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O aumento da competição no mercado de transporte urbano, característica das cidades 

brasileiras a partir dos anos 90, tem exigido ações dos órgãos gestores para garantia da 

universalização dos serviços, do incremento da eficiência e bem-estar dos consumidores. 

Cresce nos municípios brasileiros, a necessidade de se adotar uma sistemática de avaliação 

de desempenho em termos de gestão de um sistema de indicadores e metas adequado ao 

contexto regulatório, que tenha a finalidade de avaliar a realização e o cumprimento, por 

parte dos concessionários, dos serviços concedidos, durante a vigência do contrato, pautado  

por prazos cada vez mais longos.  

A introdução de um índice de desempenho operacional nos contratos de permissão/concessão 

em ônibus urbanos tem a finalidade de estabelecer uma regulação de desempenho, dotando o 

contrato de uma feição pró-competitiva e permitir ao organismo gestor o acompanhamento 

sistemático e contínuo da performance dos delegatários de modo a evitar desvios maiores de 

desempenhos almejados.  

Propõe-se aqui um modelo de avaliação de desempenho de empresas de transporte urbano 

por ônibus, e aplicável ao caso de Natal. Buscou-se agregar as particularidades encontradas 

no sistema de transportes, de forma a aferir o desempenho das empresas, contribuir com a 

melhoria na qualidade do serviço prestado à população e permitir aos decisores um 

conhecimento detalhado do comportamento das concessionárias.  
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Increased competition in the market of urban transport, characteristic of the Brazilian 

cities from years 90, has required actions of the managing agencies to ensure the universality 

of service, enhancing efficiency and consumer welfare. It grows in the Brazilian 

municipalities, the need to adopt a systematic performance evaluation in terms 

of management system of indicators and targets  appropriate to  the  regulatory 

context,   which has the purpose of evaluating the accomplishment and compliance by dealers, 

of the services granted during the contract period, marked by increasingly long periods.  

The introduction of an index operational performance in permission contracts/concession in 

urban buses is intended to establish a regulatory performance, giving the contract a pro-

competitive feature and to allow the managing agency the systematic and continuous 

monitoring of the performance of the delegated service to avoid major deviations from desired 

performance. 

A performance assessment model of public transportation companies by bus, and 

applicable to the case of Natal is proposed. Sought to add the particularities found in the 

transport system in order to assess the performance of enterprises, contribute to improving the 

service quality to the population and enable decision-makers a detailed knowledge of the 
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CAPÍTULO 1 

 

1 INTRODUÇÃO  

Este capítulo está estruturado de forma a apresentar uma introdução do trabalho, destacando 

os relevantes tópicos abordados. Inclui uma breve contextualização acerca da temática da 

regulação e avaliação de desempenho operacional no domínio dos contratos de concessão de 

serviços de transporte público urbano por ônibus, ancorada nas perspectivas que se abrem 

com o novo ciclo de desenvolvimento desse setor no Brasil.  Contempla também, o objetivo, 

justificativa, bem como as estruturas metodológica e do documento.  

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Nas últimas décadas, muito tem se trabalhado na pesquisa, implantação e ajuste de diferentes 

formas de aperfeiçoar os sistemas de transporte urbano, como forma de promover a melhoria 

dos serviços prestados, melhorar a qualidade ambiental e favorecer a mobilidade urbana. 

O setor de transporte urbano de passageiros é essencial à dinâmica das cidades, e a eficiência 

destas, depende de uma oferta de transporte público de qualidade e acessível  à maioria da 

população. Por seu caráter fundamental de integrador do tecido urbano, o setor de transporte 

urbano de passageiros afeta diretamente a produtividade das demais atividades econômicas, e 

tem importância social decisiva, pois permite às pessoas, acesso aos locais de trabalho, aos 

equipamentos urbanos e oportunidades de consumo.  

Assim, a qualidade do serviço prestado deve ser melhorada, já que existe uma ligação 

intrínseca entre o transporte coletivo urbano e a qualidade de vida de seus usuários 

(FERNANDES e BODMER, 1995). No Brasil, muito embora tenham sido evidenciados 

significativos progressos, a qualidade do transporte urbano por ônibus ainda está aquém do 

desejado.  
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Entretanto, é o modo de transporte, motorizado, que mais responde pelo atendimento às 

necessidades de deslocamento da maior parte da população. Em Natal, do total das 936.546 

viagens motorizadas realizadas, 62% são realizadas por transporte coletivo (OFICINA 

CONSULTORES, 2008). Contudo, esse resultado não representa a satisfação do usuário com 

o nível de serviço ofertado, mas decorre das restrições econômicas e de seu baixo poder 

aquisitivo.  

Como em outras cidades e áreas metropolitanas, o aumento no número de congestionamentos 

e aspectos relacionados à baixa confiabilidade, pouca flexibilidade e ineficiência do transporte 

urbano, associados à tarifas elevadas, comparativamente à baixa qualidade do serviço 

oferecido, a capacidade e/ou disposição de pagamento da população, e a queda da 

produtividade das empresas operadoras, põem em evidência as carências de seu sistema de 

transporte, especialmente quanto às tendências que se configuram para o futuro do transporte 

coletivo urbano no Brasil. 

Destarte, a melhoria da qualidade dos serviços, ou seja, a garantia de um espaço adequado 

para o transporte público deve expressar-se em todas as áreas, destacando-se os aspectos 

tecnológicos (veículos), gerenciais (capacitação dos operadores), de atendimento (cobertura 

física e temporal), de integração, e de informação ao usuário.  

Ainda, como o transporte coletivo interage com o ambiente urbano, a intervenção estatal por 

meio da regulação se faz necessária para garantir a oferta de serviços adequados, em termos 

de qualidade e de custo, para a maioria da população. Ao mesmo tempo, tal intervenção 

equilibra os interesses conflitantes entre os órgãos gestores e operadores, exigindo o  seu 

enfrentamento pela gestão apoiada na análise das mudanças observadas no padrão de 

mobilidade e acessibilidade urbana. 

Para ofertar um bom serviço aos usuários do transporte público, além de uma infraestrutura 

adequada é fundamental que aspectos operacionais como pontualidade no cumprimento do 

serviço, frequência dos veículos ao longo da linha, etc., sejam priorizados dentro do sistema. 

Cabe a administração pública, introduzir mecanismos competitivos que sejam salutares ao 

mercado de transportes estimulando a eficácia (qualidade) e eficiência (produtividade) 

(RAMOS, 2000). 
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A participação da iniciativa privada na provisão do serviço público essencial, como é o caso 

dos serviços de transporte exige que o gestor público, principal investidor do sistema, uma 

vez que é responsável pela implantação e manutenção da infraestrutura viária, assim como 

dos equipamentos de apoio ao transporte público, exerça papel de regulador em um mercado 

passível de falhas, como o que se insere. Segundo Câmara (2006), esta não é uma tarefa fácil 

em decorrência do problema do agente-principal, situação em que o regulado, por estar em 

uma posição privilegiada, controla informações dificultando o conhecimento de suas ações 

pelo Poder Público.  

Conferir ao concessionário a prestação de serviços em caráter de quase-exclusividade 

operacional impõe ao Poder Concedente a necessidade de desenhar um sistema regulatório em 

que, mesmo operando em condições similares ao de um monopolista, o concessionário realize 

a provisão de serviços de forma a produzir, para a sociedade, benefícios iguais ao que se 

obteriam se fosse possível prover os serviços em regime de mercado competitivo.  

Desse modo, em mercados onde a concorrência não pode se fazer presente, torna-se 

necessário a existência de algum mecanismo que a substitua, exercendo papel de 

selecionador, buscando garantir ao cliente qualidade ao menor custo, e obrigando o 

concessionário não só a buscar eficiência, mas também a transferir ao menos uma parcela 

significativa dos ganhos de produtividade para os usuários. 

Na construção dessa competitividade, o regulador se depara com dois distintos momentos. O 

primeiro durante o processo de licitação, o qual deverá ter como objetivo a ampliação do 

número potencial de proponentes qualificados e evitar que operadores se articulem e 

terminem por reduzir a competição no mercado, caso venham a vencer a licitação.  

O segundo momento de exercício da regulação pró-competitiva se apresenta no curso do 

contrato de delegação, visto, que há necessidade de se estabelecer uma forma de pressão 

competitiva sobre o operador em exclusividade. No caso dos serviços públicos concedidos, o 

Poder Público assume a atribuição de regular o concessionário com respeito a preços, 

quantidade e qualidade dos serviços.  
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Já começa a surgir, no entanto, o interesse pela regulação do desempenho do operador dos 

serviços ao longo do contrato, posto que há uma tendência clara para a ampliação dos prazos 

contratuais e para a redução do número de operadores presentes no mercado.  

Nesse contexto, cresce de significado e aumenta a necessidade de se dispor de mecanismos e 

metodologias de avaliação de desempenho operacional dos concessionários, na medida em 

que um alto nível de exclusividade operacional, que se associa ao prazo longo de contrato, ao 

desenho de redes cooperativas (não-competitivas) e a índices (ainda) significativos de 

demanda cativa, praticamente retira do ambiente operacional qualquer resquício de 

competitividade na execução do contrato pelo concessionário. 

Adotar uma sistemática de avaliação de desempenho em termos de gestão de um sistema de 

indicadores e metas adequado ao contexto regulatório, que tenha a finalidade de avaliar a 

realização e o cumprimento, por parte dos concessionários, dos serviços concedidos, ao longo 

da vigência do contrato, pode criar uma situação de mercado em que não restará ao 

delegatário outra forma de garantir sua permanência no mercado que não seja o de primar 

pela qualidade do serviço e seu ajustamento às necessidades e expectativas do usuário.  

Saliente-se que o dispositivo legal básico do setor (a Lei Federal 8.987/95, recepcionado no 

Art. 175 da CF) vem ao encontro dessa proposição, no sentido de explicitar a necessidade de 

que haja avaliação do desempenho do concessionário e de que esse seja incentivado a 

melhorar permanentemente a produtividade e a qualidade dos serviços concedidos. 

1.2 PROBLEMA 

Associado inicialmente a níveis de serviços, e a variáveis econômicas do sistema, a qualidade 

no serviço de transportes, durante duas décadas, expressou somente os anseios das operadoras 

do sistema de transporte público e seus órgãos gerenciadores. Mas, a partir da década de 90, 

entretanto, a qualidade destes serviços passou a agregar também parâmetros definidos pela 

percepção do usuário, incluindo os desejos e as necessidades da sociedade (AZAMBUJA, 

2002). 
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Dentro desta nova dinâmica, em que a preocupação com o usuário e seus anseios é 

privilegiada, se faz necessário estabelecer padrões de serviço aceitáveis, que satisfaçam a 

maioria dos usuários cativos do sistema de transporte urbano por ônibus, constituído na maior 

parte de pessoas oriundas de classes menos favorecidas. 

