

novas linhas.

Segundo
aceitação

destes

to grande.
judicados

informações
critérios

Perceb;u-se

dos técnicos

por parte dos empresários

também que aqueles

não sabiam como contestar

de conhecimento
empresários
que poderiam

técnico

da matéria

descontentes
mesmo piorar

oferecessem

foi mUI

que se sentiam

tais critérios.

A

pr~

falta

fazia com que determinados
informações

sua situação

adicionais

nesta partilha.

lÉ necessário distinguir os significados que passaram
ter no projeto da METROBEL tarifas e preços das passagens.

a

A METROBEL
ser cobrada

ainda que o preço da passagem

nas novas linhas

as que fossem

não deveria

fusão de duas anteriores

ro, em princípio,
baixo.

definiu

o correspondente

para os mesmos

as distorções
sem afetar

padronizar

Entretanto

forma de subsidiar

o equilíbrio

versas

linhas e o custo do fornecimento

relativos

plantam-se

fosse viável

servipreços

decorrentes
Para que

e posteriormente

Tarifária

im-

(CCT), que

sera

mais adiante.
Antes da implementação

a METROBEL
Procurou

di-

As linhas

seus

da periferia.

concebeu-se

a Câmara de Compensão

analisada

o déficit

mais baixos das passagens

esta proposta

teriam

ins

das

que em sua maioria

mais altos, para compensar

dos valores

Isto significa

do serviço.

nobres e área central,

na

da periferia,

entre o preço das passagens

e maior demanda,

evitar

já se pensara

geral do sistema.

alguma defasagem

-riam aos bairros

maIS

o mais possível

o usuário

tituir

de menoresrecursos

do passagei

tipos de linhas, de modo a

antes existentes.

época em alguma

receberiam

o USU~IO;

ao valor anterior

Por outro lado, deveria-se

os preços

penalisar

a

preocupou-se

realizar

ções de bairros,
problemáticas

também

reuniões

propostas,

com a reação dos

de esclarecimento

principalmente

com aquelas

em termQs de transporte

que, a nível experimental,
ração geral,

das modificações

usuarIOS.

com as associadas regiões mais

coletivo.

implantou-se,

Ressalte-se

antes dd reestrutu-

14 linhas de bairro a bairro

na reqião do

Bar-

reiro.
Preocupados
ções na estrutura
nos resultados
tropolitana,
agilizar
ra outro,

do transporte

das eleições

o governo

a implant~ão

de maneira

com as conseqüências

paulatina

de novembro

e a METROBEL
do projeto.

e por etapas

poderiam

provocar

de 1982 na região me

resolveram

antecipar

O que poderia
foi realIzado

ser

e

feito

de um dia p~

em julho de 1982.

A transformação
mero de

coletivo

que as modifica

veículos

implicou

em circulação,

de fato na redução do

do número de empresas

nu
que

operavam

o serviço de transporte

na diminuição
cálculos

(de 123 para 79) assim como

da tarifa média em torno de 20%, segundo

dos técnicos

não se consorciaram

da METROBEL.

mas entraram

ria dos casos,

comprando,

nhas diversas;

inúmeras empresas

gumas outras

ou trocando

se retiraram

através

camente

só aquelas

de fazer operar

atingido:
empresas

na

entre

maioli-

SI

do setor e

claramente

mantiveram-se

que tinham

eficientemente

empresas

da fusão de antigas.

isto, um dos objetivos não explicitados
BEL fui parcialmente

as

em entendimentos,

vendendo

foram cLiadas

Na realidade

os

aI
Com

pela METRQ

no setor prati-

na realidade

cond~ões

o serviço de transporte

cole-

tivo.
Do ponto de vista do usuário
momento,

uma reação negativa

ram implementadas
ço de difundir

efetuadas.
usuário,

as medidas.

principalmente

nerários,

prévias

informações

necessarlas

a população

para as mudanças

na área central.

pontos de parada,

não

opções

de circulação

linhas,

do superados

e a população

vo sistema.

Pode-se afirmar

se adaptou

horários,

iti

disponíveis,
etc.

iniciais

passado

Entre

foram se~

progressivamente

que, em geral,

reagiu positivamente

do

Não se conhecia

com o tempo estes constrangimentos

o usuário

e o esfor-

dias era comum a desorientação

o numero e a cor das djversas
tanto,

As reuniões

para preparar

Nos primeiros

primeiro

num

pela forma e rapidez com que f~

com antecedência

foram suficientes

houve,

ao n~

o impacto,

à maior parte das medidas

im

plantadas.

A reação dos empresários
mudanças

realizadas

com a criação

pio bastante

negativa.

das empresas

de concessionárias
~

Em primeiro

do transporte

coletivo

às

da METROBEL

foi no princí-

lugar, a

transformação

em permission~ias

gerou eviden

1\

temente

uma perda de autonomia

METROBEL

centralizou

considerável,

o gerenciamento

letivo da região metropolitana.
primeiro

momento

p~íplexos

que antes detinham
Quanto

ao projeto

modo geral,

de dados suficientes

a reformulação

setor, tinham

permissionários

da época.

em relaçãoà

Os empresários

frota e contra

narla de maneira
Alguns

trabalharam

melro momento,
de viagens,

afirmam

rios no processo

dos

de horário

definidos

esta

também à diminuição

que o serviço

da

no seu ins~

cumprir,

meses
num prl

em termos de número

etc ..

na 'época, a mudança
sem a participação

decisório.

não funci~

que nos primeiros

da METROBEL

quadro de horário,

pela METROBEL

depoimentos

e às necessidades

ou não conseguiram

as exigências

Realmente,

mudança

com experiência no

e parte deles apostava

empresários

com prejuízo

Afi~

que teriam que fazer para se adaE

Argumentavam

adequada

pudessem

de transporte.

Diversos

realidade

impos-

METROBEL

que

em que os quadros

reagiram

as despesas

tarem ao novo sistema.

duzida

e confiáveis

o tamanho da frota e os itinerários

vam muito defasados

cesso.

também que a

adequadas.

insistem

considerada

sendo as medidas

somente os empresários,

informações

do poder

criticavam,de

do projeto,

geral do sistema

num

a ser prestado.

do sistema

Consideravam

c~

ficavam

com a perda

o serviço

de reestruturação

mam que, na época,

iniciais,

e inseguros

pois não foram ouvidos,

não dispunha

atuais

Os empresários

de especificar

tas de cima para baixo.

subsidiar

de todo o transporte

a forma de lmplementação

autoritária,

na medida em que à

No entanto,

do sistema era tão negativa

foi praticamente
efetiva

i~

dos empresá-

a reação destes

que caso houvesse

à
maior

j
j

possibilIdade

de participação,

riam positivamente
problema

com o projeto.

do transporte

coletivo

percebiam

que a METROBEL,

carregada

pelo gerenclamento

uma lógica decisória

tas pelos empresários
tram-se

exageradas

dominante.

inicial,

mostrou-se

viável

ção predatória

a encarar

do serviço

concessionária

o
não
en-

na região metropolit~

de ter uma visão mais abrangente
levando

a forma de implantação

quando

contrastadas

empresários

com alguns

consideram

e mais eficIente

existente

do projeto

com a avaliação

ajustes

e

em conta o funcio

um todo. Mais ainda, as críticas

Os próprios

o projeto

colabora-

da ótica de sua empresa,

globalizante,

do sistema'~omo

eles

Acostumados

como a empresa

na, tinha necessariamente

namento

dificilmente

fei
mos
hoje

atualmente ~e

feitos posteriormente,

que o sistema de competi-

anteriormente.

