
Em que pese o reconhecimento da existência de diversos e comple-
xos fatores contribuindo para o congestionamento dos espaços viá-
rios em todo o mundo, é inegável que estamos diante de uma defi-
ciência nos mecanismos de alocação de recursos escassos.

Como a demanda é formada diretamente como resultado de deci-
sões individuais somadas em grande número, é óbvio que seu
gerenciamento é no mínimo tão importante quanto o investimento
em recursos adicionais para aumentar a capacidade de oferta para
que se alcance maior equilíbrio final. Trata-se, portanto, até mesmo
antes de ser um problema de engenharia, de um problema típico da
economia entendida por uns como estudiosa da distribuição de
fatores escassos, mas, por outros, mais precisamente uma especia-
lista no uso de mecanismos de incentivo para obtenção de compor-
tamentos sociais desejados.

Colocado de forma bem concreta, a decisão tomada por muitas pes-
soas a uma mesma hora de se deslocar de e para certos lugares por
determinados percursos usando veículos individuais é um dos lados
geradores dos congestionamentos, em nada diferentes das filas que
se formam diante de qualquer outro produto desejado em maior quan-
tidade do que sua disponibilidade.

No caso do transporte e da mobilidade, até mesmo por uma confusão
com o direito de “ir e vir” tão consagrado e ao mesmo tempo pouco
entendido pela sociedade moderna, procura-se construir uma oferta
suficiente de vias para que a “fluidez” seja assegurada a qualquer
trânsito que se apresente como demanda. No máximo ouvimos falar
no aumento da eficiência de uso do espaço urbano pelo deslocamen-
to da demanda de movimento para meios mais densos, como os
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transportes coletivos, mas mesmo assim condicionado a isso ocorrer
exclusivamente pela capacidade de atração desses em função de
suas qualidades.

O impasse se estabelece, pois a qualidade do transporte público em
vias abertas dependerá de se reduzir o número de carros circulando ou
de se construir melhorias em vias urbanas que são caras e para as
quais faltam recursos públicos. Uma alternativa é o investimento em
infra-estrutura segregada para uso exclusivo do transporte público, o
que é ainda mais caro. Os que têm mais recursos podem escolher
investir seus recursos em seu próprio patrimônio (o veículo) que passa
a causar o congestionamento e que efetivamente é um demandante de
investimentos públicos em mais espaço viário. Os com menos recur-
sos têm que utilizar o transporte público em meio ao congestionamen-
to que não causaram e que não pode ser contornado, por dependerem
de recursos públicos para construir meios independentes.

Do lado da chamada “gestão da demanda”, apontaremos as do tipo rodí-
zio (economicamente caracterizáveis como “racionamentos”) e as do tipo
pedágio que, em suma, procuram desestimular o uso do carro tornando
essa opção pior, ao mesmo tempo em que procuram obter recursos para
investimentos que venham a melhorar a opção de transporte público.

O SISTEMA RODÍZIO

Como foi dito acima, o princípio por trás do rodízio é o mesmo dos
sistemas de racionamento há muito utilizados. Reconhecida a falta de
algo que se transformaria em filas (outro método de distribuição do
que falta), ou seja, no caso do trânsito, em congestionamento, faz-se
um “rodízio” dos direitos de uso de forma igualitária. É justamente
este sentimento, ou percepção, da justiça por igualdade de oportuni-
dades e sacrifícios do rodízio que o tornam em São Paulo como pre-
ferido em relação ao pedágio. No entanto, o rodízio não gera mais
recursos para investimentos na alternativa coletiva e não incentiva a
mudança de hábitos permanentemente e traz benefícios limitados aos
usuários cativos do transporte público.

O SISTEMA PEDÁGIO

Pela lógica técnica, este sistema parece bastante melhor que o do
rodízio. Um preço é estabelecido pelo uso do bem escasso que seja
suficientemente alto para que produza a redução necessária de
demanda. Os que podem e querem têm a oportunidade de pagar para
não mudar e os que são cativos não pagam e obtêm melhorias em seu
produto para o qual não têm escolha. Essas melhorias obtidas pelo
poder público com os recursos arrecadados podem inclusive reduzir o
custo e o preço cobrado pelo transporte público de seus usuários.
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O lado percebido como ruim pela opinião pública inclui o seguinte:
- Terão que pagar por algo que entendem como direito adquirido junto

com a compra do carro. Passarão a existir dois tipos de proprietários
de autos: os que podem pagar e os que não podem. O primeiro seria
o que o segundo desejaria ser, não havendo melhoria do status do
transporte público que passaria a ser enfiado goela abaixo.