No que concerne à infraestrutura de transportes, por esta caracterizar-se como serviço público, 

ou seja, atividade essencial para sociedade, o papel do regulador apresenta-se indispensável. 

Desse modo, necessário se faz, por parte do Poder Público, um acompanhamento mais 

próximo das ações da iniciativa privada na provisão de infraestruturas concedidas.  

Ainda, o aumento da competição no mercado de transporte urbano e a crise na mobilidade 

urbana, caracterizada principalmente por velocidades de deslocamentos cada vez mais baixas, 

e o descrédito da população quanto à qualidade e eficiência dos serviços de transporte, 

deixam evidente que nunca foi tão importante investir na melhoria do desempenho destes 

serviços. Cresce nos municípios brasileiros, e não diferente em Natal,  a necessidade de se 

adotar uma sistemática de avaliação de desempenho dos concessionários de transporte   

durante a vigência do contrato. 

Na visão de Nash e Walters (2005), independente da modalidade de transporte, a 

competitividade, permeada de fiscalização, acaba por gerar algo bastante salutar para uma 

sociedade, que precisa e muito da prestação dos serviços de transportes.  

A melhoria dos serviços, então, passa pela adoção de instrumentos que possibilitem o 

controle do desempenho dos entes regulados com relação às suas atividades, a fim de 

promover serviços de qualidade e  condizentes  com  a  necessidade  da  sociedade, 

especialmente, quando as soluções contratuais são pautadas por longos prazos de contrato; há 

um alto nível de exclusividade operacional e demanda cativa significativa.  

Para tanto, a experiência internacional mostra a importância da utilização de mecanismos de 

inserção competitivas, como a utilização de padrões de desempenho (yardstick), comparações 

de desempenho (benchmarking), incentivos contratuais e licitações. 



6 

 

1.3 HIPÓTESE 

Um sistema de avaliação de desempenho que reflita a essencialidade da natureza regulatória, 

adequado ao contexto dos serviços delegados estimula o concessionário a não apenas atingir 

um padrão de performance, mas a uma constante busca por ganhos e inovações, inserindo-se 

como elemento de competitividade nos contratos. 

1.4 OBJETIVOS 

Objetivo Geral:  

Propor um modelo de avaliação de desempenho de organizações prestadoras de serviços de 

transporte urbano por ônibus que estabeleça e integre os indicadores de eficácia e eficiência 

dos seus principais processos, transformando-os em instrumentos gerenciais que possibilitem 

ao órgão gestor avaliar a realização e o cumprimento, por parte dos concessionários, dos 

serviços concedidos, ao longo da vigência do contrato. 

Objetivos específicos: 

 Compreender e avaliar a forma pela qual os organismos públicos locais de gestão do 

transporte podem introduzir no escopo da contratualização de serviços concedidos a 

perspectiva conceitual da regulação e da avaliação de desempenho, entendidas como 

chaves para a consecução dos mais amplos objetivos de política pública de transporte; 

 Analisar os sistemas de avaliação vigentes e os indicadores de desempenho utilizados 

por órgãos de fiscalização e regulamentação e de empresas prestadoras de serviços 

públicos de transporte urbano por ônibus; 

 Compreender técnicas de análise de processos para identificação de indicadores de 

desempenho, compreender técnicas de alinhamento e desdobramento de ações a partir 

da missão da organização, e identificar indicadores de desempenho dos principais 

processos decorrentes da prestação do serviço de transporte urbanos por ônibus; 

 Estruturar um modelo de avaliação de desempenho que possa contribuir com a 

melhoria do serviço de transporte urbano, e aplicável as condições operacionais do 

Município de Natal. 
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1.5 JUTIFICATIVA 

A mobilidade humana é de extrema importância tanto para a satisfação dos desejos pessoais 

dos indivíduos, como para a melhoria do desempenho econômico de uma sociedade. Assim, a 

temática dos transportes ganha destaque, inclusive porque sistemas de transportes são 

percebidos como elementos chaves para o crescimento econômico e para o desenvolvimento 

social (MACÁRIO, 2005; ARAÚJO; GUILHOTO, 2004). 

Nesse contexto, o Poder Público desempenha papel fundamental para o desenvolvimento das 

operadoras de transporte urbano, definindo normativas para o planejamento urbano, 

regulamentando a oferta de transportes, estabelecendo formas de remuneração e tipos de 

serviços que devem ser oferecidos à população. 

Os serviços públicos concedidos são regulamentados por contratos em que são definidos 

critérios a serem observados pelas concessionárias para prestação destes serviços. Estes 

critérios permitem avaliar a qualidade dos serviços e o desempenho das concessionárias com 

base em informações de resultados operacionais e econômico-financeiros, mas, geralmente, 

não são suficientes para assegurar, de forma duradoura, a manutenção deste desempenho e 

dos níveis de qualidade dos serviços oferecidos à sociedade. 

É importante para a consecução do máximo bem-estar social a definição de um mecanismo de 

controle, ou seja, um dispositivo que permita não só diagnosticar a situação presente das 

empresas operadoras de transporte urbano por ônibus, mas também monitorar 

permanentemente como estas empresas estão atendendo as necessidades da população que 

utiliza seus serviços e, não menos importante, como está se preparando para manter e 

aprimorar os níveis de qualidade destes serviços.  

Assim, um sistema permanente de monitoramento e controle de desempenho dos delegatários, 

por parte do poder concedente, e que afira a eficiência operacional das empresas representa 

forte contribuição para disciplinar a produtividade das operadoras. Desse modo, a prestação 

do serviço de transporte urbano por ônibus deve, portanto, ser alvo de avaliação constante não 

só pelos usuários, beneficiários diretos, mas por toda a sociedade que, de alguma forma, o 

sustenta.  
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1.6 ESTRUTURA METODOLÓGICA 

A metodologia adotada no estudo foi a do tipo exploratória realizando uma investigação tanto 

em nível teórico, como empírico dos temas relacionados com o assunto deste trabalho. A 

técnica utilizada foi a indireta, envolvendo levantamento bibliográfico; pesquisa documental; 

e análise de exemplos que permitissem a compreensão do tema.   

As etapas propostas para a solução do problema de pesquisa são apresentadas por meio da 

estrutura metodológica na Figura 1. 

 
 Figura 1. Estrutura Metodológica. 

                                                               Fonte: Elaboração própria 

 

Primeiramente, realizou-se um levantamento e revisão da literatura nacional e internacional, 

envolvendo consulta a livros e artigos publicados, trabalhos acadêmicos, consulta a sites na 

internet que abordam temas relacionados à regulação, avaliação e aos indicadores de 

desempenho operacional, como forma de apoiar a organização dos fatos, os comentários sobre 

o tema, além de possibilitar, estabelecer e compreender a relação entre o aparato regulatório 

do transporte urbano por ônibus, a avaliação do desempenho operacional das concessionárias 

e competitividade. 
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Foram analisados documentos, como leis, decretos e instruções normativas, editados por 

órgãos oficiais de normatização e fiscalização de serviços públicos que estabelecem 

mecanismos de avaliação de resultados de processos e da qualidade destes serviços. Ainda, 

foram pesquisadas publicações de associações e de entidades ligadas a serviços públicos, com 

especial atenção às relacionadas ao transporte de passageiros. 

Após identificados os mecanismos de avaliação e indicadores de desempenho desenvolvidos 

em trabalhos, instituídos por órgãos de fiscalização e regulamentação, e dos utilizados por 

associações de classe e entidades ligadas ao transporte público, partiu-se para o 

desenvolvimento do modelo de avaliação de desempenho proposto. 

1.7 ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

A estrutura do documento está composta por 6 capítulos, inclusive este, e mais um referencial 

bibliográfico. No primeiro capítulo ora apresentado têm-se uma breve introdução, o objetivo, 

justificativa,  e a estrutura metodológica e do documento.  

O capítulo 2 tem por objetivo apresentar algumas definições conceituais, princípios da 

regulação e suas justificativas teóricas e tem como preocupação situar a questão da regulação 

de serviços públicos, especialmente no setor do transporte urbano por ônibus, dentro de um 

arcabouço teórico suficientemente abrangente para permitir um entendimento mais nítido do 

papel dessas instituições no cenário atual.  

O capítulo 3 apresenta os conceitos concernentes à avaliação de desempenho, definição, e 

princípios orientadores. Também são apresentadas algumas abordagens sobre sistemas de 

avaliação de desempenho e por fim alguns modelos de sistemas de avaliação de desempenho 

de transporte por ônibus desenvolvidos e aplicados por órgãos gestores, para  manter a 

qualidade dos serviços, o interesse coletivo e a competitividade nesse mercado. 
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O capítulo 4 contém um histórico do transporte urbano de passageiros no Brasil, e da 

evolução e mudanças evidenciadas nos últimos anos, concluindo com a sua situação atual e 

novo ciclo de desenvolvimento que se configurou. Apresenta também o sistema de transporte 

urbano por ônibus de Natal, seu desenvolvimento que se deu em função da transformação 

urbana da cidade, e como o órgão gestor vem exercendo o papel de mediador, entre os 

interesses das empresas operadoras de transporte público, os usuários do sistema e a 

população em geral.  

No capítulo 5 é detalhado o modelo de avaliação de desempenho proposto. 

O capítulo 6, e último, apresenta as conclusões sobre hipótese, objetivo, metodologia proposta 

e resultados da pesquisa teórica. Na sequência são apresentadas as contribuições, limitações 

do trabalho e direções de pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 

 

2 REGULAÇÃO 

A criação de sistemas e organizações regulatórias, e a instrumentação de sistemas 

administrativos de regulação podem ser vistos como temas centrais dos processos decisórios 

políticos mais amplos que organizam a vida das sociedades humanas ao longo da história 

(ALVEAL, 2003). Conforme Santos et al. (1996), o papel do Estado na economia - sua 

abrangência e intensidade - é função das características econômicas, políticas e sociais 

dominantes em cada período.  

Para elucidar os conceitos fundamentais sobre o tema, é imprescindível entender algumas 

definições, princípios e justificativas teóricas. Neste capítulo, apresenta-se algumas 

discussões acerca do tema regulação, e posteriormente, as características da intervenção do 

Estado na economia, da regulação econômica e do mercado de transporte urbano por ônibus, 

bem como o papel das agências reguladoras.  