Visto do prisma de hoje, há uma quase unanimidade
entre os empresários
plementadas

em reconhecer

em 1982 representaram

tação do serviço de transporte
tana. Estas mudanças
empresa

exigiram

concessionária,

maior abertura
curto período

um marco histórico

coletivo

na pre~

força política

possível

no contexto

que numa situação

política.dificilmente

im-

na região metropoll-

uma grande

somente

tário da época. Consideram

que as transformações

autori-

como a atual, de

seria viável,

de tempo, uma reestruturação

da

em

tão

que afetasse

de

(

maneIra

tão significativa

siderável

número de empresários.

tos de alguns destes,
das da METROBEL
sem nenhum

os interesses

tentou-se

utilizando

resultado

cristalizados

Na época,

segundo depoimen-

contrarestar

várias das medi

canais de Influência

prático.

de con

Isto confirma,

política,

mais uma

vez,

o forte respaldo
cisória

{nstltucional

da METROBEL,

na sua primeira

o gerenciamento
METROBEL,

com controle

linha e empresa

e a considerável

centralizado

permissionária

rio, número de empregados

na própria

estrutura

conseguiram

tuação.

Nota-se

rias é dirigida
dos antigos

de se apresentarem
da METROBEL.
dirigente
atuação

da METROBEL,

são capazes,

nários da empresa

de dialogar

de

à nova si

permission!
geração

da

à sua formação,

modificação

do quadro

direta da forma
técnico,

tradicionais

por antigos
no mesmo

das

motoristas

de

impossi
empr~
e mecâ

nível com os funcio

concessionári~ ..

Observa-se
e às exigências

foi decorrência

pelas direções

lu

à altura dos técnicos

que esta

em sua maioria,

nicos sem condições

devido

com todo seu paradigma

vel de ser assimilado

o siste-

na maloria dos

das empresas

como interlocutores

das empresas

não

tiveram que ceder

jovens que, diferentemente

Pode-se afirmar

sas, compostas

abandonaram

de se adaptarem

hoje que a maioria

proprietários,

que

a seus filhos, quase sempre

com condições

por

dos

profunda

Os empresários

tradicional,

das empresas

nível universitário,

situação

no ramo, acostumados,

a urna administrada

gar na direção

quadro de horá

urna transformação

tais exigências,

~

casos,

transportados,

também

ma. Os que se mantiveram

de cada

em termos do número de viagens

das empresas.

acompanhar

pela

do funcionamento

e sua qualificação,

etc., provocou

de

administração.

dos sistema de transporte

por dia, número de passageiros

veículos,

autonomia

ainda que, devido

quanto

ao funcionamento

às formas de controle
feitas pela

METROBEL,

t)

as empresas,

principalmente

saram por um processo

as de pequeno

de modernização

vou à adoção de novas rotinas
de-obra

mais qualificada

to e supervisão
percebe-se

de trabalho,

e à necessidade

ao aumento

rial em termos das instalações
serviços

de manutenção,

qualificado

do serviço

nalização
relaçeos

da METROBEL

de transporte

do PROBUS

implicariam

com as empresas

missionárias

do serviço.

além da especificação

dos

de pessoal
2

e administrativos.

urbano

concessio-

e a operaciode

agora definidas

Em função disto,

do serviço

empresa-

do funcionamento

no estabelecimento

privadas,

le

Como consequência,

como a agência

coletivo

que

de maior conhecimen

e treinamento

técnicos

pa~

à absorção de mão-

do investimento

físicas,

na formação

e em equipamentos

A efetivação
nária

administrativa

dos custos operacionals.

uma tendência

e médio porte,

caberia

a ser prestado,

novas

como perà METROBEL,

a determina

N

ção da forma de remuneração.

Do ponto de vista da METROBEL
cio, o objetivo

de compatibilizar

havia, desde o

o equilíbrio

financeiro

sistema

como 11m todo, bem como sua eficiência,

cupação

de cunho social mais amplo. Além de atender

mais racional,

à demanda

certa regularidade

existente,

do serviço

iní
do

com uma preo-

pretendia-se

para áreas de menor

de forma
garantir
densidade

2vários dos entrevistados mostraram-se orgulhos com a au
tomação por computador de muitas das atividades da empresa:
controle de estoque, manutenção, controle de peças, do serviço, etc ..

('

populacional,

assim como em horários

mo o noturno.
passagem

para o usuário

tivamente
aquele

Buscava-se

menor,

de baixa utilização,

concomitantemente

que o preço

das áreas periféricas

em relação

à extensão

pago pelos passageiros

empresas

dos preços

das passagens

que garantisse

tarifário

diferente

que

a METROBEL

às

definição

da forma de

um componente

de subsídio

o equilíbrio

te-

para remuneração

- que possuiriam

cial - bem como um mecanismo
distintas,

do

das linhas mais centrais.

um sistema

permissionárias,

da

fosse compara-

do trajeto,

Para que tudo isso fosse possível,
ria que estabelecer

co

cruzado

so-

entre linhas

financeiro

do sistema

como um todo.

A METROBEL
pelas empresas

de acordo

vasse em conta,
ro de viagens
do veículo,
primeira

realizadas

os serviços

com uma planilha
a extensão

e o tamanho

adaptação

d~ Preços,

e claculados

do percurso,

tes, rodagem,

o nume-

da empresa.

usado pelo

remunerava

peças e acessórios)

le-

da frota, além do padrão

do modelo

em Cr$/km

prestados

de custos que

idade média da frota e dimensão

Interministerial

calculados

remunerar

basicamente,

planilha,

dependentes

decidiu

A

Conselho

os custos chamados

(combustível,
e os chamados

pela relação Cr$/Veículo/Ano

in

lubrificandependentes,

(depreciação,

remun~

/

ração de capital,
tivas).

pessoal

de operação

A partir de uma estimação

da necessidade

de uma oferta

se o número de viagens

da demanda

regular

necessárias,

em função dos dois primeiros,

e despesas

administra-

de cada linha e

do serviço, estabeleceuo quadro

o tamanho

de horários

da frota para

e,
cada

linha.

Dados estes parâmetros

serviço

que presta,

gens ou da variação
te da prevista

da demanda.

apenas

A remuneração

estabelecidas

serviço

prestado

vamente

arrecadados

tuiu-se

uma Câmara de Compensação

as empresas
operam

em passagens

planilha.
operam

Tarifária

as linahs expressas

Os acertos

efeti
insti-

porque

devolvem

para a CCT o
o pagamento

nas qua~o

não cobrem os custos

são, assim,

pelo

acima de sua remuneração,

da periferia,

subsidiados,

gam a cobrir os custos definidos

montante

dos serarrecada
pela

das empresas

que

cujos preços

na medida

entre a CCT e as empresas

valor

estipulados

de

em que não che

para a operação

do serviço.
para

eram previstos

feitos quinzenalmente.

O s í's t ema tarifário
Câmara

com os valores

Este seria o caso, por exemplo,

passagens

serem

pela METROBEL.

Assim,

pelas empresas

do com as passagens

do

entanto,

por cada uma delas,

que serve para complementar

viços prestados

pelo não cumpri

- CCT.

linhas mais rentáveis,

excedente,

diferen

o custo do pagamento

pelas permissionárias

que arrecadam

será

que, no

e controladas

Para compatibilizar

passa-

ou em se tratando

extraordinárias

normatizadas

recebe pelo

da receita de

no caso de penalidade

de viagens

são rigidamente

a empresa

independentemente

mento das especificações
oferecimento

gerais,

de Compensação

a solução
política

técnica

viável

de transporte

gumas questões

Tarifária

e a operacionalização

parecem,

a primeira

para a consecução

coletivo

devem ser destacadas.

vista,

dos objetivos

da METROBEL.

No

Em primeiro

da

da

entanto,al
lugar,

os

crit~rios,

parâmetros

do custo da operação
presas

e índices

utilizados

do sistema

permissionárias

e para

para o

o pagamento

estão longe de serem

dos gastos m~dios

troversos,

nos diversos

quanto de objetividade

do, a planilha
instrumento

de custos

"técnico"

quanto

o

itens, são não só con

discutível.3

Neste senti-

não pode ser considerada

inquestionável,

das em-

consensuais.

Tanto a seleção dos fatores a serem remunerados,
cálculo

cálculo

embora

como

um

o esforço

na
va-

busca de um modelo de aferição

de custos

que contemple

rios fatores

um avanço

em relação a esque

seja, sem dúvida,

mas mais unidimensionais

que levassem

em conta somente

uma

ou duas variáveis.

