
É visível o crescimento do transporte de passageiros por ônibus freta-
do nas cidades médias e grandes, onde passou a ser mais utilizado
por grupos de moradores com destino comum, nos seus deslocamen-
tos para o trabalho. A função que era cumprida, até então, pelo trans-
porte coletivo realizado através das linhas regulares de ônibus ou pela
utilização do automóvel, passou também a ser desempenhada por
esta modalidade de serviço que tem mostrado características que
devem ser mais bem analisadas e exploradas.

Adeptos do automóvel têm utilizado esse serviço de transporte coletivo
para fugir das dificuldades do trânsito, de estacionamento dos veículos
e devido ao conforto, segurança e menor custo. Interessante constatar
que o usuário do transporte individual opta com mais facilidade pelo
serviço coletivo por fretamento que pelo oferecido nas linhas regulares.

O serviço de transporte de passageiros por fretamento se desenvol-
veu atendendo à necessidade das grandes fábricas de ter um meio
para trazer os operários pontualmente ao seu posto de trabalho e
levá-los de volta, nos vários turnos de produção. As grandes fábricas
descentralizaram a produção, reduziram o número de funcionários e
os grandes centros têm se tornado pólo atrativo de empresas e ativi-
dades de serviço diversas. Uma gama variada de viagens por trans-
porte coletivo surgiu e uma parte destes desejos de deslocamento tem
sido coberta pelos serviços de fretamento, que têm atendido também
o crescimento das viagens turísticas e de entretenimento, eventos e
feiras comerciais, bem como deslocamentos de grupos de religiosos e
de estudantes entre outros.

Esta abordagem inicial está orientada para alguns problemas relacio-
nados ao serviço de fretamento, mais freqüentes nas grandes cida-
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des, e algumas características desse sistema que influenciam o trans-
porte público e estimulam o transporte coletivo de passageiros. Estes
mesmos aspectos resultaram no fato do transporte por fretamento ser
objeto de um estudo específico da ANTP, onde está sendo analisado
com mais profundidade, e também porque o serviço fretado de trans-
porte coletivo de passageiros é regulamentado pelo poder público nas
suas várias esferas.

SITUAÇÃO

Fretar significa o ato de tomar ou ceder a frete, e frete, o que é pago
a alguém para transportar alguma coisa. Os regulamentos que disci-
plinam o setor classificam o serviço de transporte de passageiros por
fretamento em contínuo, eventual ou particular com veículo próprio.
Quanto ao tipo de viagem, pode-se classificar o serviço como muni-
cipal, metropolitano, intermunicipal, interestadual e internacional. 

O transporte público coletivo de passageiros, além de gerido ou regu-
lamentado, tem sua tarifa fixada ou autorizada pelo poder público e o
acesso aberto a todos os cidadãos; quando urbano, é gratuito aos
idosos e um serviço essencial. Tem-se o serviço de transporte coleti-
vo de passageiros sob o regime de fretamento como o destinado à
condução de grupo definido de pessoas, com contrato específico,
sem cobrança individual de passagens, não podendo assumir caráter
de serviço aberto ao público. Como transporte complementar do sis-
tema de transporte público, o fretamento pode ser melhor utilizado na
expansão do transporte coletivo organizado e minimizar alguns dos
problemas de trânsito e transporte de passageiros existentes.

Como o veículo fretado é uma interessante alternativa para viagem
coletiva e tem especificação técnica diferente do ônibus urbano,
deve ser analisada sua circulação pelas vias da cidade e, quando
necessário, deve ser desviado dos trechos onde poderia causar
queda de velocidade nas linhas regulares ou prejudicar o trânsito em
determinadas condições.

Outra situação que merece melhoria é o modo inadequado que os
ônibus fretados apresentam de utilização das vias públicas como
estacionamento quase permanente. São lugares sem qualquer infra-
estrutura para os operadores e têm gerado reclamações constantes
da vizinhança pela degradação causada nestes locais. A criação de
bolsões apropriados de estacionamento seria uma forma recomenda-
da para disciplinar e dar destino a esses veículos, favorecendo inclu-
sive sua tripulação com conforto necessário.