2.1 CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

Em seu artigo, Aragão (2001) após analisar a diferença entre regulação e regulamentação, 

regulação pública não-estatal, auto-regulação, desregulação, poder de polícia e Administração 

ordenadora, apresenta o seguinte conceito de regulação: 

―Conjunto de medidas legislativas, administrativas e convencionais, abstratas ou 

concretas, pelas quais o Estado, de maneira restritiva da liberdade privada ou 

meramente indutiva, determina, controla, ou influencia o comportamento dos 

agentes econômicos, evitando que lesem os interesses sociais definidos no marco 

da Constituição e orientando-os em direção socialmente desejáveis. (O Conceito 

Jurídico de Regulação da Economia, 2001)‖. 
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Motta (2003), após estudar conceitos de doutrinadores estrangeiros e nacionais chega a 

definição que a regulação é: 

―O processo administrativo encetado pela Administração Pública. Mediante a 

observância do regime jurídico de Direito Público, de limitação à liberdade e à 

propriedade, visando dar funcionalidade e racionalidade ao mercado. Quando 

direcionada à atividade privada, estabelece um regime de sujeição geral e impõe 

deveres aos agentes do mercado. Ao revés, quando endereçada aos serviços 

públicos, constitui um regime de especial sujeição e impõe obrigações aos 

prestadores e cidadãos-usuários. (A Regulação como Instituto Jurídico, 2003).‖ 

Ainda, dois conceitos de regulação são apresentados em DI PIETRO (2003). O primeiro ao 

definir regulação econômica: 

―Conjunto de regras de conduta e de controle da atividade privada do Estado, 

com a finalidade de estabelecer o funcionamento equilibrado do mercado. 

(Limites da função reguladora das Agências diante do princípio da legalidade, 

2003).‖ 

O outro definindo regulação no âmbito jurídico: 

―Conjunto de regras de conduta e de controle da atividade econômica pública e 

privada e das atividades sociais não exclusivas do Estado, com a finalidade de 

proteger o interesse público. (op. cit.).‖ 

Sintetizando, conforme coloca o  Grupo Interministerial, em relatório da Casa Civil (2003), a 

regulação é uma forma contemporânea de ação do Estado. Trata-se, em linhas gerais, do 

modo como a coordenação entre empresas, cidadãos consumidores e os diferentes órgãos do 

governo se dá quanto à edição de normas, e tem como objetivo basilar, estimular, vedar ou 

determinar comportamentos envolvendo determinados mercados que, por seus traços 

próprios, requerem a interferência estatal.  

A  ação regulatória se dá por meio de leis, regulamentos e outras regras editadas pelo Poder 

Público e por entidades às quais os governos delegam poderes regulatórios ou normativos, 

podendo ser genérica, aplicando-se à economia ou sociedade como um todo, ou setorial. 
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2.2 A INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA 

A forma e a intensidade da intervenção estatal na economia, conforme dito anteriormente, é 

função das características econômicas e políticas prevalecentes ao longo da história. O 

período mercantilista (séculos XVI e XVII), foi marcado pelos avanços da navegação, que 

impulsionaram o desenvolvimento econômico e permitiram ao comércio ampliar seus 

limites, tanto na dimensão geográfica de atuação, quanto no volume de mercadorias 

comercializadas (BRAUDEL, 1982). Esse período foi responsável pelo acúmulo de capitais 

necessários à industrialização e o incremento das atividades comerciais europeias, no século 

seguinte.  

A era mercantilista perdurou até a segunda metade do século XVIII, quando o advento da 

Revolução Industrial modificou o cenário político-econômico mundial. As relações entre 

Estado e economia sofreram sensíveis alterações (SANTOS, 2000). Neste mesmo século em 

que se formou a esfera pública burguesa, a doutrina liberal passou a ser aceita como fundamento 

de um novo Estado e de uma nova sociedade (CLARK et al. 2008). 

A crítica mais abrangente ao mercantilismo foi movida por Adam Smith que denunciou o 

protecionismo comercial e disseminou o ideário liberal. No que tange à Ordem Econômica, 

tal modelo estatal adotou uma postura abstenseísta, inspirado na teoria da ―mão invisível‖ de 

Smith, que proclamava a defesa da livre concorrência como princípio fundamental da 

sociedade, condenando preferências restritivas, privilégios e concessões de monopólios pelo 

Estado. O ideário do Estado mínimo de Adam Smith foi, certamente, elemento-chave na 

conformação da política econômica dos Estados nacionais no século XIX (SANTOS, 2000).  

Para os seus defensores, ao  Estado  cabia  apenas  a  função  de mantenedor da segurança e 

justiça. Esse ideário liberal, movido pelo ―Laissez-faire‖, ou seja, ―deixar fazer‖, imperou no 

século XVIII e parte do século XIX e trouxe uma visão descentralizada de poder, pregando o 

estímulo à auto-regulação da sociedade em diversas esferas. 

Entretanto, o modelo apresentava problemas que vinham a exigir uma atuação ordenadora do 

Estado. Um movimento reativo ao capitalismo liberal e as suas consequências sobre o bem-

estar social já se manifestava no seio da classe proletária, especialmente a europeia, animado 

pela produção intelectual e pela militância política de Karl Marx.  
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Esse movimento contra o liberalismo  apontava  como  principais falhas do modelo defendido 

por Smith a má distribuição da produção e da renda, a sensibilidade a crises e a tendência à 

monopolização. A derrocada do modelo liberal se deu no final do século XIX, período 

marcado por crises que culminaram na Primeira  Guerra  Mundial  e  na  Crise  de  1929.  

Novamente,  um  ambiente  de  crise conduziu  à  desarticulação  da  relação  Estado–

Economia.  A ideia  que o Estado deveria participar mais ativamente da condução da 

economia foi se consolidando. 

Inicialmente as crises mostraram a fragilidade do mercado como mecanismo regulador do  

sistema econômico. Posteriormente, as ideias de Keynes, acolhidas pelo governo americano, 

estimularam a adoção de medidas de incentivo, proteção e estímulo à economia.  

Em sua elaboração teórica, Keynes contestava o sistema clássico de Smith. Para ele, o 

equilíbrio econômico e o bem-estar social não estariam garantidos pela simples ação das 

forças de mercado, sendo necessária a presença da ação coletiva representada pelo Estado 

(SANTOS, 2000). O Estado keynesiano, centrado nos objetivos de desenvolvimento 

equilibrado, não hesita em lançar mão do monopólio público, em tolerar e incentivar o 

monopólio privado, em suprimir liberdades econômicas, desde que isso produza resultados 

positivos para a economia e para o bem-estar da sociedade.  

Da associação entre o pensamento keynesiano e a contribuição dos teóricos da Welfare 

Economics se constituiu a essência intelectual do Estado do Bem-Estar, um modelo seguido 

de perto pelos países desenvolvidos, no pós-guerra.  O Estado passa a ter o papel de promover 

o desenvolvimento econômico e regular os desequilíbrios do mercado. Os objetivos de sua 

presença na economia: o fomento e a estabilização do crescimento, a redistribuição de renda e 

a garantia da maximização da utilidade coletiva.  

O século XX  então, foi marcado pela implementação de um novo regime, o Estado Social ou 

Estado do Bem-Estar, que durou do final do século XIX até o início dos anos 1970. Nesse 

regime  o Estado teve sua participação na economia elevada. Sua função  principal  era  

preservar  o  interesse  público,  e  para  isso,  voltou  a  regular  o comércio  internacional,  

proteger  a  produção  e  prover   infraestruturas  e  serviços públicos, considerados essenciais 

para o crescimento econômico e bem estar social. 
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O modelo do Estado Social conseguiu reduzir os desajustes econômicos decorrentes das crises 

do capitalismo e assim, reestruturar e recuperar a economia no período de sua vigência. Para 

Saraiva (2000), só o Estado poderia realizar os investimentos necessários para manter e 

ampliar as infraestruturas e fornecer o crédito necessário  para novos investimentos.  

Emerge um Estado fortalecido, que se transformou em "agente político e econômico" de 

primeira ordem, assumindo um "papel diretor" na planificação da economia, a fim de regular 

os mercados, e neutralizar as  distorções (CÂMARA, 2006). Com um perfil assistencialista e 

paternalista, o Estado centralizou poderes e adquiriu um  caráter  intervencionista, abarcando 

assim muitas competências.  

Todavia, as crises  do  petróleo  de  1973  e  de  1979, os sucessivos fenômenos de recessão, 

os déficits fiscais e a queda nos níveis de empregos evidenciaram o  esgotamento  do  modelo 

adotado e conduziram à crise do Estado Social. Tal situação ensejou o despontar de ideias 

neoliberais, opositoras ao Estado provedor. Assim, na década de 70, mais uma vez, o  Estado 

afastou-se do controle da economia.  

É a partir do excesso e da multiplicidade de tarefas concebido ao Estado de Bem-Estar ─  que 

trouxe consequências políticas, econômicas e sociais históricas ─ que surge o Estado 

regulador contemporâneo, apoiado no surgimento de movimentos que se propunham a 

corrigir essas situações, seja através da desregulamentação, desestatização da redução das 

cargas impositivas conferidas ao Estado, de modo que se reestimulasse o seu crescimento, 

abrangendo a infraestrutura em geral, inclusive a de transporte. 

Tem-se a passagem de um Estado de Bem-estar Social, o qual abarcava inúmeras funções, de 

um Estado monopolista e regulamentador, para um novo tipo de Estado, um Estado mínimo, 

um agente regulador e fomentador. 

2.3 ASPECTOS DA REGULAÇÃO ECONÔMICA 

A análise normativa apresenta inúmeras razões, todas de uma forma ou de outra associadas ao 

conceito de falhas de mercado. Na incapacidade do mercado, por suas livres forças, em prover 

uma solução ótima do ponto de vista econômico e social (SANTOS, et al., 1996), a  regulação 

de determinados serviços ou atividades se justifica. 
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Entretanto, conforme Salgado (2003), o grande desafio para a regulamentação econômica é 

encontrar o ponto ótimo que viabilize, de um lado, a lucratividade e o bem-estar dos 

consumidores, de outro, a disponibilidade de bens e serviços de qualidade e a preços 

acessíveis. Outro aspecto importante para o funcionamento dos mercados,  apontado pela 

autora, é o acesso à informação. Para executar o papel de regulador, o Poder Público 

precisa de informações de como as empresas  privadas estão executando as atividades que 

agora estão sob sua responsabilidade. Dado que os interesses são conflitantes; se ao ente 

regulado é dada autonomia decisória para a execução das atividades concedidas, os 

objetivos do regulador podem não estar sendo buscados pelo regulado, deixando à margem 

o interesse da sociedade. 

Essa assimetria de informações é uma das justificativas de ordem para a adoção, pelos 

governos, de mecanismos de regulação. O conceito é uma ferramenta útil para explicar 

porque os mercados funcionam e porque às vezes falham (SALGADO, 2003). Ainda, 

conforme Salgado (2003), a regulação desempenha função primordial, ao buscar reproduzir as 

condições de competição, para que os consumidores tenham acesso a produtos e serviços com 

a qualidade e os níveis de preços que obteriam em um ambiente competitivo.  

Ao que se vê, as razões da intervenção do Estado nas atividades produtivas em uma economia 

de mercado são as denominadas falhas de mercado, que promovem o afastamento do modelo 

de concorrência perfeita. Assim, o objetivo da regulação é aumentar o nível de eficiência 

econômica e promover a concorrência, coibindo as liberdades do produtor e consumidor, na 

tentativa de alcançar benefícios iguais aos que resultariam se o serviço fosse produzido em 

um mercado perfeito. 