As críticas
tas ao esquema
estabelecido

mais

de remuneração

na primeira

importantes
das empresas

planilha

travam-se

provaveJmente

lha, o que ensejaria,

diluídos
na verdade,

em diversos

situação

uma lógica,

3

.

pag~

itens da planl

e possibilitaria

não identificáve~s.

o

Esses encon-

um mascaramento

mento de sobrelucros

fundamental

claramente

dos empresários.

tos reais dos vários componentes

favoreceria

permissionárias

estão baseadas

mente no fato de que não se explicitava
mento dos lucros e pro-labore

que podem ser fel

dos

cus-

o recebi-

Na prática,

esta

por parte dos empresários,

VeJa-se, por exemplo, o cálculo do gasto médio de combustível por quilômetro rodado. Pesquisa efetuada recentemente pela METROBEL encontrou um índice relativamente maior,
mesmo do que aquele informado pelas próprias emrpesas perm~
sionárias (informação de técnico da METROBEL em entrevistacom os autores).

de superestimar

os custos de operação

nar no sentido da revisão
garantir

do sistema e pressio-

de itens diversos,

um índice de remuneração

como forma

considerada

de

por eles ade-

quada.

Por outro lado, a remuenração
viço especificado

previamente

prestado,

independentemente

arrecadada

pelas diversas

uma pressão
gens,

da receita
linhas,

dos empresários

justificado,

pelo aumento

da qualidade

A CCT, apesar

BEL assumiu
transporte

um desempenho

do serviço.

e problemas

tido de atingir

seus objetivos:

com maior eficácia

dela, a METRO-

e ao mesmo tempo não penalizar

do sistema de

uma política

fazer funcionar

- sem a concorrência

op~

apresentou

Através

e pôde implementar

via-

real existente,

de fato seu papel de gerenciadora
coletivo

de fato

do número de

resolvidos,

razoável.

ser

. , .
InICIO,

desde o

de dificuldades

até hoje não totalmente

inicialmente

em passagens

gerava,

no

e efetivamente

seja em termos da demanda

seja em termos da melhoria

racionais

pela metrobel

baseada

o

predatória

excessivamente

os

no sensistema
anterior usuários

das linhas mais longas, que servem à periferia.

Com a instituição
ser efetivamente
sistem3

responsável

da CCT, a METROBEL

pelo equilíbrio

como um todo. Num primeiro

foi conseguido

sem grandes

depois,

o aumento

quando

ser feito em ín~ces

momento,

problemas.

financeiro

a
do

parece que isto

Somente

algum

dos preços das passagens

menores

passa

tempo
passou a

do que as da tarifa média,

num

contexto

de intensificação

frentou dificuldades

do surto inflacionário,

decorrentes

um lado, e de necessidades
acerto

de déficits

de atrasos

penho global
cimento

do séYviço,

na medida

de ônibus e proporcionou

carentes

porque a iniciativa

te coletivo

diminuiu

trais e em alguns
operavam

no

argumentos

dos veículos
utilizados

uma menor utilização

não se interessava

nas areas

uma baixa na qualidade

e se este seria o principal

coletivo

constatar

um dos problemas

do sistema

de transporte

gião metropolitana:
em circulação

se

nestes

para explicar

a

pelos setores médios,

o

que a METROBEL

diagnosticados
e tráfego

pelos

avaliar

do serviço

motivo

dos

para justificar

do serviço de transprote

fato é que pode-se

empresas.

nestas áreas e um

hoje pelos empresários

em maior escala

cen-

onde, em certos trechos,

coletivos

sua não utilização

p~

do transpo~

de classe média. Ainda que seja difícil

houve realmente

o forne-

antes

a racionalização

nobres,

o desem

de menor demanda,

a frota em circulação

bairros

coleti

princi-

antes duas ou mais linhas de diferentes

A diminuição

tantes.

de

regulares,

privada

Em contrapartida,

melhorou

em que aumentou

viagens

para areas e em horários

10 serviço.

do transporte.

o novo sistema

palmetne

cionar

cada vez maiores

ao funcionamento

vo na região metropolitana,

bairros

crescentes,

de contas com as permissionárias.

Quanto

setores

a CCT en

não logrou equ~

nos diversos

estudos

nas áreas centrais

da re

o do alto índice de carros particulares

nestas áreas,

causando

engarrafamentoscons-

As
transporte

'modificações

efetivada

através

BEL nos seus primeiros
do poder público
atividades

anos representou

com remuneração

da demanda,

pela qualidade

aliás,

um dos fatores realçados
altament~

te sentido,
equilíbrio
mente,

do serviço

positivo

a instituição
financeiro

pela qualidade

vo, perante

e operação

da METRO

um maior

controle

a opinião

das

das empre -

do transporte
garantida

do sistema,

a responder

em geral.

como

e,
um

da METROBEL.Ne~
não so

Gomo também,

do funcionamento

responsabl

Este último

pelos empresários

da implantação

coletivo

e sem riscos,i~

de qualquer

prestado.

passou

pública

clara

de expansão

e se eximiram

lidade

resultado

de

a esta perda da autonomia,p~

as permissionárias

a operar

dependente

da política

sobre o setor e uma delimitação

Em contrapartida

sistema

passaram

da criação

e mesmo da possibilidade

sas privadas.
10 novo

resultantes

pelo

e principal-

do transporte

coleti

A consolidação

da METROBEL -

1983 a 1986

A segunda administração
1983, em uma nova situação

política

vitória

do PMOB nas eleições

Gerais,

colocam-se

de oposição

fundamentais
decisões

de 1982 para o governo

se elegera

utilizando

de mudança,

e de solução aos problemas

assumira
sentido

e tráfego

bandeiras

de democratização

prementes

reconhecida

pela

política

Metropolitana,

papel

de fato e cada vez mais nos anos anteriores.
'"

era colocada

população

em geral, quando

como deficiências
circulação

como o alvo principal
esta denunciava

no transporte

na zona urbana,

das

coletivo.

era agora

responsável

na Região

Afinal,

como

entre os quais o do transporte

como a instituição

de transporte

distintos,

sociais mais

Por outro lado, a METROBEL
publicamente

problemas

Com a

de Minas

pouco lidara anteriormente.

as propostas

da população,

tem início em

a nível estadual.

para a instituição

com os quais a empresa
o governo

da METROBEL

que
Neste

das críticas
problemas

coletivo,

tais

más condições

falta de segurança

da

de

trânsi to,

no

etc ..

A METROBEL,
clsorla

muito grande,

tar projetos
mente

mais

situação,

atuando

tendo condições

justificados

viável

até então com uma autonomia de

somente

e eficiente,

políticas

enquanto

teria

estadual

implan-

solução

tecnicaà

de se adaptar

que impunha, de um lado, maior

trizes do governo

de

e, de outro,

submissão
abertura

nova

as dire-

ou flexibi

lidade às reinvidicações

e às pressões

dos diversos

setores

da população.

A segunda administração,
de consolidação
de política
presenta

da instituição

pública

também

to da autonomia

e tráfego,

em que ela claramente

do governo

estadual,

vezes levada a tomar decisões

do sistema,

Soluções

re-

perde mui-

que tivera no perío-

provavelmente

consideradas

como as mais viáveis

êxito e não foram implantadas,
rios, que conseguiram

algumas

poli

do equilíbrio
em

da instituição

vezes não lograram

em virtude

mobilizar

METROBEL

não seriam postas

pelos técnicos

e racionais

a

e implementar

ticas que, pelo menos na lógica da manutenção

prática.

principal

anterior.

Por iniciativa

financeiro

um período

a agência

transporte

pOlítico-institucional

do imediatamente

foi muitas

enquanto

no setor de

um momento

se representa

da reação dos usu~

apoio político

suficiente

para barrá-las.