- Quem se beneficia, o “dono” que arrecada, é o governo conceitua-
do como ineficiente, o mesmo que estabelece o preço que sempre
será considerado caro, enquanto os benefícios virão, se vierem,
quando esses recursos forem investidos.

- A promessa de que os recursos serão aplicados em melhorias para
o transporte público não tem muita credibilidade, já que experiên-
cias anteriores foram mal sucedidas (CPMF, Cide, empréstimo obri-
gatório) e a capacidade de se acompanhar e fiscalizar gastos públi-
cos não possui credibilidade.

- Finalmente, trata-se de mais uma dificuldade para que os margina-
lizados tenham acesso à sociedade motorizada, além da compra do
automóvel e suas despesas, enquanto um trânsito confortável é
garantido para aqueles que “podem”.

O SISTEMA DO MERCADO DE CRÉDITOS MOBILIDADE

A concepção a ser aqui apresentada não deixa de ser uma variante do
pedágio, porém com significativas diferenças tanto na sua imagem
quanto em como distribui os benefícios e sacrifícios. A concepção é
eminentemente modular podendo cada aplicação ser desenvolvida
para incluir apenas os que se ajustarem às decisões políticas tomadas
em cada cidade ou região.

Módulo básico

Baseia-se no princípio de livre comércio dos direitos de ocupação do
espaço viário em momentos de excesso de demanda, pelo preço
resultante da oferta e da procura.

Os atores e suas funções nesse módulo são:

O governo e demais agentes políticos - Regulamentam as restrições
necessárias para evitar o congestionamento, por exemplo, o limite
geográfico e/ou de tempo em que o uso das vias públicas não pode
ser gratuito e a quantidade limite de trânsito a ser autorizada, bem
como as exceções às regras limitantes.

Os motoristas de veículos não coletivos - Os que desejam autorização
para circular nas condições restritas precisam adquirir previamente uma
das autorizações “emitidas” dentro dos limites determinados pelo
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governo. O preço passa a flutuar de acordo com a “bolsa” e será tão
mais alto quanto o desequilíbrio entre disponibilidade de autorizações e
desejo de circulação. De qualquer forma, o congestionamento não
ocorrerá ou não ultrapassará um limite pré-dimensionado já que, ao
contrário do pedágio urbano simples, o excesso de demanda aumenta
o preço das autorizações, mas não aumenta a sua quantidade.

A discussão de se o preço é alto ou baixo, altamente manipulável por
pressões de opinião, desloca-se para a real capacidade do espaço
viário e as necessidades de sua expansão e os conseqüentes custos,
ambos assuntos bem mais objetivos e quantificáveis.

O sistema de gestão - Aqui, os recursos necessários à implantação
das idéias acima devem ser separados em diversas partes.

O controle dos veículos em circulação
- Um sistema tecnologicamente avançado (identificador digital no

carro e/ou sistema de leitura de placas) que possa detectar e iden-
tificar os carros em circulação em condições de restrição (em locais
e/ou horários restritos).

- Um sistema que verifique se aquele veículo possui a autorização,
previamente adquirida, para circular.

- Um banco de dados com uma conta-corrente para cada veículo
com as suas autorizações válidas e as infrações (tráfego sem auto-
rização) detectadas.

- Tudo isso apoiado em equipes e equipamentos inclusive nas ruas
para manter os detectores em funcionamento e emitir as listagens
para emissão pelas autoridades dos autos de infração.

Sistema de comunicação e processamento de transferência de auto-
rizações

Um sistema móvel para que os motoristas adquiram as autorizações e
as transfiram aos seus veículos, utilizando telefonia celular com progra-
mas específicos. As cotações são obtidas por um pregão eletrônico que
identifica a proporção de desequilíbrio entre autorizações disponíveis e
demanda e estabelece e irradia o valor para confirmação de compra.

As autorizações pertencem aos pagadores e são transferidas por
estes aos veículos também pelo celular. Dessa forma, uma pessoa
pode utilizar mais de um veículo com suas autorizações, ou uma famí-
lia, ou empresa podem ter uma conta única de autorizações.

Módulo de créditos

Uma interessante característica proposta para o sistema e que o
diferencia fortemente dos demais é considerar que os passageiros
do transporte público são os usuários mais econômicos do espaço
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viário. E que, além de se desestimular a utilização do automóvel
acima da capacidade das ruas, deve-se estimular o uso desse meio
mais sustentável.

Cria-se, portanto, um sistema semelhante à fidelidade no transporte
aéreo e cada vez que um cartão inteligente é utilizado ganha uma
quantidade de pontos. O acúmulo desses pontos permitirá uma varie-
dade de opções de incentivo, que passaremos a listar a seguir.