Para Pires e Piccinini (1999), os objetivos da regulação econômica são: a) buscar a eficiência 

econômica; b) evitar o abuso do poder de monopólio; c) garantir a universalização e qualidade 

dos serviços prestados; d) desenvolver meios para atender à reclamação dos usuários em 

relação aos serviços prestados; e) estimular a inovação; f) viabilizar a padronização 

tecnológica dos equipamentos; e g) garantir a segurança da sociedade e proteger o meio-

ambiente. 
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A regulação pode ser divida em três grandes temas, conforme citam Viscusi et al.(2005), a 

saber: a política antitruste, a regulação econômica e a regulação não-econômica. A política 

antitruste se relaciona com a coibição do abuso do poder econômico em ambientes de 

concorrência imperfeita. A regulação econômica trata de monopólios naturais, cujo objetivo é  

regular a entrada e saída do setor, a quantidade, qualidade de produção e a formação de preço; 

e a regulação não-econômica trata das situações de regulação com vistas a reduzir, prevenir 

ou remediar danos sociais, à saúde e ao meio-ambiente. 

As formas de regulação podem se dar por: a) controle de preços; b) controle de quantidades; 

c) controle da entrada e saída do mercado, e; d) controle de qualidade do serviço prestado, 

como o método de comparação de desempenho ─ consiste em uma forma de reproduzir 

artificialmente um ambiente competitivo, quando, por motivos de organização industrial, a 

oferta deve, necessariamente, assumir a forma de um monopólio natural ─ (SALGADO, 

2003). A yardstick competition ou regulação de desempenho é adotada em casos de 

monopólio natural regional e estimula por meio de incentivos a melhoria dos serviços 

prestados, em função do estabelecimento de metas de desempenho, bonificando àqueles com 

desempenho satisfatório e/ou penalizando as possíveis falhas na prestação dos serviços. 

Para  um melhor desempenho da regulação Viscusi et al.(2005), definem três estágios a serem 

considerados durante o processo regulatório: a) um arcabouço legal que irá reger a indústria 

regulada; b) a implementação dessa legislação, por meio da agência reguladora; e c) a 

desregulação. Tais estágios referem-se à etapas sucessivas e sequenciais que devem ser 

seguidas no processo de construção da atividade regulatória. Entretanto, a experiência 

brasileira confundiu os passos e as etapas ocorreram de maneira simultânea e/ou nem mesmo 

planejadas (PECI; CAVALCANTI, 2000). 

2.4 O MODELO REGULATÓRIO BRASILEIRO 

O primeiro ciclo do modelo liberal no Brasil, é caracterizado pela participação da 

iniciativa privada internacional na provisão de infraestruturas (CÂMARA, 2006). Todavia, o 

advento do Estado Novo a partir da década de 30, chamou o Estado a exercer um papel mais 

ativo na economia do país.  

 



18 

 

Em  um  primeiro  momento,  essa  intervenção  mais incisiva é bem-sucedida, na medida 

em que os objetivos de investimento e produção são atingidos. No entanto, a crescente 

elevação da intervenção estatal na economia começa  a  gerar  disfunções  e  distorções  

intrínsecas à  administração  estatal  (BRESSER PEREIRA,  1997).   

Como consequência da situação enfrentada pelo país, a saber: ineficiência do modelo de 

administração  estatal  e  escassez  de  investimentos,  resultaram  a  elevação  da  dívida 

pública, a deficiência dos  serviços prestados pela União e a deterioração das infra- 

estruturas, inclusive de transportes, que  amargaram um período de abandono, decadência 

e obsolescência  (BEZERRA, 2002).  

A crise do Estado capitalista de Bem-Estar, no início dos anos 70, retoma as discussões acerca 

do papel do estado intervencionista nas economias desenvolvidas e em desenvolvimento, 

dando início a um novo período na configuração das economias nacionais que 

experimentaram durante esses anos e nos anos oitenta dificuldades sociais, políticas e 

econômicas, marcadas por choques de oferta (crise do petróleo), elevação das taxas de juros 

internacionais, recessão, ampliação das economias de escopo entre outros.  Esses fatores e a 

incapacidade do Estado de Bem-Estar de dar respostas a eles, deu lugar ao surgimento do 

neoliberalismo e de sua proposta do Estado-mínimo. (FERREIRA et al., 2002). 

No plano mundial, conforme os autores, o padrão dominante da reforma da infraestrutura 

econômica privilegiou processos de privatização stricto sensu e o ingresso de agentes 

privados na prestação de serviços públicos, modificando fortemente os espaços e as relações 

entre os agentes públicos e privados.  

No caso específico brasileiro,  o aparelho empresarial público começa a ser desmontado a 

partir do PND - Programa Nacional de Desestatização
1
 aprovado em 1981 durante o governo 

do General Figueiredo. No Governo do Presidente Sarney, o processo continua, mas de forma 

lenta e se estende ao longo de quase uma década que leva a transferência ao setor privado de 

numerosas empresas que tinham sido estatizadas por razões,  geralmente de falência técnica e 

colocadas sob administração de alguma entidade financeira oficial (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES). 

                                                 
1 Para maiores detalhes sobre o PND, ver anexos. 
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Mas, é a partir do início dos anos 90, que as ideias neoliberais no bojo das reformas 

propugnadas pelo ―Consenso de Washington‖ para as economias em desenvolvimento ganhou 

eco,  principalmente  após as transformações constitucionais e legislativas com a edição das 

Leis Federais de números 8.031, de 12 de abril de 1990, e a 9.491, de 09 de setembro de 

1997, que regularam procedimentos relativos ao PND, e que acabaram por alterar a forma 

pela qual o Estado se inseria na exploração de atividades econômicas e na prestação de 

serviços públicos (FERREIRA et al., 2002). 

Com a transferência ao setor privado do fornecimento de infraestruturas, o Estado passa de  

provedor a regulador das atividades. Esta nova função do Poder Público é imprescindível   

principalmente  para  os  casos  de  delegação  de  serviços  públicos, essenciais para a 

sociedade e importantes para o desenvolvimento do país (WALD et al., 1996). 

A idéia do Programa Nacional de Desestatização,  era a de que o Estado não deveria executar 

atividades que o setor privado fosse capaz de realizar. Caberia ao Estado concentrar-se em 

atividades como educação, saúde, segurança e regulação. Além disso, naquele momento, a 

discussão sobre privatização indicava essa ser uma variável-chave capaz de incrementar o 

investimento em tecnologia, diminuir a concentração no mercado de ações e propiciar a 

divisão de monopólios públicos criando um ambiente competitivo.  

Câmara (2006), no entanto, aponta que esse novo modelo regulatório brasileiro pode conduzir  

a  vários  problemas.  Isto se deve à  implantação de um programa de desestatização sem a 

criação anterior de um arcabouço legal que oriente as ações. Segundo a autora, a reforma do 

Estado em vários países do mundo seguiu a seguinte sequência: definição de um  arcabouço  

legal para embasar todo o processo de desestatização, criação das agências  reguladoras  e,  

por fim,  com a  estrutura  já  montada,  a  implementação  do processo de desestatização, 

conforme Figura 2. 
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    Figura 2. Sequenciamento do processo de desestatização. 

                                              Fonte: Câmara (2006). 

 

No Brasil, como citado anteriormente, ocorreu uma inversão nesta sequência, tornando o 

processo aqui adotado mais frágil e susceptível a falhas, haja vista que o  principal 

substrato do processo, a base legal, só foi criado posteriormente ao início da  

implementação da desestatização (CÂMARA, 2006). Os passos seguidos foram: 

desestatização, elaboração de um marco regulatório e criação das agências reguladoras, de 

acordo com a Figura 3. 

 
   Figura 3. Sequenciamento do processo de desestatização no Brasil. 

                                      Fonte: Câmara (2006). 
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Durante o governo Collor de Mello começa um processo rápido e decidido de privatização. 

Numerosas empresas industriais e comerciais do Estado foram transferidas ao setor privado. 

Grande parte do setor siderúrgico e petroquímico passou a mãos privadas durante esse 

período. A operação continuou durante os governos Itamar Franco e Fernando Henrique 

Cardoso. Em 1995, depois da sanção da nova lei de concessões, inicia-se a privatização de 

empresas de serviços públicos, período que culmina, em 1998, com a venda das empresas de 

telecomunicações.  

A privatização foi se tornando um dos pilares para a sustentação da estabilização da economia 

brasileira e era encarada como rede de segurança ou ponte para a estabilidade porque trazia 

alguma folga para tentar resolver o desequilíbrio tanto na conta corrente como no déficit fiscal 

(PINHEIRO; GIAMBIAGI, 2000). Até 1996, a participação privada nos setores de utilidade 

pública era mínima, segundo os autores, era quase ausente. Por outro lado, já em 1998, as 

empresas privadas controlavam setores como telecomunicações, ferrovias, rodovias e dois 

terços da distribuição de energia elétrica, além de uma parte da geração.  

Essas transformações abriram o leque para participação do Estado nos setores de 

infraestrutura sob dois aspectos especificamente: atuação fiscalizatória renovada, o 

denominado uso do poder de polícia trabalhado de uma forma diferente do praticado no 

Estado liberal; e a atuação por meio da concessão a particulares para suas atuações em 

atividades econômicas e em serviços públicos com a respectiva expedição de normas 

reguladoras para esses setores específicos. 

Surgiram  os  aparatos  regulatórios denominados  no direito pátrio de Agências Reguladoras, 

assumindo o papel desempenhado tradicionalmente pela Administração Direta do país, 

modernizando sua estrutura  regulatória  (MOURA,  2005).  As  agências  despontaram  

então  no  cenário econômico nacional para garantir que as reformas não iriam penalizar o 

usuário além de zelar pela eficiência econômica dos países (BRASILEIRO E ARAGÃO, 

2000). 
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Entretanto, segundo Alveal (2003), a formação das novas agências reguladoras no Brasil 

ocorreu no marco de um processo de decisões estratégicas muito complexas no seu conteúdo, 

operacionalização e, sobretudo, implicações. Por um lado, definiu-se e implementou-se a 

privatização como instrumento central da política reformadora. Por outro, se privilegiou uma 

privatização de tipo concentrada, para auferir ganhos imediatos e elevados, visando alcançar 

rápida redução do déficit público (PINHEIRO e FUKASAKU, 1999). 

A figura adotada para as agências reguladoras foi a de autarquias especiais, em  face da 

necessidade de conferir-lhes privilégios especiais, os quais não eram  conferidos  a  

qualquer   autarquia (CÂMARA, 2006).  Assim, segundo a autora,  além  dos  benefícios  

inerentes  às autarquias clássicas, quais sejam, independência administrativa, a ausência de 

subordinação hierárquica e a autonomia financeira, às autarquias em regime especial 

também foram conferidas estabilidade dos seus dirigentes e poder normativo. No  entanto, 

a natureza especial das agências é determinada pelo diploma legal que cria cada ente,  

podendo, portanto, cada órgão apresentar diferentes tipos e níveis de independência 

(CÂMARA, 2006). 