Por outro lado, a nova administração
empresários

moderno

permissionárias

da região metropolitana.
talaram
cessar

pressão

e atuante,

do serviço
Através

uma infraestrutura

os empresários

considerável,

congregando

de transporte

técnica

todas as
coletivo

dessa associação,

todos os dados e informações

do sistema,

os

ao setor muito mas fortes do que antes, organiz~

dos em um sindicato
empresas

encontrou

onde ins

capaz de controlar
referentes

conseguiram

à

e pr~

operação

criar um mecanismo de

com força suficiente

para

encaminhar

eficazmente

os interesses

A METROBEL,
suia três diretorias
A Diretoria
mentos,

implantação,

subordinadas
através

na de Belo Horizonte.

ções de planejamento

Técnica

e elaboração

internas

de programas

pregados

de projetos.

como o próprio

que dizem respeito

e trânsito,

empresa

ou reclamações

medidas

da à disposição
METROBEL,

fun-

Diretoria

adminis

à nova situação
vinculada

Metrobel

receber

responder

Operações,

nos

às consultas

sistemas
da comuni-

áreas

ou reclamações.

comunicação

no sentido do encaminhamento

no

de suas so

uma linha telefônica

pa~

dos e~

e perturbações

as diversas

às solicitações

da população

diretamente

serviço deuti

e os resultados

e acionar

instalou-se

de

políti

da comunidade,

sobre ocorrências

e trânsito

para atendimento

tre outras

À

às atividades

a esta as modlficações

de transpo~~e

licitações

das

nome indica,co~

e dos órgãos que prestam

informações

dade, transmitir
sistema

a Central

atribuições:

da METROBEL

de transporte

e proje -

da instituição.

de Operações,

lidade pública

à

e apoio a essas ati

encarregava-se

ca, foi criada a nível de assessoria,

com as seguintes

departa-

na Região Metropolita-

Como um meio de se adaptar

à Diretoria

po~

que dizem respeito

e tráfego

e Financeira,

as questões

trativas

de seus diversos

Para dar respaldo

fins, a Diretoria

complexa,

.diretamente à presidência.

e fiscalização

à transporte

Administrativa

já bastante

todas as atribuições

operação

tos relativos

petiam

instituição

de Operações,

assumira

vidades

do setor.

da
En

coloca-

direta com

a

de pedidos de infor-

..~

mações

e de reclamações.

Mais recentemente
cesso de reestruturação
tivo de torná-Ia

modificações

em submeter

ções de operação

Superintendência

subordinada,

e Controle

a projetos

qual

a Central

Me-

de Planejamento

de Comunicação

estratégicos

e
So-

de Planejamen

-

"stricto

de Comunicação

Social, voltada
relações

demonstra

de relacionamento

e

de urna Superintendência
de asses-

e publicidade,

a importância

com o público

Num ambiente

tráfego

respectivas.

para as atividades

públicas

inovadores

mencionado,

senso" de

das dIretorias

também Que a criação

de diretoria,

e programas

uma vez que, corno foi

de planejamento

tro da METROBEL.

à

urna

fundamentalmenteas atividades de p Lan ejarren

são responsabilidades

as funções

Operacional,

a nível de divisão,

Vale salientar

"status"

*

,

soria de imprensa,

mais três

de diretoria:

urna Superintendência

de médio e longo prazo,

tramporte

"status"

Manteve-se

e criou-se

que cabe à Superintendência

to e Desenvolvimento

as atividades

ao tráfego e, em

ao transporte.

e urna Superintendência

cial. Ressalte-se

to vinculadas

referentes

e financeira

de Sistema

Desenvolvimento

nas suas atividades

todas as fun-

com o mesmo

trobel de Operações,

com o obje-

a uma mesma diretoria

administrativa

encontra-se

interna,

desta reforma

as concernentes

superintendências,

passou por um prQ

decorrentes

e planejamento

outra diretoria,
a diretoria

administrativa

mais ágil e eficiente

fins. As principais
implicaram

a instituição

de abertura

com

crescente que

vêm ganhando
política,

esta

de.Q.
e

J

uma resposta

institucional

para permitir

à empresa um canal

~A
denomi nação de superintendênciadeve-se a que, pelo reqí mento,i.Q.
terno da METROBEL são previstassomente três diretorjas.

aberto de comunicação
opinião

constante com setores

relevantes

da

pública.

à questão

No referente
METROBEL

deu continuidade,

projetos

específicos

e solucionar
responder

fundamentalmente

no sistema

às novas necessidades

rentes ao transporte
Encontra-se

de horário

da própria

da instituição

vale destacar

em fase de implantação

ma de quadro

assim como
trans

Metropolitana.

e projetos

coletivo,

a

para ajustar

já implantado,

decorrentes

formação pela qual passa a Região

Entre os estudos

coletivo,

à implementação de

neste período,

voltados

problemas

do transporte

por etapas

os

refe-

seguintes.

um novo siste

(ALOC), pelo qual as permissionárias

terão que oferecer o serviço em intervalospre-determinados,

de

forma a atender

de

melhor

pico. O ALOC substitui
o numero de viagens
sionária

um sistema

dentro

a demanda

o intervalo

em alg~

de forma a evitar

de volta aos bairros

Encontra-se

de implantação,

neas por áreas da cidade,
bilhete

que

criar pátios de estacionamento

em

ex
que

assim, os cus-

também em análise

a pos-

à médio prazo, de tarifas homog~
que permitiriam

pelo usuário,

do para outro veículo,

número

em horários

neste sentido é baixa, diminuindo,

sibilidade

à permi~

maneira

tos totais do sistema.

um mesmo

Estuda-se

cabendo

também uma

ma região do centro da cidade,
de viagens

nas horas

no qual só está definido

deste limite.

mais conveniente.

pela qual se poderia

cessivo

concentrada

por faixa de horários,

estabelecer,

lhe parecer

a demanda

dentro

quando

a utilização

necessário

de limites

de

o transbo~

geográficos

pré-d~

terminados.

Esta proposta

custo do transporte
to casa-trabalho

coletivo

precisa

Neste período
justamento

da pldnilha

via entre os técnicos
cer uma planilha
ção do sistema
outro

teria por finalidade
para a população

de realizar

deu-se

que expressasse

lado, os próprios

melhor

empresários

eram sub-remunerados.

proposta
muneração

proposta

foi rejeitada

dos técnicos
dos serviços

ção a METROBEL

haveria

contratar

para vetá-

dos gastos

esta
na

re

independente,

civil pesada,

Esta, dfinal

aprovada,

do custo de remuneração

tados pelas permissionárias
planilha

empresarlos

que por

um consultor

na construção

borar uma nova planilha.
um encarecimento

uma redução

na

elaborada

pelos

Note-se

yue,

em torno de 11%. Face a esta situa -

resolv~

com larga experiência

planilha

da instituição

de falhas técnicas.

De

no sentido

de modificação,

apoio da presidência

Ia, sob alegação

de estabele

pressionavam

sua percepção,

que lograram

ha-

os custos da opera-

ítens da antiga

da METROBEL

rea-

reais das permissionárias.

de alguns

pelos técnicos

e o

De um lado,

a preocupação

do ajustamento

Uma primeira

baldeação.'

em vigor.

da METROBEL

o

que no traje-

também a discussão

de custos

e os ganhos

diminuir

para ela-

implicou

dos serviços

em

pre~

em torno de 4,5% em relação

a

em vigor e era 17% mais cara que aquela calculada

pelos técnicos

* Informações
ta aos autores.

da METROBEL.'*

dadas pelos técnicos

da METROBEL

em entrevis

A principal
cálculo

modificação

foi a explicitação

trabalho

da diretoria

introduzida

do lucro empresarial

(1,5% de pró-labore).

bre toda a massa de custos apurados
nilha. Anteriormente,
e do pró-labore,
diversos
pital

outros

itefis, especialmente

nova fórmula de remuneração

embutidos

de combustível,
cujo cálculo
consumo

lubrificantes

ram-se

sub-remunerados

pneus,

técnicos

sobreremuneração

não havendo

em alguns

como os

o

conside

-

como por exemplo nos
que há

de ganho extraordinário

illffi

neste

do empres~

à compra de peças, em que, embora

abatimentos

nos fornecedores.

pela superutilização,
de operação:

rodado,

sobre

o que permitiria,

pelos preços de mercado,
É

muitas

possível

através

a permissionária

por um número maior de funcionários
liza.

consenso

por sua vezJentendem

remunerados

pessoal

Há gastos,

de

de lucros extras por parte das empre-

sas. Outra possibilidade

lucros

na

foi importante,

os empresários

casos,

dos combustíveis,

rio é no referente

e

eliminadas

e pneus por quilômetro

Enquanto

da METROBEL,

caso, uma apropriação

ca-

não impede a possibilidade

em itens diversos.

no sistema.

do

dos serviços.