Constata-se também o surgimento de terminais rodoviários clandesti-
nos, pontos de partida de viagens sem qualquer controle e fiscaliza-
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ção, inseguros, sem qualquer infra-estrutura ou formalidade empresa-
rial e que provocam concorrência predatória com as linhas regulares
e com o terminal efetivo estruturado da cidade. Estes pontos, na
maioria das vezes, são originados de agências de viagem que vendem
passagens irregularmente, operam com veículos que não passam
pelas inspeções regulamentadas e com motoristas cuja habilitação é
desconhecida. Há partidas freqüentes nestes pontos e o serviço de
transporte em operação, em uma primeira análise, não se enquadra
como fretamento legal nem como regular rodoviário.

O aparecimento dos terminais clandestinos em São Paulo contribuiu
para uma perda sensível do número de passageiros dos terminais
rodoviários, construídos integrados à rede de metrô, de forma a dar
aos viajantes maior acessibilidade a vários pontos da cidade e ade-
quar o trajeto das linhas de ônibus. Este fato contraria o projeto origi-
nal da rede de metrô na sua função de eixo estruturador do transpor-
te na cidade.

PROPOSIÇÕES

Propostas interessantes, surgidas de discussões com técnicos e enti-
dades envolvidas no assunto, são apresentadas como soluções que
merecem estudos mais profundos pela importância que têm para as
cidades e influência no planos existentes, como por exemplo: a criação
de pontos de parada e de terminais para turismo e fretamento, a
implantação de pontos de parada apropriados ao fretamento nos ter-
minais rodoviários ou junto às estações de metrô e a implantação de
pontos secundários de parada com infra-estrutura necessária para as
viagens rodoviárias originadas nas grandes cidades.

A organização do serviço de transporte coletivo de passageiros sob
fretamento facilita a fiscalização tanto das viagens como dos veícu-
los. A legislação pertinente delega ao DNER (ou Agência Nacional
dos Transportes Terrestres) a regulamentação para disciplinar as via-
gens interestaduais e internacionais, ao DER, a regulamentação das
intermunicipais, ao órgão gestor metropolitano, as metropolitanas
(em São Paulo o órgão é a EMTU) e, às Prefeituras, a regulamenta-
ção das viagens municipais. À Embratur cabe a regulamentação das
de caráter turístico em todo o território nacional, inclusive registro e
inspeção de frota.

A experiência da fiscalização tem mostrado que esta deve ser fre-
qüente e conjunta, com a participação e colaboração de todos os
órgãos envolvidos, para que não se dê margem aos clandestinos para
subterfúgios. Em São Paulo, os resultados foram positivos, com a par-
ticipação na mesma blitz de representantes do DNER, DER, EMTU,
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CET, SPTrans, Polícia Militar e outras não menos importantes, reunin-
do dez organismos públicos e mais de cinqüenta fiscais e policiais.

A regulamentação deve procurar, devido ao número de entidades envol-
vidas, não tornar burocrático o registro dos veículos, o envio de infor-
mações, a inspeção veicular e homogeneizar os procedimentos, limites
de operação e outros requisitos. Salutar a recente decisão do DNER em
aceitar a inspeção veicular da EMTU como válida na sua jurisdição.

Deve-se disciplinar a operação de fretamento para que quando hou-
ver ônibus fretado operando como linha regular ou ônibus de linha
regular operando sob fretamento seja uma operação planejada. A
especificação quanto a aspectos de conforto, número de portas,
forma de operação e outros itens é diferente para os dois tipos de
transporte coletivo, mais acentuada a diferença quando urbano.

As características que diferenciam o ônibus fretado do coletivo regu-
lar urbano, como o conforto das poltronas, mais privacidade, mais
segurança, inexistência de passageiros em pé e preço competitivo,
entre outras, devem ser exploradas ao máximo para atrair as pessoas
que utilizam o automóvel no deslocamento para o trabalho.