O ente regulador é encarregado de assegurar o cumprimento das metas de longo prazo, e por 

consequência, de impedir intervenções políticas oportunistas de curto prazo. Para isto ser 

possível é necessário que o ente regulador goze de adequada autonomia e independência para 

poder prevenir tais intervenções e que tenha suficiente responsabilidade social para não 

abusar de sua autonomia (QUEIROZ, 2001). 

A separação entre política e regulação, desde uma perspectiva de avanço da divisão 

especializada de trabalho no plano dos modernos sistemas de administração pública, envolve 

uma relação certamente complexa (ALVEAL, 2003). Entretanto, conforme ainda cita a 

autora, se observada desde uma perspectiva de legitimidade institucional, essa separação 

enfeixa uma contradição, visto que ambas as entidades, política do Estado e regulação 

pública, alicerçam sua legitimidade autoritativa, na mesma fonte: comunidade, sociedade 

civil ou público. Essa separação entre política e regulação é ilustrada na Figura 4.  
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                                                 Figura 4. Conflito entre política e regulação. 
                                                 Fonte: Queiroz   (2001). 

             

Para executar  de  maneira  eficiente  suas  funções,  as  agências reguladoras  devem  possuir  

autonomia  técnica,  administrativa  e  financeira,  devem expedir  normas  operacionais  e  de  

serviço  e  possuir  capacidade  para  aplicação de sanções (CÂMARA, 2006) .  

Conforme Brasileiro e Aragão (2000), as agências  são  entidades  que devem possuir  

independência  decisória  e autonomia  política,  financeira,  normativa  e  de  gestão  —  

para  melhor  cumprir  sua função sem interferência  externa, evitando assim sua captura 

por entes com grande poder político e amplo domínio sobre o mercado — com função de 

regular as atividades desenvolvidas por particulares, promover licitações, controlar a 

execução dos contratos de concessão, fiscalizar a execução dos serviços contratados, criar 

normas regulamentares, fixar tarifas e dirimir conflitos entre os entes envolvidos. 

Destaque-se que as agências não devem assumir o papel de Poder Concedente, a este se 

destina às  funções de definição de diretrizes de políticas, decisão de realização de 

licitações, filosofia geral dos contratos e o planejamento das atividades e às agências, 

proteger  os  consumidores  do  abuso  de  poder  por  parte  das  empresas,  proteger  os 

investidores  de  ações  arbitrárias  por  parte  do  governo  e  promover  a  eficiência  dos 

serviços prestados (BRASILEIRO e ARAGÃO, 2000). 
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2.5 REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

Conforme Câmara (2006), o conceito de serviço público não se encontra consolidado entre os 

diversos doutrinadores brasileiros. Duas visões distintas sobre o que se pode caracterizar 

como serviço público são apresentadas: a visão essencialista (visão material) e a visão 

formalista (visão formal) (BANDEIRA DE MELO, 2003). 

A primeira considera que o serviço público é aquele dotado de características 

microeconômicas próprias e de relevância social que o torna um serviço cujo Estado é 

obrigado a prestá-lo, em que pese sua função do bem comum. A segunda, dita formalista, 

considera que serviço público é aquele definido por Lei ou pela Constituição (BANDEIRA 

DE MELO, 2003). 

Para Marques Neto (2005), tratar da regulação de serviços públicos hoje significa um 

considerável desafio.  Se de um lado,  o conceito de regulação estatal se transmuta por força 

da mudança nos padrões de relacionamento entre Estado e Sociedade, ampliação dos campos 

de atuação regulatória ou mesmo pela introdução de fortes instrumentos de atuação estatal 

sobre as relações econômicas. Do outro, a própria noção de ―serviço público‖ vive uma 

profunda transformação. Marques Neto (2005) defende que o serviço público é aquele 

definido em lei ou Constituição, mas que possui uma relevância para a sociedade que o 

justifique como tal. 

A  Constituição Federal Brasileira de 1988 (CF-88), em seu Artigo 175, atribui ao 

Estado a função de prestar serviços públicos à sociedade, tanto de forma direta quanto por 

permissão, concessão ou autorização. Em seu Artigo 21 determina os serviços sob 

competência da união, detalhando no inciso  XII aqueles que podem ser autorizados, 

concedidos  ou  permitidos.  Ao que se vê, o  aspecto  formal  é  quem  vai informar ao 

aplicador do direito quais serviços devem ser considerados como públicos. Porém, nem toda 

atividade que o legislador ordinário queira transformar em serviço público pode ser assim 

considerada, pois há na constituição o aspecto essencialista considerado implicitamente.  

A ação de regulamentar ou regular o comportamento das organizações confunde-se com a 

própria existência do Estado. Não existe sociedade que funcione sem alguma base de regras, 

normas, leis, regulamentos e convenções. No campo dos serviços públicos, em que há 
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submissão aos princípios relativos ao regime jurídico de direito público, cabe ao Estado 

disciplinar integralmente a prestação do serviço, ainda que seja desenvolvida por 

particulares. 

Modernamente, a regulação de serviços ou utilidades públicas de infraestrutura é objeto 

especial de regulação, em função de atributos distintivos peculiares (ALVEAL, 2003). Ainda, 

segundo a autora, trata-se de um conjunto de atividades de produção e fornecimento de 

serviços, cuja função comum é produzir, transportar e fornecer, através de vias naturais (água, 

ar, terra) ou construídas (cabos, dutos, fios), fluxos específicos de serviços, de maneira 

contínua - energia (eletricidade, gás, petróleo), telecomunicações, transportes nos seus vários 

modais (ferroviário, rodoviário, aeroviário, aquaviário, dutoviário), água canalizada 

(irrigação, drenagem e potável), saneamento e esgoto e, enfim, coleta e tratamento de lixo. 

Os setores de infraestrutura exigem investimentos, em linhas gerais, intensivos em capital e a 

execução dos projetos envolve longo prazo de maturação. Tais investimentos têm ainda 

elevadas especificidades e significativos custos irrecuperáveis (sunk costs
2
) (PIRES e 

PICCININI, 1999). Além disso, conforme os autores, os serviços de infraestrutura estão 

sujeitos à obrigação jurídica de fornecimento, em razão de se constituírem como serviços 

públicos, e geram importantes externalidades.  

A privatização, nesses setores, que se intensifica a partir dos anos 80, com as transformações 

das economias e do papel do Estado, apoia-se no argumento da gestão privada tender a ser 

mais eficiente que a estatal (QUEIROZ, 2001). Num modelo ideal, as funções básicas do 

setor de serviços públicos na sociedade compreendem: a função política: que consiste em 

fixar metas estratégicas para os serviços públicos em questão; a regulação: que consiste em 

fiscalizar o cumprimento das metas; a prestação: que consiste em oferecer um serviço que 

cumpra as metas; e, a participação: que consiste em envolver o usuário na fixação e 

implementação das metas, conforme Figura 5. 

                                                 
2 Os sunk costs são característicos dos investimentos em ativos que não podem ser reconvertidos ou utilizados em outros empreendimentos 

que não aqueles nos quais estão empregados (Joskow e Schmalensee,1986). 



26 

 

 

   Figura 5. Empresa de serviços públicos: modelo ideal. 

                                                Fonte: Queiroz (2001). 

 

A tarefa regulatória, contudo, reveste-se de grande complexidade, tendo em vista a existência 

de diversas dificuldades decorrentes da assimetria de informações, fazendo com que o 

comportamento dos produtores seja de difícil, custosa e complexa monitoração por parte dos 

reguladores. 

Portanto, a retirada do Estado da efetiva execução de algumas atividades e a transferência de 

sua exploração a particulares (mediante o recurso a parcerias, abertura à competição ou 

outorga de concessões e permissões), antes de implicar uma retirada da esfera pública desta 

área de atividade, importa na necessidade de fortalecimento da atuação pública. 

Tendo em vista os novos desafios regulatórios em um contexto de questionamento dos 

monopólios naturais, de privatização e de progressiva introdução da competição, a 

configuração das agências regulatórias passa a ter papel decisivo para o sucesso das políticas 

de reestruturação dos setores de infraestrutura. 
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Esse fenômeno suscita, ainda, inúmeras reflexões não apenas pela sua amplitude e dimensão 

mas, sobretudo, pelas consequências que já começa a produzir no modo de funcionamento 

dos serviços públicos (FADUL, 2004). As pressões competitivas, aliadas à crise fiscal dos 

estados e à perda de eficiência produtiva das empresas estatais, levam ao questionamento dos 

monopólios fornecedores de serviços públicos. Concomitantemente, a existência de 

ineficiências regulatórias no controle de empresas privadas. 

Para superar esses problemas, verificam-se duas tendências regulatórias. A primeira é a 

introdução de mecanismos de incentivos, para encorajar as operadoras ou segmentos que 

ainda permanecem como monopólios naturais a atingir objetivos similares aos observáveis em 

situação de competição nos mercados. A segunda tendência é uma forma de intervenção 

regulatória indireta, por meio do estímulo e do monitoramento de uma estrutura competitiva 

para a indústria, visando criar o ambiente mais neutro possível para todos os agentes. 

O novo papel do Estado, enquanto regulador, segundo Marques Neto (2005) implica no 

abandono do perfil autoritário em favor de uma maior interlocução com a sociedade. 

Enquanto na perspectiva do Estado liberal incumbe ao poder público assegurar as regras do 

jogo para livre afirmação das relações de mercado e no Estado social inverte-se este papel, 

passando a atividade estatal a prover necessidades coletivas, ao Estado contemporâneo são 

requisitadas funções de equalizador, mediador e árbitro ativo das relações econômicas e 

sociais.  

Ainda, segundo o autor, ao contrário do que se pensa ─ que estamos vivendo  um processo de 

desregulamentação ─  há um processo de fortalecimento da regulação estatal, marcado pela 

ampliação dos campos sujeitos à forte regulação, porém num contexto de mudança dos 

paradigmas regulatórios. 

No modelo prevalecente até o final da década de 80 ─ marcado pelo colapso do último ciclo 

de concessões encerrado no Brasil no início dos anos 70 ─ firmava-se a idéia de que a melhor 

maneira de regular uma determinada utilidade pública era reservar sua exploração ao Estado 

(MARQUES NETO, 2005). A simples exploração direta dessa atividade já era considerada 

regulação suficiente. Submetido ao pleno controle estatal, o ente encarregado da exploração 

de uma dada utilidade pública já o faria consoante o atendimento do interesse público. 
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Nesse contexto, em que a regulação da atividade era dada pela reserva de sua exploração ao 

Estado, não existia a separação entre regulador e operador da utilidade. Com a transferência 

da exploração de serviços públicos para a iniciativa privada, opera-se a separação entre 

operador e o regulador (MARQUES NETO, 2005; ver Figura 6). 

 

Figura 6. Serviço público concedido. 

                                                            Fonte: Queiroz (2001). 