é problemático,

médio

em

e equipamentos)

estas últimas

lado a nova planilha

sobrelucros

do lucro

na remuneração

Se,por um lado, esta explicitação
por outro

ítens da pl~

de fato diluídos

instalação

administrativas,

do

Ambos incidem s~

nos demais

estes encontravam-se

de

(6%) e

como não havia discriminação

(frota, almoxarifado,

nas despesas

na forma

sejam

vezes conseguem

ainda a formação de

de horas-extras,
receberia

do

da METROBEL

do que efetivamente

uti

Embora haja um avanço
te à maior explicitação
dos serviços

manteve

em que cria'~feitos
pagava

de critérios,

a mesma

garantir

Anteriormente,

explicitamente,

supetestimar

diversos

um alto retorno do capital

ma, na segunda

planilha,

proporcinalmente

princípio

toda elevação

medida

quando

não se

o empresário

ten

gastos,

no sentido

aplicado.

Da mesma

de
for-

são re-

à massa de custos apurados,

autorizada

dos empregados

na

como os dois itens citados

munerados

salários

no referen

a forma de remuneração

lógica da anterior,

perversos~

lucro e pró-labore

dia a procurar

da nova planilha

de gastos,

de operação,

acarreta

em

inclusive

em

maior rendi -

mento ao empresarlO.

Nas atividades
10 mercado,

no mínimo,
ter-se

qualquer

com preocupação

to aos preços

todo aumento

momento,

em termos

lucros e pró-labore

da empresa.

tos da planilha.

com

da

con-

RMBH,

seja ele

e trocadores

em aumento

real

uma vez que, como

são calculadas

isto

o contrário,pois

pela METROBEL,

absolutos,

man

Ora, no caso dos

coletivo

justamente

dos empresários

remunerações

p~

incremen

quando

da demanda,

de salário de motoristas

significa,

viu, essas

total desse

ou serviço;

uma retração

de insumos reconhecido

de combustível,
peças,

pelo repasse

do serviço de transporte

em um primeiro

balizadas

pois nem sempre é possível

sobre o faturamento

permissionários

normais,

nos custos dos insumos e vista,

finais da mercadoria

não raro ocorre

sequências

ocorre,

aumento

o mesmo desempenho

é feito,

empresariaIs

ou de
dos
se

sobre a massa de cus

Evidentemente,

numa situação

cia, a nível do empresário
positivo,

de iniCiO,

da planilha.
comportamento
tre "capital

presários

individual,

qualquer

aumento

Isto leva a situações
empresarial.

Assim,

e trabalho",

des de mercado,

de serviços

no serviço

de ônibus coletivo

equilíbrio

financeiro

do pessoal

nas atividades

a princípio,

de mercado

há correlação

direta entre receita

não é penalizado

do previsto,
auferida

terem a responsabilidade

tprmos

direta

leva os empresários

que privilegia

que autorize

por um

uma vez que não
e pagamento

p~

dos serviços.

da, sem riscos em termos de oscilações

atuação

pelo

METROBEL.

Em suma, o fato de terem uma remuneração

do sistema,

normais

pela compatibi-

está a cargo da

comportamento

Ia prestação

os e~

da RMBH, a preocupação

abaixo

en

é exclusiva dos empresários,

do sistema

Ou seja, o empresário,

mascarada;

a responsabilidade

e despesa

a tensão

dos salários

de prestação

no

básica das socied~

profundamente

Por outro lado, enquanto

entre receita

atípicas

por exemplo,

ganham mais com o aumento

como

dos itens constantes

característica

se apresenta

tendên

para considerar

bastantes

de operação.

lização

como esta há

de melhoria

único mecanismo

pelo equilíbrio
individuais

uma pressão

um aumento

de mercado

e de

financeiro

sobre a METROBEL

prestados.

não

a uma lógica de

do número de viagens,

dos serviços

garanti-

para

justificado em

Afinal este é

legal, pelo qual podem aumentar

o

suas recei-

tas.

É

interessante

observar

ainda que, a nível indivi

I /
f

dual, os empresários
qualidade

fazem sua a bandeira

dos serviços

do número de viagens
tos sociais.

referente
mem-se

- normalmente

sensíveis

de operação,

empunhada

à solicitação

aumento

pelos movimen-

as reinvidicações

e qualidade

às pressões

populares no

é Formalmente

correto

exi-

e culpam a METROBEL

do serviço

prestado

- é fácil imaginar

~

trabalhistas

de maior oferta de transporte,

de toda a responsabilidade

penhar

da

em que os empresários,

integram-se

especificação

pela

- o que aliás

a quem cabe desem-

o papel de "vilão".

Pode-se

argumentar

tada for exacerbada
maior

principalmente,

Nestas circunstâncias

lém de mostrarem-se
do pessoal

- leia-se,

de melhoria

for

por cada empresário

êxito relnvidicativo

O

sibilidade

que, se a lógica acima explici

de se conseguir

de cada um, menor e a pos-

um equilíbrio

dos parâmetros

dados. Evidentemente

os empresários

em sua totalidade

líbrio geral do sistema,
barreira

gerenciamento
testemunho

do transporte

e propostas

existentes

coletivo.

que

com o equi

de romper

que, se vitoriosa,

modelo

patronal,

rios empresár ios, !1ão deixam
ambiguidades

seria falso afirmar

ou que são incapazes

o próprio

do sindicato

do sistema dentro

não se importam

de sua "lógica estreita",

ria por inviabilizar

quanto

individual,

a

acab~

em que se assenta

o

Na verdade,

o

tanto

como o depoimento

dúv idas quanto

e à preocupação

de

va-

à consciência das

em pensar

soluções

que tornem o atual sistema menos vulnerável

crises.

Entretanto,

apesar da percepção

das contradições,

a

Identificandouma diminuição
sageiros
tribuiu

ao mês no sistema de transporte,
a origem

do problema,

tos. Em primeiro
ter acompanhado

o aumento

muitos

a instituição

fundamentalmente,

casos,

tatou-se

da crise econômica

utilizasse

que atingia

fa-

zando o expediente

duramente

percorrendo,

a pé. Em segundo

crescente

de entrar

acarretando

não

fazia com que pa~

menos o sistema,

longos trajetos

que percentual

traseira,

a dois

a-

do custo da tarifa média do siste

de renda maIs baixa da população,

te dos usuários

pa~

lugar, apesar do preço das passagens

ma, o agravamento
setores

do numero médio de

lugar, cons-

dos usuários

estava utili

e sair do coletivo

uma evasão da receita

em

pela

para o

porta
sistema

da ordem de 10 a 15%.*

Para enfrentar
cidiu

implementar,

esta última questão,

depois de experiência

nhas, durante

seis meses,

o desembarque

pela traseira,

rista pudesse

controlar

viagens

o embarque

testada

sofreu críticas

zadas da população.

A implantação

da população,

acarretou

mora na entrada

* Estimativa
em entrevista

em duas li

pela porta dianteira

no entanto,

viável,

adaptação

de

e

de forma a que também o moto -

país e no exterior,

tema, sem a devida

exitosa

o fluxo de passageiros,

não pagas. A medida

ficada como alternativa

a METROBEL

apesar de ser justi
em várias

e reclamações

do projeto

dos coletivos

realmente

do passageiro,

impedindo

diversos

insegurança

dos técnicos da METROBEL;
feita pelos autores.