Distribuição de “lucros”

Nessa alternativa, a mais inovadora e interessante, o saldo entre a
arrecadação do sistema de autorizações anteriormente descrito no
módulo básico e os custos de implantação e operação são atribuídos
a um fundo que, dividido pelo número acumulado de pontos de fide-
lidade do transporte público, definem uma cotação pela qual os pon-
tos podem ser trocados em dinheiro.

O usuário do transporte público passa, então, a ser sócio do sistema
de distribuição do espaço que falta na cidade aos automóveis. Esta
receita permite o barateamento de suas despesas com o transporte
público e deve ser de sua propriedade independentemente de quem
paga a sua viagem, da mesma forma da milhagem aérea.

Troca por viagens específicas

Pode-se também utilizar um sistema em que os créditos em pontos
possam ser utilizados em transporte público fora do pico, por exem-
plo em fins de semana, gerando benefícios pessoais e também per-
mitindo a otimização da estrutura de transporte instalada.

Brindes ou prêmios, ou uma combinação das anteriores

Créditos carbono como fonte de investimento público em transporte - Sob
o ponto de vista dos que vêem o sistema de pedágio urbano principal-
mente como mecanismo de arrecadação de recursos para investimen-
tos públicos, esse sistema de créditos de mobilidade parece frustrante.
No entanto, o mais importante de qualquer mecanismo desse tipo deve
ser o desestímulo ao uso ineficiente do automóvel e o incentivo ao uso
do transporte público que aí está, e não depender de hipotéticas e futu-
ras melhorias. As melhorias de qualidade do transporte coletivo aconte-
cerão rapidamente pela redução do congestionamento sem contar a
redução de seus custos, tanto pela maior velocidade média de circula-
ção, quanto pelo efeito imediato de distribuição de renda diretamente a
seus usuários como compensação pela sua fidelidade.

Os investimentos continuados no sistema viário e também na infra-
estrutura de transporte público têm de vir de soluções nas fontes já
existentes como o IPVA e a Cide, exemplo claro dos motivos de falta
de credibilidade de novas vinculações.
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No entanto, identifica-se mais uma fonte complementar ao sistema
proposto e que pode ser utilizado para obter recursos públicos. Exis-
te uma economia de emissões de carbono na cidade pelo modelo de
créditos de mobilidade basicamente por três motivos:
- a redução da frota de carros em circulação durante as restrições;
- o aumento da velocidade média de todos os veículos em circulação;
- a ampliação do uso do transporte coletivo por sua melhor qualida-

de, menor custo e maior custo do carro.

Essa economia pode ser negociada no mercado de créditos carbono
e seria a fonte adicional para investimentos públicos.

SÍNTESE FINAL

Afinal, o que pretendemos com tudo isso?

- Estimular o uso de transporte público, ao torná-lo mais barato e
mais rápido.

- Controlar o congestionamento das vias, alocando o espaço disponível
a um número limitado de veículos de uma forma percebida como justa.

- Tornar a utilização do carro viável a qualquer hora para aqueles que
possam pagar aos que abriram mão desse mesmo direito e não ao
governo.

- Viabilizar receita para investimento em transporte público pelo
governo de forma indireta.

- Fazer tudo isso de forma educativa reconhecendo a contribuição
do transporte público à sustentabilidade pelo menor uso de espa-
ço e energia.

E qual a essência do modelo proposto?

- Solução imediata e não melhoria apenas: adequação imediata da
demanda, em horários e locais críticos, do número de veículos à
capacidade das vias pela emissão de autorizações.

- Opção e não proibição: a autorização negociada por um preço.

- Mercado e não governo: preço da autorização por livre negociação.

- Incentivo ao transporte público: pagamento de prêmios com os
recursos arrecadados das autorizações diretamente aos usuários do
transporte público.

- Melhoria da qualidade dos deslocamentos: tanto os automóveis
quanto os usuários de transporte público se beneficiam da elimina-
ção dos congestionamentos.
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- Recursos públicos novos: a aplicação de um programa de créditos
carbono viabiliza recursos adicionais para investimento.

- Viabilidade política: percepção de ganha-ganha, autorizações
podem ser compradas e usuários de transporte público recebem o
dinheiro.

Qual a tecnologia envolvida?

- Identificação e controle de veículos no trânsito: várias propostas já
estão em andamento inclusive de obrigatoriedade nacional.

- Sistema móvel baseado em celulares para aquisição de autoriza-
ções, transferência a veículos e troca de pontos de fidelidade de
transporte público por dinheiro ou prêmios.

- Banco de dados de controle de autorizações e pontos fidelidade.

- Sistema formador de cotações para as autorizações e sua negociação.
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