 

Conforme Marques Neto (2005), próprio dessa separação é o regime público de exploração 

destes serviços delegados à iniciativa privada, consubstanciado na outorga  de concessões  ou 

permissões. Daí, a necessidade de forte regulação sobre a atuação do explorador privado em 

regime público, com vistas a i) assegurar o cumprimento dos pressupostos da outorga; ii) 

garantir a perenidade e universalidade da prestação e iii) assegurar a preservação de bens 

vinculados à atividade.  

Ganha força o entendimento de que o serviço público seria a atividade que, pela sua 

imprescindibilidade social, justifica que o poder público reserve para si o ônus de assegurar 

que tal atividade será posta permanentemente à disposição da coletividade, sem que isso 

implique necessariamente no dever ou na prerrogativa de exploração exclusiva (MARQUES 

NETO, 2005). Desta, a pressão pela abertura dos mercados e o crescimento do direito 

concorrencial e do pressuposto da competição como benéfico para o consumidor afetam 

fortemente as barreiras ideológicas à introdução da competição nos serviços públicos. 
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2.6 REGULAÇÃO DO TRANSPORTE URBANO POR ÔNIBUS 

Os transportes se caracterizam como um setor da atividade econômica que apresenta forte 

intervenção do Estado. Travassos (2000), aponta vários progressos alcançados no setor de 

transporte urbano, quanto aos instrumentos de gestão utilizados pelo Poder Público. Segundo 

o autor, embora heterogêneos, a fiscalização e os controles aplicados aos coletivos urbanos 

das cidades brasileiras, se apresentam em várias delas, como mecanismos gerenciais 

modernos e eficazes, que têm sido, inclusive, tomados como modelo para outros países. 

Entretanto, o transporte coletivo urbano no Brasil vem apresentando nas últimas décadas um 

processo de declínio que se traduz, conforme Gomide (2004), pela queda de demanda e da 

produtividade dos serviços, e de instabilidade institucional, no que se refere à adequação das 

relações entre os agentes públicos e privados à atual legislação de concessões. Na Figura 7 é 

apresentado o ciclo de declínio do transporte público brasileiro. 

Moreira (2002) atribui essa situação ao quadro de desorganização dos sistemas de transportes, 

aliado a um nível deficiente de investimentos, e tem como principais razões: 

 a falta de prioridade conferida ao transporte coletivo urbano pelas diferentes esferas da 

administração pública; 

 a falta de integração entre os diferentes modais de transportes, gerando 

congestionamentos nas zonas centrais das cidades, em função do traçado radial das 

linhas e da superposição dos trajetos; 

 as elevadas quilometragens percorridas, por conta do grande número de veículos em 

circulação; 

 a inexistência de adequado e duradouro equacionamento de fontes de financiamento 

que permitisse concretizar empreendimentos estruturantes; e 

 as dificuldades de entendimento institucional, sobretudo em regiões metropolitanas, 

com indefinição, superposição e conflito de responsabilidades e interesses entre os 

órgãos responsáveis pelo transporte urbano. 

 

 



30 

 

 

   Figura 7. Ciclo de declínio do transporte público brasileiro. 
                                            Fonte: Gomide (2004). 

 

Ainda, os sistemas de transporte atuais, em sua maioria, não estão ancorados em base 

contratual sólida ou, nos casos em que as relações são regidas por algum tipo de contrato, 

estes foram firmados sem o suporte legal e, muitas vezes, encontram-se em caráter precário. 

O que corrobora para um cenário nada propício ao desenvolvimento do setor, resultando no 

desinteresse dos agentes, especialmente os privados, em promover investimentos ou buscar 

melhorias na qualidade da prestação dos serviços (IPEA, 2004).  

Tarifas crescentes, incompatíveis com a capacidade de pagamento da população mais pobre, 

oferta inadequada, baixo desenvolvimento tecnológico e inovativo, falta de investimentos 

para atender a elevada demanda de infraestrutura: esses são alguns dos problemas agravados 

por um ambiente institucional e um marco regulatório que necessita de modernização.  
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Assistimos, nos últimos anos, o aumento do número de pessoas que se deslocam a pé por 

absoluta incapacidade de pagar as tarifas, ao surgimento do transporte informal e ao 

afastamento da classe média, dos serviços. 

De tal modo, as fragilidades dos órgãos gestores, tanto em termos de recursos materiais, 

quanto em termos de equipes técnicas, e a incapacidade financeira dos governos locais para 

atender às demandas por investimentos, colocam o desafio do desenvolvimento de novas 

políticas e instrumentos para alcançar eficiência (via redução de custos e tarifas) e eficácia 

(via aumento da oferta e da qualidade) na prestação desse serviço público de caráter essencial, 

como define a Constituição Federal (IPEA, 2004). 

É sabido que a regulação de determinados serviços ou atividades se justifica pela 

incapacidade do mercado, por suas livres forças, em prover uma solução ótima do ponto de 

vista econômico e social, ou seja, de o mercado fornecer a produção eficiente de um bem ou 

serviço com preços que reflitam corretamente os benefícios e os custos para toda a sociedade.  

Assim, na presença de falhas de mercado, os poderes públicos são obrigados a interferir, seja 

pela provisão direta do bem ou serviço, por meio de empresas públicas, seja pela regulação 

das atividades concedidas à iniciativa privada.  

No transporte público urbano, as falhas de mercado não são mutuamente exclusivas e quase 

sempre aparecem de forma simultânea. O metrô, por exemplo, é um monopólio natural que 

causa importantes externalidades positivas às cidades que possuem o serviço. Os ganhos com 

a existência de um metrô, em termos da redução da poluição, dos congestionamentos, como 

também ampliação das áreas servidas, não beneficiam apenas os usuários diretos dos serviços 

(FRÓES, 1999). Desta, o transporte público é uma atividade que também apresenta 

significativas economias de rede, exigindo a coordenação para seu funcionamento eficiente. 

Segundo o projeto MARETOPE (2003), da Comissão Europeia, ao contrário dos outros 

serviços públicos, que requerem que seus usuários estejam conectados à rede e para os quais 

não existem substitutos economicamente viáveis, o transporte coletivo tem cada vez mais nos 

veículos particulares um substituto. A realização das viagens é possível sem a utilização da 

rede de serviços, mostrando que a competição relevante no mercado de transporte urbano não 
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se dá entre os modos de transporte público, mas, sobretudo, entre estes e o transporte 

individual motorizado (automóveis e motocicletas).  

A necessidade da regulação do transporte urbano em um escopo mais amplo se justifica no 

crescimento dos congestionamentos de trânsito, da poluição do ar e da privação do acesso 

pelos mais pobres aos serviços nas grandes cidades, ou seja: nas perdas de bem-estar para 

toda a sociedade. Segundo Macário (2004), as evidências, e diga-se a nível mundial, indicam 

que a sustentabilidade e o equilíbrio dos sistemas de mobilidade urbana só serão encontrados 

com a adoção simultânea e coordenada de políticas de melhoria sensível da qualidade do 

transporte coletivo e de restrição ao uso de veículos particulares. 

Macário (2004) aponta três níveis de decisão nos serviços de transporte público, quais sejam: 

estratégico, tático e operacional. O primeiro se refere à formulação dos objetivos gerais e de 

longo prazo da política de transportes: área a ser atendida, configuração da rede, a integração 

modal, jurisdicional e a política tarifária. O nível tático se refere à decisão dos meios para se 

atingirem os objetivos estratégicos e como utilizá-los da melhor forma: tipos de serviços 

oferecidos, estrutura tarifária e os tipos de veículos, por exemplo. O nível operacional, por sua 

vez, diz respeito aos processos, sobre como operar no mercado incluídas aí: a manutenção e a 

operação da frota, bem como a contratação e a gestão do pessoal. 

Quanto ao controle do desempenho e eficácia dos serviços, a autora cita existirem diferentes 

abordagens e alternativas, que podem ir desde mecanismos contratuais de incentivos e 

penalidades aos operadores, até o envolvimento direto da população na fiscalização e controle 

da oferta dos serviços, por meio de processos de consulta e pesquisas com os usuários. 

Com base na experiência europeia (MARETOPE, 2003), pode-se identificar três tipos básicos 

de regulação do transporte coletivo urbano (mercado fechado, competição regulada ou 

desregulação) e que variam conforme os níveis de pressão competitiva (de competição 

para/no mercado ou adoção de incentivos/penalidades contratuais), e de liberdade de 

iniciativa do operador (para criar novos serviços). Entretanto, nenhum dos modelos é 

observado em sua forma pura, no Brasil ou no exterior, verificando-se sempre, nos casos 

descritos pela literatura, situações de interfaces ou mistas. 
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No regime de mercado fechado, os operadores, públicos ou privados, têm direitos exclusivos 

de operação por tempo indeterminado. O planejamento é centralizado na autoridade local, 

com pouca ou nenhuma liberdade de iniciativa para os operadores (IPEA, 2004). Inexiste 

pressão competitiva para a entrada no mercado (via licitação), no mercado (entre empresas), 

ou mecanismos contratuais de incentivos (sistema de bônus ou penalidades, benchmarking 

etc.).  

Na desregulação (ou competição no mercado) não existem controles econômicos por parte 

dos governos, de tarifas e quantidade ofertada, sendo a entrada e saída do mercado 

praticamente, livre. Só há controles de qualidade e segurança (IPEA, 2004). Na desregulação 

há o máximo de liberdade de iniciativa para os operadores e o máximo de pressão competitiva 

(competição no mercado).  

Na competição regulada, via licitação por critérios de eficiência, é concedido o direito de 

operação em determinada área por tempo determinado (competição para o mercado). Ao final 

do período contratual é realizada nova licitação, aberta para todos os interessados. O princípio 

deste modelo é que a pressão competitiva, por meio de licitações competitivas, induz as 

empresas a operarem com menores custos operacionais (eficiência produtiva) e, 

consequentemente, com menores subsídios/ tarifas (eficiência distributiva).  

A pressão competitiva pode também se dar por meio da adoção de mecanismos contratuais de 

incentivos e penalidades para os operadores e/ou metodologias de benchmarking 

(comparação) ou yardstick competition (padrão de desempenho). A coordenação da rede e a 

qualidade dos serviços são de responsabilidade da autoridade pública, no momento em que 

fixa os critérios de contratação em edital. Aos operadores cabe apresentar desenvolvimentos e 

melhorias tanto na oferta, quanto na qualidade dos serviços, uma vez que conhecem as 

expectativas e necessidades dos usuários quanto aos serviços (IPEA, 2004).  

O sistema de competição regulada é o que apresenta melhores possibilidades de otimizar a 

relação oferta/custos. Mas, segundo Macário (2004) exige pesadas atribuições técnicas para as 

autoridades públicas, para a realização das licitações, para integrar e coordenar a rede, e para 

desenhar e monitorar os contratos. Exemplos desse modelo podem ser encontrados em 

Londres, no Reino Unido, ou em Dijon, na França.  
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O Gráfico 1 a seguir apresenta, esquematicamente, a combinação dos elementos que 

caracterizam cada tipo de regulação aqui descrito. Note-se que situações mistas ou de 

interfaces entre os três tipos podem ser encontradas em qualquer ponto do gráfico. 