áreas

do

generali-

em todo o sis-

e esclarecimento
transtornos:

de-

na descida,

au-

informação

obtida

em dificuldade,
los bilaterais

como também a autorização
entre permissionárias

que evidentemente

credoras

somente funcionava

negativas:

Tarifária

mas em vigor,

do sistema,

do poder público

promover

idealizado

a METROBEL

linhas de periferia.
manda exigiria

estadual

pena de deterioracão

os

pelas nor
por

outro

decorrente

feitos no

sistema

quase que totalmente

para se manter,

para a instituição

do transporte
Nestas,

ampliação

também

da CCT.

fica cada vez mais

a ampliação

Câma-

não tem recebido

do sistema,

Além de passar a depender

ciente,

conseqüências

de empréstimos

para financiamento

10 modelo

o défIcit da

a que teria direito

nas despesas

dos juros e amortizações

verbas

e devedoras,o

a título de taxa de gerenciamento;

lado, há um acréscimo

bancário

acarreta

por um lado, a instituição

3% do faturamento

paral~

como um paliativo.

Do ponto de vista da METROBEL
ra de Compensação

de acertos

quando

p~

ela seria auto-sufi

impossibilitada

coletivo

o crescimento

da qualidade

de

em determinadas
excessivo

do número de viagens

crescente

das

da de-

diárias,

sob

do serviço pre~

tado.

Para enfrentar
METROBEL

começou

no entanto,
tórios.

o problema

a estudar

não loqraram,

várias

do déficit

alternativas

até agora,

crescente,

a

de ação, que,

os resultados

satisfa-

o formato

operacional

transporte

coletivo

tos que, na média,
pressionando,
déficits

e as regras que regem o sistema

na RMBH tendem
se aproximam

por conseguinte,

crescentes

acordo

rIos que incorporam
o déficit

da lógica acima descrita,
em direção

à acumulação

que, como nos últimos

das passagens

com o aumento

sociais,

comportamen-

de

do sIstema.

Ressalte-se
dos preços

a favorecer

de

cobradas

das tarifas

tem sido feito, não
médias,

também pressões
da CCT tendeu

anos o reajuste
de

mas seguindo

políticas

crité

e preocupações

a ser constante

e a aumen-

tar com o passar do tempo.

Pelas nn~mas,
rias com a CCT deveria
Entretanto,

o acerto

ser feito de quinze

devido a problemas

te ao déficit

crescente,

dias, prejudicando
ficavam muitas

atrasos

na prestação

credoras

dias.

e principalmensessenta

credoras.

financeiras,

Anteriormente

de fevereiro

em quinze

de até

as empresas

vezes com dificuldades

zação Econômica

empresas

operacionais

ocorrem

sobremaneira

tal de giro suficiente.

desta demora

de contas das permissioná-

Estas

sem capi

ao Plano de Estabili-

de 1986, os efeitos

perversos

de contas entre a METROBEL

eram ainda mais intensos,

e

as

pois estas

pe~

'f.

diam considerável

soma de recursos

tária.

Em contrapartida,

devedoras

tinham condições

cando o "capital alheio"
nismos

informais

ta situação;

pela desvalorização

nesta época, as empresas

de auferir

no mercado

mone

um ganho extra, apli-

financeiro.

foram às vezes utilizados

houve casos de adiantamentos

Alguns mec~

para minorar

es

da CCT à empresa

mento do tempo médio das viagens,
oposição

à prefeitura

tentaram

utilizar

tico, criticando
municipal

de Belo Horizonte

a insatisfação
a METROBEL.

e estadual,

sequências

etc .. As candidaturas

da medida

criada

nas eleições

num período

de 1985

como um trunfo poli

Por interferência

preocupados,

de

dos governos

tudo indica, com as conpré-eleitoral,

a institui-

'J~

ção foi obrigada

a voltar atrás e reestabelecer

pela porta traseira

proposta

de minorar

ção da frota de certas
possível

atender

de viagens

linhas,

no entanto,

utilizar

este mecanismo

linhas

Vários

simples

mas afirmam

de veículos

dos custos

que há, de fato,

também que há outras

para que se mantenha

Propõem

então,

em termos

o

gerais,

da frota e não simplesmente

o

corte em alguns casos.

propostas

citadas

acima

visando

a METROBEL" foi induzida,

dos governos

* Em

em-

anos não tem sido posswel

Além de não ter tido sucesso

sistema,

número

de pressão dos

reconhecem*

ou um aumento

seria

com menor

como forma de diminuição

nível médio de atendimento.
um reajustamento

à demanda,

empresários

carência

foi a redu -

nas quais teoricamente

nos últimos

superdimensionadas,

em que existe

do sistema

Devido à capacidade

presáros,

do sistema.

pelo corpo técnico da METRO

o déficit

adequadamente

diárias.

embarque

dos coletivos.

Outra medida
BEL no sentido

o

estadual

entrevista,

e municipal

com os autores.

na implementação

o equilíbrio

financeiro

por iniciativa
a promover

das duas
do

política

medidas

que

tenderiam

a tornar ~ CCT ainda mais deficitária:

livre nos coletivos,

primeiros

deficientes

acompanhados

tendendo

físicos,

à reinvidicação

em movimento

grevista

passe a motoristas
de usuários

do pessoal

e cobradores.

correios

exigir

dos problemas

Metropolitana
hoje dilemas

ao processo

relativos

o número
s~

funcionádos

ou interessados

para o problema

des de garantir

quanto às políti

instrumentos

setores

do transporte

do serviço.

uma certa pe~

através

dos

política,

que recebe,

vis
não

sociais envolvidos
coletivo.

hoje interessados

de como compatibilizar

a legitimidade

no

que impõem menos autono-

e contrapressões

parecem

que parecem

especialmente

possa lidar com a questão

na questão

coletivo

instituição

hoje na empresa

como dos diversos

da METROBEL

a

à forma de operação

em criar

ta em termos das pressões
so do governo,

ao transprote

sistema,

frente aos novos tempos,

quais a instituição

no encaminhame~

equacionamento,

do próprio

perceber

mia, e uma preocupação

luções

da METROBEL

de tomada de decisão

Pode-se

técnicos

ex-combatentes,

de Belo Horizonte,

cas para o setor e quanto

plexidade

o

sem pagar pelo serviço,

de difícil

uma rediscussão

referente

deu também

e telégrafos.

to de vários

enfrenta

salários,

a

do sistema,

soldados da PM, e empregados

Apesar do sucesso

na Região

de operação

Com isto aumentou

a viajar

em serviço,

aos

por seus responsáveis;

tor que já incluía anteriormente:
rios da METROBEL

passe

aos idosos, em seguida

por melhores

com direito

deu

da instituição

Vários

em propor

s~

as necessidafrente à pop~

lação de modo geral, promover
nar o transporte

coletivo,

sários e responder
tadual

enfrentar

às iniciativas

eficazes

para equaci~

as pressões

políticas

dos empre-

dos governos

es

e municipal.

finais

Considerações

A METROBEL,
anos oitenta,

empresa

nasceu como grande

ciada, de um lado,pelo
tadual

medidas

implantada

no início

força institucional,

apoio político

dos
propi

dado pelo governo

e, de outro lado, pelas características

de sua

es
pro-

pria gestação.

o grupo de técnicos que idealizou e dirigiu a
"f..

METROBEL

.

nos seus prImeIros

do tipo de intervenção
rIencIa

nas questões

diversos

a ser realizada,

de transporte

órgãos de planejamento

A instituição
damente

toda a concepção

porte e tráfego
problema

e tráfego,

foi criada

a METROBEL

dos diversos

de transporte

assumiria

diversas

gão estadual

tiraria

municípios

o serviço

transformando

em

a pesnar

Horizonte.

competência

da região para decidir

e o sistema de tráfego,

pelas viagens

o

isoladamente,mas

de Belo

qualquer

profu~

do sistema de trans

funções antes desempenhadas

responsavel

adquiridas

De um lado, passa-se

toda 'a Região Metropolitana

Neste sentido,

expe-

governamental.

do funcionamento

na região.

tinha clareza

como possuia

como afeto não ,mais aos municípios

abrangendo

tonomia

anos, não apenas

assim

e au
sobre
como

pelo DER, or

intermunicipais.