INFORMAÇÕES

O transporte coletivo de passageiros sob o regime de fretamento nas
regiões metropolitanas de São Paulo apresenta números recentes que
são significativos:
- Sistema de fretamento metropolitano - STM / EMTU - Grande São

Paulo (abril / 2001)
. empresas registradas com frota: 560
. frota cadastrada: 5.887
. idade média: 7,56 anos

- Sistema de fretamento metropolitano - STM / EMTU - Baixada
Santista (abril de 2001)
. empresas registradas com frota: 28
. frota cadastrada: 240
. idade média: 6,24 anos

- Serviço de fretamento - DER / SP - Estado de São Paulo (dezembro
de 2000)
. empresas registradas no serviço: 818
. número de veículos registrados: 10.145

- Tráfego de ônibus fretados nos corredores - SPTrans - São Paulo
(maio de 2000)
. corredores da região Sul: 1.021 carros / hora pico
. corredores da região Norte: 485 carros / hora pico
. corredores da região Leste: 174 carros / hora pico

Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 24 - 2001 - 4º trimestre

30



- Sindicatos das Empresas na Região Metropolitana de São Paulo
(junho de 2000)
. Transfretur: 52 empresas (~ 4.000 carros)
. Sinfret: 25 empresas (~ 1.200 carros)

- Pesquisa Origem / Destino - Região Metropolitana de São Paulo (1997)
. Viagens com ônibus fretado por dia: 471.414
. Viagens com origem e/ou destino em São Paulo: 230.160

CONCLUSÃO

Estudos comparativos sobre o preço pago pelo passageiro têm
mostrado que o da viagem realizada por fretamento é competitivo
com o das tarifas do transporte público, em determinados trajetos
bem menor, fator este que também tem impulsionado o crescimen-
to do serviço, tendo em vista principalmente que o conforto ofereci-
do é superior ao do ônibus urbano e não penaliza o passageiro com
transbordo.

As empresas de transporte de passageiros mais organizadas, que
operam veículo fretado, divulgam seus serviços junto aos seus clien-
tes como solução para: engarrafamento, rodízio, greve do sistema de
transporte, acidentes de trânsito, faltas ou atrasos ao trabalho,
estresse, horas perdidas no trânsito, pedágio, má qualidade de vida,
etc. Conforme o contrato, reembolsam o cliente por falha de operação
e não atendimento do horário programado. Também mostram com
ênfase que são vistoriadas pelos órgãos governamentais: DNER,
Embratur, DER e EMTU.

O serviço de fretamento regulamentado apresenta características
que atraem o passageiro do automóvel para o transporte coletivo.
As viagens com esse resultado devem ser estimuladas. Dessa
forma, o serviço estaria contribuindo para melhoria do trânsito e do
transporte público.

Deve ser disciplinado seu trânsito e estacionamento para que não
obstrua pontualmente as linhas regulares públicas e não cause insa-
tisfação nem degradação nos logradouros. Também de forma alguma
pode ser aceito que linhas irregulares ou clandestinas intermunicipais
e interestaduais possam operar fora de terminais rodoviários.

A proposta de implantação de terminais apropriados para o fretamen-
to e turismo merece ser aprofundada pois é substancial o número de
passageiros transportados. Este é um aspecto importante do sistema
de transporte por fretamento, pois também para a cidade são estraté-
gicos o crescimento do turismo e a eliminação dos inúmeros terminais
clandestinos que prejudicam a imagem da cidade, além de causar
inúmeros transtornos.
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O aperfeiçoamento da legislação e dos regulamentos é tido por todas
as entidades formais envolvidas, inclusive os sindicatos das empresas
operadoras, como muito importante, para disciplinar adequadamente
os variados serviços de fretamento, melhorar a qualidade dos veícu-
los e tornar a fiscalização mais eficaz.

Cabe finalmente, a cada um dos órgãos envolvidos com o transporte
público, atentar para esta alternativa interessante e incluir o serviço de
fretamento de forma concreta nos projetos e melhorias de transporte,
bem como explorar novas formas de operação, como fretamento ori-
ginado dos bairros ou shopping centers, inclusive integrado a outros
modos de transporte de passageiros coletivos ou individuais.
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