 

   Gráfico 1. Modelo de regulação do transporte público. 

                                                Fonte: Macário (2004). 

Na condição atual, em que se observa que a maioria dos sistemas de transporte público no 

país atravessa uma fase crítica, caracterizada por um ciclo de perda da produtividade: a queda 

da demanda acarreta a queda da oferta e da qualidade dos serviços, que induzem ao aumento 

das tarifas, que provocam mais queda da demanda. E o serviço é utilizado majoritariamente 

pelas populações de baixa renda, as questões de eficiência produtiva e distributiva ganham 

relevância entre as razões para uma regulação eficaz dos serviços.  

É preciso buscar critérios complementares ou substitutos para obtenção da maior eficiência, 

do setor. Para tanto, a experiência internacional mostra a importância da utilização de 

mecanismos de inserção competitivas, como a utilização de padrões de desempenho 

(yardstick competition), comparações de desempenho (benchmarking), incentivos contratuais 

e licitações. 
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CAPÍTULO 3 

 

3 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Durante as duas últimas décadas, a avaliação de desempenho tem ganho mais reconhecimento 

por parte de pesquisadores e maior aceitação dos profissionais (TRY e RADNOR, 2007; 

HOQUE, 2008). Evoluindo de mera avaliação de medidas financeiras e de produtividade para 

uma abordagem mais abrangente incluindo informações financeiras e não financeiras, além da 

produtividade.     

O objetivo principal da avaliação de desempenho, em qualquer organização, é apoiar o 

processo de tomada de decisão (JULNES e HOLZER 2001; DOOREN 2005). A introdução 

de melhorias na prestação de bens e serviços, após cada processo de avaliação, é o papel 

precípuo de um sistema de avaliação de desempenho. Para um melhor entendimento do tema, 

alguns conceitos, definições e princípios orientadores são apresentados neste capítulo, tendo 

como  base critérios e concepções abordados na literatura. 

3.1 DEFINIÇÃO DE DESEMPENHO 

O substantivo desempenho deriva do verbo desempenhar, definido por Houaiss e Vilar (2001) 

como executar uma atividade. A medição e avaliação de quão bem uma atividade está sendo 

desenvolvida permite que se atribua ao desempenho um juízo de valor (bom ou ruim, por 

exemplo), como aponta Câmara (2006). Ainda, segundo a autora, o desempenho 

acompanhado de um juízo de valor corresponde a uma informação relevante para a 

estruturação do conhecimento do avaliador sobre determinado tema, conferindo-lhe um 

conhecimento de causa que pode auxiliá-lo em suas decisões e direcionar suas ações. 

Para FNPQ (2002) o desempenho é um conjunto de resultados obtidos dos principais 

indicadores de processos e de produtos que permitem avaliá-los e compará-los em relação às 

metas, aos padrões, aos referenciais pertinentes e a outros processos e produtos. Tais 

resultados expressam satisfação, insatisfação, eficiência, eficácia e podem ser representados 

em termos financeiros ou não. 
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Segundo Hronec (1994), desempenho é o modo como as atividades ou outputs de um 

processo atingem suas metas. Ainda, o desempenho é definido do ponto de vista institucional 

devido à sua relação com os diversos grupos de interesse e com a multiplicidade de objetivos 

organizacionais, devendo ter em conta os conflitos de interesse existentes (BALLANTINE, 

BRIGNALL E MODELL 1998; BRIGNALL E MODELL 2000).  

Ainda, tem importância como instrumento de gestão empresarial, na medida em que, o 

sucesso das organizações é creditado à sua habilidade de aprender com a experiência e reagir 

as mudanças e à capacidade de absorver informações, ajustar o desempenho e adaptar-se ao 

ambiente. 

Ao que se vê, a natureza e o tipo dos ambientes competitivos atuais têm exigido que as 

empresas ampliem seus métodos de verificação de desempenho, reafirmando a necessidade de 

implementação de sistemas de avaliação de desempenho em qualquer organização, seja ela do 

setor público, privado ou do terceiro setor. 

3.2 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

A medição de desempenho normalmente responde a três seguintes questões (NEELY, 1998; 

LIEBOWITZ et al., 2007): Como a organização vem atuando? Está a organização atingindo 

seus objetivos? Quanto a organização melhorou desde o último período? Além disso, a 

medição de desempenho orienta aos gestores sobre a efetividade das intervenções de melhoria 

como parte de aprendizagem e desenvolvimento (LIEBOWITZ, 2004). Em geral, medição de 

desempenho representa um sistema que consiste em mecanismos, processos, e os critérios ou 

as áreas de desempenho (SINK E TUTTLE, 1989; KAPLAN E NORTON, 1997; NEELY, 

2002). 

Segundo Ghalayini e Noble (1996), a evolução da avaliação de desempenho
3
 pode ser 

dividida em duas fases: a primeira começou em 1880 e durou até o início de 1980, 

caracterizada pela ênfase nas medidas financeiras do desempenho e de produtividade; a 

segunda fase, a qual iniciou no fim da década de 80 e segue até os dias de hoje, destaca a 

                                                 

3
 Os termos avaliação e medição são empregados como sinônimo neste trabalho. 
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necessidade de medidas do desempenho balanceadas (medidas financeiras e não-financeiras, 

além das de produtividade) e integradas para suportar as novas condições operacionais 

internas e externas da maioria das empresas. 

Para Kennerley  et  al.  (2003),  o  SMD  é  o  inter-relacionamento  de  três  elementos: 

medidas  singulares  que quantificam o impacto de ações específicas, um conjunto de medidas 

que são combinadas para avaliar o desempenho da organização como um  todo, e uma  

infraestrutura de suporte que permite que dados sejam obtidos, coletados, classificados,  

analisados,  interpretados  e  disseminados para o uso gerencial. 

Neely (1998) aponta que a avaliação do desempenho nos negócios tem se tornado bastante 

relevante devido à algumas razões tais como: a natureza mutante do trabalho; a competição 

crescente; as iniciativas de melhoria específicas; os prêmios nacionais e internacionais de 

qualidade; as funções organizacionais mutantes; a demanda externa mutante; e o poder da 

tecnologia da informação. 

Existe uma tendência geral dos principais propósitos das medidas do desempenho. Muitos 

autores descrevem lições ou conselhos que foram identificados como importantes para se 

alcançar os resultados esperados do sistema de avaliação de desempenho. Para Neely et al. 

(1995) um bom sistema de avaliação de desempenho é uma pergunta multidimensional, pois 

vários critérios e concepções são apresentados na literatura. Cada abordagem defende 

qualidades inerentes ao processo de medição do desempenho. 

Conforme Sink e Tuttle (1993), os sistemas de avaliação de desempenho devem partir da 

visão sistêmica da organização, considerando que o sistema organizacional tem inputs, 

atividades ou processos de transformação que agregam valor, outputs e resultados, conforme 

representado mais adiante no item 3.4.4. 

Ressalte-se que o desenvolvimento de sistemas de medição para o sistema organizacional 

deve ser influenciado pela estratégia e deve refleti-la, e estes devem estar especialmente 

ligados a metas e objetivos.   
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3.3 MEDIDA DE DESEMPENHO 

A avaliação de desempenho é realizada com base nas medidas de desempenho, representadas 

por meio de indicadores. A medição de desempenho de uma atividade é realizada quando são 

comparados os parâmetros produzidos e os planejados. Com a medição do desempenho têm-

se as medidas que caracterizam quantitativa e qualitativamente o fenômeno analisado (NPR, 

1997). 

Conforme Slack, Nigel; Chambers, Stuart; Johnston, Robert (2008), medida de desempenho é 

o processo de quantificar ação, no qual medida significa o processo de quantificação, e o 

desempenho da produção é presumido como derivado de ações tomadas por sua 

administração. 

A Universidade da Califórnia classifica as medidas de desempenho de acordo com a Tabela 1, 

conforme citam Artley e Stroh (2001).  

Tabela 1. Medidas de desempenho. 

Medida Descrição 

Eficiência A habilidade de realizar uma atividade 

Eficácia A coerência entre o que foi planejado e o que foi executado 

Qualidade A realização correta de uma atividade. No entanto, a definição 

de correto deve ser baseada na visão do usuário. 

Pontualidade (timelinness) Se as atividades foram realizadas no tempo certo. A definição 

de tempo certo também dever ser dada pelo usuário. 

Produtividade A quantidade de recursos para realizar uma determinada 

atividade. 

Fonte: Artley e Stroh (2001). 

 

Destacam-se como pontos deficitários das medidas de desempenho (Artley e Stroh, 2001) os 

seguintes: 

 Não fornecem facilmente a causa e o efeito dos resultados alcançados; 

 os resultados identificados são apenas aproximações da realidade; e 

 as medidas não asseguram a conformidade completa com leis e regulamentos. 

A medida de desempenho é representada por um número que indica a magnitude, e por uma 

unidade que fornece o significado a este número. A unidade pode ser simples, como horas, 

metros, quilos; mais frequentemente, no entanto, são utilizadas medidas multidimensionais, 
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representadas por razões, produto ou proporções de duas ou mais medidas, como quilômetro 

por litro, passageiro-quilômetro, número de acidentes por milhares de passageiros 

transportados. A escolha da medida de desempenho deve atentar para que a sua unidade seja 

bem entendida por todos aqueles que a utilizam de alguma forma, especialmente, na tomada 

de decisões. 

Para toda medição de desempenho, entende-se ser necessário um padrão referencial para 

identificar se seu desempenho é bom, mau ou indiferente. Slack et al. (2008)  citam que  há 

muitas maneiras de se fazer este julgamento. Cada uma delas envolve comparação do nível de 

desempenho atualmente atingido com algum tipo de padrão. Quatro tipos de padrões são 

comumente usados, que seguem: padrões históricos, padrões de desempenho meta (são 

aqueles estabelecidos arbitrariamente para refletir algum nível de desempenho que é visto 

como adequado ou razoável), padrões de desempenho da concorrência e padrões de 

desempenho absolutos (é o que é tomado em seus limites teóricos).  

O objetivo da geração de um sistema de medição de desempenho (SMD) é o de inserir-se 

justamente neste contexto, fornecendo à empresa a possibilidade de montar um mapa de 

indicadores de desempenho, onde ficará fácil visualizar o que se precisa controlar par garantir 

o sucesso. De posse destes indicadores (após a minuciosa elaboração de cada item a ser 

medido) o pilar do SMD serve como alicerce para o planejamento estratégico da organização, 

sendo usado como um painel de instrumentos gerencial para guiar a empresa ou órgão na 

direção que ela previamente estabeleceu através de sua missão, metas e objetivos. 