De

outro

lado, elimina-se

do serviço
tência

coletivo

a figura do concessionário

e cria-se

não só para definir

quema de operação

interessadas

pública

as necessidades,

do transporte

ciar todo o funcionamento
privadas

uma empresa

coletivo,

do sistema,

em fornecer

privado
com comp~

a forma e o escomo para

contratando

um serviço

gere~
empresas

previamente

es

pecificado.

Num primeiro
ções e força política
efetivar

suficiente

suas propostas,

sociedade,

inclusive

estivesse

submetida

dual, através

especializado

METROBEL

formalmente

grande

seria improvável

acostumados

diretamente

na medi

saber

que

reforma

ao sis

empresariais

serviço

VIn-

público.

antes concessionários

do ser-

a tratar de seus interesses

com um órgão da prefeitura

áreas da cidade,

a

na região, que afetou

de fortes grupos
desses

adqui-

e pelo

Sem estas condições,

a profunda

est~

para encaminhar

e dirigente.

antes ao fornecimento

Controlavam

decisória,

pela experiência

Os empresários,

culares

autonomia

e tráfego

e
da

do governo

de seu corpo técnico

cristalizados

viço, estavam

diversas

da RMBH, ela

carta branca do governo

coletivo

condi

Embora a instituição

ao controle

fosse capaz de implantar

interesses

devete

seu papel

pressões

Deliberativo

justificados

tema de transprote

culados

para assumir

as empresariais.

riu, desde o início,uma

seus projetos,

a METROBEL

enfrentando

do Conselho

da em que conseguiu

momento,

nas quais atuavam

parti

do município.
e concorriam

entre si por outras areas. Tinham
serviço

a ser realizado

pria percepção

pecificar

pública

quando

existente.

te para garantir

sua capacidade

caram totalmente

desorientados

e nãotiveram

e dados obtidos

levantamentos· feitos em diversos
tabelecido

objetivos

seus projetos,

claros,

que mudariam

ca do transporte

coletivo

alternativa

formulações
em opções

públicas,

através

órgãos

e escolhas

cias inúmeras,

se

públicos

profundamente

especialmente
a atuação

de alternativas

problede

uma

de pesquisas

e

e tendo e~
implementar

pôde rapdiamente

e do tráfego

mais profundas,

bem os

dispondo

toda a sistemáti-

na região.

Mas, como em toda definição
de políticas

suficie~

da METROBEL.

com sua área de atuação,

série de informações

pri-

os empresários fi

Esta, por sua vez, conhecendo
mas relacionados

e es

Num

ainda organização

às exigências

sua pro-

para controlar

de reação,

o

teriam que lidar

no âmbito metropolitano.

não tinham

não a de se submeterem

definir

segundo

Agora,

com competência

todo o serviço

meiro momento,

para

e para se expandir

da demanda

com uma agência

liberdade

e

implementaçãó

as voltadas

para re -

da METROBEL

implicou

que tiveram

nem todas elas harmônicas

consequên-

ou compatíveis

en

t'f.

tre si. Ao lado de diversos
tros não desejados,

nem previstos.

tados hoje pela instituição
resultantes

efeitos

da operação

positivos,
Alguns

decorrem

do próprio

Num segundo momento,

ocorreram

ou

dos dilemas enfre~

de "efeitos perversos"

sistema

implantado.

a METROBEL

passaca

enfren

tar problemas

novos, de origens

cresce,

novos bairros

sistema

precisa

dições

são criados,

foi criada.

te, encontra

A segunda

condições

ajustado.

daquelas

novas e

o

Só que as con

da época em que a ins-

administração,

políticas

muda,

A cidade

há demandas

ser permanentemente

agora são diferentes

tituição

diversas.

bastante

principalmen-

diferentes

das an

teriores.

Em primeiro
antes desarticulados,
novo, atuante
mações

organizaram-se

e moderno,

relevantes

te. A maioria
controle
serviço

e se equiparam

Note-se ~ue

damentalmente,

para funcionar

das próprias

e administrativas

de manutenção

esta modernização

rente à discriminação

exigências

detalhada

das empresas

da agência

tativamente

pública,

pouco numerosos,

mo um interlocutor

com grande

zerem ouvir no processo

•

trizes da instituição,
tivo.

ad

eficientemen

de no passado,

organizados

foi decorrente,
da METROBEL

das atividades

do
e

e
fun

nos ref~

operacionais

permissionárias.

Com acesso privilegiado
nistração

foram modernizadas

sobre todos os custos de operação

e conta com sistemas

ficazes.

interesses

os

delas têm hoje, diferentemente

e informação

um sindicato

todas as infor-

efetivamente

permissionárias

setor,

do

e criaram

capaz de controlar

e encaminhar

do setor. As empresas
ministrativamente

lugar, os empresários

junto à segunda

os empresários,
se apresentam

admi

embora quanti

cada vez mais co

poder e em condiçeos

de tomada de decisão

de se fa

das macro dir~

no que se refere ao transporte

cole-

A METROBEL
ro momento,
certas

diminuir

linhas,

não consegue

o número de viagens

nas~uais,

está superdimensionado;

sentido

de aumentar

volvidas

no setor.

sionaram

Na discussão

e exigiram

permitem

e decisão

o estabelecimento

que, tudo indica, atendem
melhor

melhor

remuneração.

da diretoria

explicitamente,
dos outros

tica se intensifica

pre~

de itens e de índices
e

lhes

anter10rmente,

o lucro e a remuenração dos
al~m de serem garantidos

com qualquer

alteração

reinvidicações
que adquirira

antes,

enfretaquecimento

assume

torna-se

dos usuários

tre os t~cnicos

de de decisão

lugar, o processo

e a oposição

Com isto, a instituição

para

da METROBEL

de abertura

o governo

mais vulnerável

mais

estadual.

um sentimento

da instituição

poli

do estado.
tamb~m

e perde muito da autonomia

frente ao governo

autônoma

às
que

Há hoje en

generalizado

de

e de perda de sua capacid~

e efetiva,

frente aos empresários,mas

em relação ao poder estadual.

o

papel do governo

mudou consideravelmente
pressões
cupados

en-

ítens de custos do serviço.

Em segundo

tamb~m

os empresários

Como se colocou

das empresas,

aumentam

no

sobre a nova pl~

a seus interesses

pelo atual sistema de pagamento,
serviços

contínuas

em todas as empresas

a segunda administração,

de

de seus t~cnicos,o

sofre pressões

estes numeros

primei

e de veículos

pela avaliação

serviço

nilha, durante

mais, como no

populares,

e sua relação

nos últimos

diretamente

com a ~OBEL

anos. Mais sensível

ou atrav~s

com suas bases de apoio eleitoral,

as

de políticos,pre~
o governo,usando

os mecanismos

de controle

bre a instituição,
rie de medidas

formal que nunca deixou de ter s~

tomou a iniciativa

que contrariavam

presa e intensificaram

reajustamentos

pode-se

grupos

específicos.

para equilibrar

centes

de pagamento

bre a população
ser coberto

Evidentemente

de modo geral,

pelo governo

postos que arrecada.
noma tamb~m
dos recursos

na medida

orçamentários

os d~ficits

A
cres

recaindo

em que terá

com os recursos

A instituição,

METROBEL

do serviço,

estes acabarão

estadual,

financeiramente,

da

co-

permissionárias.

~ levada a cada vez mais assumir

do sistema.

para

de decisões

na operação

das empresas

de

ao aumento

de viagens

imediata

auferida

com o custo da remuneração
METROBEL

inferior

ainda mais as dificuldades

a receita

em-

citar a autorização

A consequência

mo estas ~ aumentar

da

que ela pssou a enfren-

dos preços das passagens

m~dio da tarifa e a~isenção

uma se-

a lógica de atuação

os problemas

tar. Entre outras medidas,

de determinar

so
que

dos

im-

planejada

para ser autô

passa a depender

cada vez mais

do poder estadual

para seu

pro-

prio funcionamento.

Vale notar, entretanto,
externo,

o governo

não parece muito

que ma n t ém, atualmente,
determinado, em última
gerais.

Parece

interessado

responsável

em

maior sobre a

público
mostrar
METROBEL,

suas linhas políticas

difundir

Isto evita maiores

cando a METROBEL
responderia

instância,

ser conveniente

imagem de uma agência
o transporte.

um controle

que, para o

junto à população

por tudo o que ocorre
desgastes

como o "bode expiatório",

pelas falhas no serviço

mais

do governo,

a

com
fi-

que, na verdade,

público.

Evidentemente,

ao corpo técnico

da empresa.

mo o "vilão, quando,
fundamentais
enquanto

recentemente,

da instituição

certas

de interesses

ou sofrem modificação

das

cQ

diretrizes
externamente,

são vetados

pelo

gQ

em função de pressões

sociais diversos.

ultimamente

Em certa medida,

a METROBEL

vem se

junto à população

do transporte

a legitimidade

~

presa depende,

descrita,

com sua imagem

geral e frente aos usuários
cular.

algumas

e projetos

Frente à situação
preocupando

o fato de aparecer

são estabelecidas

iniciativas

verno estadual,

Preocupa

coletivo

em parti

institucional

em parte, do grau de credibilidade

em

da em

que manti

ver junto ao público.

A capacidade

de influência

direta dos

sobre a METROBEL

é bem menor que a exercida

rios. Apresentam

maior dificuldade

de homogeneizar

teresses,

às especificidades

dos problemas

devido

porte nas diversas
quando

usuariOS

pelos empresáseus in~
de transSomente

áreas da região metropolitana.

se trata da questão

vel maior convergência

dos preços

de esforços

(associações

~

/

das passagens

e poss~

e de interesses.

As org~

nizações

populares

de moradores,

bairros,

etc.) além de se apresentarem

de amigos

atomizadas

e com bai

xo poder demobilização,

nem sempre colocam

transporte

áreas da região metropolitana.

nas diferentes

mente quando
possível

se trata da questão

maior convergência

organizações
de bairros,

populares

de

a questão

do
So

dos preços das passagens

de esforços

(associações

e de interesses.

de moradores,

etc.) além de se apresentarem

é
As

de amigos

atomizadas

e

com

baixo poder de mobilização,

nem sempre colocam

transporte

nas suas agendas

ções.*

como prioritária

No entanto,

de ação direta,
sionar

essas organizações

os poderes

reivindicações
pedientes,

legislativo

através

lograr

da política

a fim de compensar

influência,

de criar ou aprimorar

relacionamento

tem-se

com o p0blico

oMperto

força o desejo

de reforçar

órgãos

entre outras

técnicos,

com a população

aliança

nos rumos

dessas

de

inovação

não tenha sido uma

a ter, dentro

ganhou

"status"

e

da agência,

os

do discurso
maior

que esta aproximação

da empresa,

capaz de aumen-

esvaziada

no

período

forma, a concretização

- permitiria

·ser

o que pode

Através

atividades.

Da mesma

tempos,

até pelo maior

é vista como uma estratégia

- METROBELjusuário

* Resultados

com os

institucionais

estes contatos,

percebe-se

política.

importância

de comunicação

de canais

coisas,

tar a força institucional
de abertura

por esses ex-

dado conta da

é que, nos 0ltimos

formal que passam

encarregados

de vários

suas

- fazendo parte de toda a trajetó-

ria da empresa-

importância

pres-

e divulgar

buscando,

os instrumentos

administração

percebido,

procuram

ainda que indireta,

Ainda que a abertura

da 0ltima

populares

dificuldade

de transporte.

A METROBEL

usuários.

do

de reivindica-

a maior

e executivo

da imprensa,

a questão

funcionar

como

desta
um

preliminares de pesquisa realizada junto
aos
usuários de duas importantes áreas de periferia, através de
convênio EBTUjUFMG, indicam a baixa participação e mesmo
o
desconhecimento
da população no referente aos movimentos reivindicatórios e de melhoria dos transportes coletivos.

contrapeso

capaz de contra restar o pdoer de influência

outros

dois grandes

autores

porte:

os empresários

e o governo

Entretanto,
mesmo de eficiência

envovlidos

o que parece

duvidosa

recer

a questão.

e explicar

em prática

"lógica geral"

a população

versais,

teriam condiçeos

fendidas

pela população.

dos movimentos
porte,

localizadas,

",.

solicitações

quado e relativamente
posiGão
ficiente

setoriais

mais barato

das empresas

financeiro

do sistema.

dinamismo

bem

e avaliadas

como

da repercussão

ou

um serviço

central

geral.

enfrent~

do t ranspor
de compati-

eficiente,

para os setores

permissionárias,

e unicomo d~

a uma lógica:mais

social baixa, com exigências

do

e muito

com a necessidade

de fornecer

a

como o de trans-

no que se refere à questão

está relacionado

os objetivos

financeiro

técnicos

dizer que o probelma

do hoje pela METROBEL,

bilizar

urbana,

a

pelas várias

Ora, a força e o próprio

independentemente

destas

postas

de, não só serem aceitas,

pelos participantes

Pode-se

te coletivo,

considerados

a reivindicações

justas e necessárias

seri~ de"escla

com o equilíbrio

em critérios

sentidas

ajustabilidade

dos serviços

de reivindicações

vinculam-se

da METROBEL

que deva ser

para o futuro. Neste sentido,

reas da RMBH e a preocupação
baseadas

imaginam

e

da empr~

o porquê das medidas

de distribuicão

sistema,

ser questionável

para o fortalecimento

O esforço

ou projetadas

do trans-

estadual.

sa é a forma como alguns dos técnicos
encaminhada

na questão

dos

sociaisde

de uma remuneração
mantendo

ade-

su-

o equilíbrio

Tudo indica que sem alguma

forma

de

subsídio

por parte do poder público,

o que alias

de certa

forma, será cada vez mais difícil

já existe

alcançar

estes

objetivos.

Por fim~ deve ser ressaltado
uma instituição
configuração

como a METROBEL

e características

para as Regiões
governo

depende

estadual

que sejam adotadas

Atualmente,

um controle

direto

que atuam

nestas areas.

Entretanto,

nos últimos

do grande

o questionamento

Propostas

direcionadas

representação
tªmsido

na gestão

tituição,

são grandes

tutos dessas

zação institucional
direto

e da criação

o

forças hoje existente,
ticas metropolitanas
do, a trajetória
medida,

da nova cons

de mudança

descentrali-

de controle

um outro caminho.

futura da METROBEL

de

das poli

Neste. senti

vai depender,

de sua maior ou menor dificuldade

mais

jurídi-

na correlação

fazendo com que a definição

percorra

dos esta

das situações

influenciará

de

estudiosos.

de uma maior

reordenamento

áreas certamente
~

por diversos

de canais

-

metropolitanas

que, com a elaboração

na direção

da população.

cas dessas

das questões

as possibilidades

regiões,

dos municí

de formas específicas

e discutidas

Acredita-se

anos tem si
de poderes.

para maior participação

popular

apresentadas

sobre as agªncias

desta centralização

e para a criação

o

como vimos,

mantém

pios envolvidos

de

proprla

também da

jurídicas

Metropolitanas.

que o futuro

em grande

de inserção

neste

novo contexto.

Cabe

indagar

se, nesse quadro,

o atual

mode

10 de gerenciamento
de ser sustentado,
uma reformulação
cionamento

do transporte

coletivo

ou, ao contrário,

profunda

da instituição.

terá

far-se-á

nos paradigmas

condições
, .
necessarlO

que orientam

o fun