Indicadores de desempenho 

Os indicadores são elementos que possibilitam as comparações necessárias à medição de 

desempenho. São definidos por CEROI apud Câmara (2006) como elementos que 

representam as principais características de um objeto. Desta feita, indicadores são símbolos 

que verificam o alinhamento dos resultados alcançados com os objetivos e metas 

estabelecidas. São tradutores dos fenômenos observados que permitem que o mesmo seja 

medido (CÂMARA, 2006). 
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Ao que se observa, os indicadores de desempenho possuem variadas nomenclaturas e 

diferentes definições segundo muitos autores, no entanto, tais designações possuem os 

mesmos conceitos básicos. A seguir, outros conceitos utilizados para indicadores de 

desempenho: 

 ―É uma ferramenta que habilita: i) a mensuração da efetividade de uma operação ou de 

uma organização; ou ii) a mensuração de um resultado alcançado ou a sua avaliação 

em relação a um conjunto de objetivos‖ (OECD, 2002). 

  ―Pode ser definido como um item de informação, coletado a intervalos regulares, para 

monitorar o desempenho do sistema‖ (FITZ-GIBON, 1990, apud SILVA JR., 2000). 

 ―São instrumentos importantes para controle da gestão e verificação de eficiência e 

eficácia não apenas na administração privada, mas também e principalmente na 

administração pública, por permitirem comparar situações entre localidades (espaços) 

ou entre períodos diferentes de um mesmo município‖ (KAYANO; CALDAS, 2001). 

A partir destas definições é possível concluir que os indicadores de desempenho são 

parâmetros que organizam dados, objetivando identificar aquelas ações que contribuem para o 

sucesso ou fracasso no alcance dos objetivos organizacionais. Estes, além de definir melhor 

prática ou a melhor atividade dentre um grupo a ser avaliado (OECD, 2002) e ser ferramenta 

importante de disseminação de informações (Royuela, 2001), são utilizados com a seguinte 

finalidade (DIÓGENES, 2002): 

 Prover informações; 

 Gerencias ações; 

 Auxiliar na tomada de decisões; 

 Contribuir para melhoria na alocação de recursos; e 

 Permitir comparações 

As principais características que um indicador deve possuir  são apresentadas na Tabela 2 

abaixo, conforme o (Departament of Treasury and Finance of the Western of Auatralia, 1998 

e Takashina e Flores apud Diógenes, 2002). Tabela 2. 

 



41 

 

Tabela 2. Características de um indicador. 

Característica Descrição 

Relevância Inserção no contexto do que se deseja avaliar 

Abrangência Suficientemente representativos 

Adequação Relacionado com as necessidade de quem busca a informação 

Facilidade de compreensão Simples e não ambíguo 

Rastreabilidade e acessibilidade Possibilidade de serem documentados e disponibilidade de dados 

Mensuráveis Possibilidade de serem traduzidos quantitativa ou qualitativamente  

Comparabilidade Facilidade de comparação com as referências 

Baixo custo O custo para coleta, processamento e avaliação não deve ser superior 

ao benefício trazido pela medida 

Fonte: Diogenes (2002). 

 

NPR (1997) complementa que boas medidas de desempenho devem ser sensíveis para indicar 

variações.  

Em resumo, os indicadores devem ser determinados com base em resultados controláveis ou 

gerenciáveis do processo, isto é, aqueles sobre os quais as pessoas envolvidas têm 

responsabilidade e podem atuar sobre suas causas, corrigindo desvios e melhorando 

resultados. 

Tipos de Indicadores de desempenho 

RODRIGUES (1990), divide os indicadores em dois grupos; indicadores de eficiência e de 

eficácia. Os de eficiência são ―normalmente expressos através da relação entre as entradas 

consumidas e as saídas produzidas‖.  Estas saídas estão relacionadas a fatores como mão de 

obra, veículos, instalações, equipamento, energia, recursos financeiros e capacidade gerencial, 

e as medidas de eficiência dizem respeito ao grau em que estes recursos são economicamente 

utilizados. 

Os indicadores de eficácia são uma comparação entre o que se pretendia produzir com o que 

se produziu. São utilizados para medir o grau em que um determinado objetivo é atingido em 

função dos desejos e necessidades da comunidade. 

Takashina e Flores apud Diógenes (2002), citam que os indicadores devem sempre orientar as 

ações  da empresa para entregar um melhor produto/serviço ao cliente. Afirmam, ainda, que 

―os tipos-chave de indicadores devem estar associados às áreas-chave do negócio‖. No 

Quadro 1 estão relacionados os indicadores chave com as áreas-chave da empresa segundo 

esses autores. 
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Quadro 1. Tipos-chave de indicadores. 

Área-chave Tipos-chave de indicadores 

Clientes Satisfação, retenção e insatisfação de clientes. 

Mercados Participação no mercado e desenvolvimento de novos mercados. 

Produtos Desempenho de produtos e serviços.  

Processos Desempenho operacional e financeiro. 

Fornecedores Desempenho de fornecedores. 

Recursos Humanos Desempenho de Recursos Humanos. 

Comunidade e meio ambiente Desempenho na responsabilidade pública e no espírito 

comunitário. 

         Fonte: Diogenes (2002). 

 

Ainda, os autores, classificam os indicadores em dois grandes grupos: indicadores da 

qualidade e indicadores de desempenho. Os indicadores da qualidade são aqueles que estão 

diretamente relacionados às características da qualidade do produto ou serviço. Devem 

expressar as necessidades e anseios dos clientes. Já os indicadores de desempenho, estão mais 

ligados às características intrínsecas (específicas) do produto e do processo, desdobrados a 

partir das características da qualidade. Outro conceito destacado é de que as características do 

produto, serviço ou do processo são medidas, nunca o produto, serviço ou o processo em si. O 

Quadro 2 apresenta uma síntese das diferenças existentes entre os conceitos de indicadores da 

qualidade e indicadores do desempenho. 

Quadro 2. Comparação entre indicadores da qualidade  e desempenho.  

Aspectos de comparação Indicador de qualidade Indicador de desempenho 

Visão e julgamento Cliente Processador 

Tipo de característica Qualidade Desempenho 

Tipo de medição Subjetiva Objetiva 

Quem faz a medição Processador Processador 

Antes do uso (meta) Resultado esperado Resultado esperado 

Depois do uso (resultado) Resultado obtido Resultado obtido 

              Fonte: Diogenes (2002). 

 

E, dependendo do tipo e nível da avaliação, grupos diferentes de indicadores serão 

necessários e a seleção de quais e quantos utilizar vai depender do tipo de sistema a ser 

avaliado. 
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Definição de Indicadores de desempenho 

Segundo Takashina e Flores  apud Diógenes (2002), as principais fases de um processo de 

definição de indicadores são apresentados na Figura 8. 

 

   Figura 8. Processo de definição de indicadores. 
                                                    Fonte: Câmara (2006). 
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Magalhães (2004), em seu trabalho, também propôs uma metodologia para desenvolvimento 

de indicadores, conforme Figura 9, abaixo: 

 

      Figura 9. Metodologia para o desenvolvimento de indicadores. 
                        Fonte: Magalhães (2004). 

 

Segundo o autor, essa metodologia foi desenvolvida com base nas metodologias da OECD 

(2002), Federation of Canadian Municipalities (2002) e Segnestam (2002). Em seu 

desenvolvimento, procurou-se agregar os elementos mais importantes de cada uma de forma 

consistente e coerente.  
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Os passos para desenvolvimento de indicadores definidos por Magalhães (2004) são descritos 

em detalhes, como segue:  

A metodologia proposta é composta de 14 atividades divididas em 2 etapas, elaboração e 

implementação. A etapa de elaboração é composta por 10 atividades e é o momento mais 

importante do desenvolvimento do sistema de indicadores sendo determinante da viabilidade 

de todo o sistema. A etapa de implementação é composta por 4 atividades, e é a parte mais 

custosa do processo, pois prevê a elaboração de base de dados, desenvolvimento de softwares 

e treinamento de pessoal. Cada uma destas etapas e suas respectivas atividades está descrita a 

seguir.  

ETAPA DE ELABORAÇÃO:  

• Atividade 01 - Definição do agente que vai coordenar o processo: garante que haverá um 

agente que catalisa e coordena o processo. Este coordenador deve ser neutro e possuir 

credibilidade para que não se estabeleçam resistências desde o início do processo;  

• Atividade 02 - Estabelecimento de uma rede de cooperação: esta etapa prevê a inclusão de 

especialistas na área, que possam enriquecer o escopo do sistema. Desta forma, apesar de 

mais trabalhoso, o processo participativo pode conduzir a melhores resultados, com sistemas 

melhor aceitos entorno do qual existe um consenso que o sustenta, incluindo os principais 

agentes.  

• Atividade 03 - Planejamento Estratégico e Análise de Processos de Decisão: essa etapa é 

fundamental no desenvolvimento de um sistema de indicadores. Esta importância decorre do 

fato que o Planejamento Estratégico define elementos como visões, preocupações, princípios 

e objetivos que são norteadores das decisões e, portanto, elementos de orientação no 

desenvolvimento do sistema de indicadores, determinando sua orientação às necessidades 

reais e práticas;  

• Atividade 04 - Definição dos grupos-alvo e necessidades de informações: nesta etapa são 

identificados os principais atores no processo. As informações necessárias são então 

sistematizadas  e  são definidos os elementos a serem representados no sistema de 

indicadores;  
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• Atividade 05 - Desenvolvimento de um modelo para a organização da informação: os 

modelos de estruturação servem como ferramenta de análise e sistematização de um 

problema. Estes modelos auxiliam na determinação do que é relevante para o conjunto de 

indicadores, qual o nível de refinamento necessário para cada tipo de problema, evitando que 

existam ambiguidades e repetições;  

Segnestam (2002) resume os modelos existentes em três categorias: 

 Modelos baseados no ciclo de projeto 

Também conhecidos como entrada-saída-resultado-impacto, permitem o monitoramento da 

efetividade de um projeto. São definidos indicadores de entrada, os quais monitoram os 

recursos; indicadores de saída, que analisam os produtos e serviços gerados; indicadores de 

resultado, que medem resultados de curto prazo; e indicadores de impacto, os quais 

acompanham os resultados de longo prazo, relacionando-se aos objetivos do projeto. 

 Modelo PSR (Pressure-State-Response) 

O modelo Pressão-Estado-Resposta, assim com suas variações, são aplicados para realização 

de análises nos planos tático e estratégico. Pressão é o efeito da atividade humana sobre o 

ambiente. Estado corresponde à condição do objeto analisado e é afetado pelas pressões. Os 

indicadores, de maneira geral, refletem os objetivos principais das políticas. As respostas são 

os verificadores do retorno da sociedade aos impactos. 

 Modelo baseado em temas 

Esses modelos possibilitam uma avaliação no nível estratégico de decisão. Atuam na seleção 

de assuntos relevantes a serem tratados pelo tomador de decisões. . 

 • Atividade 06 - Definição de critérios de seleção: esta etapa desenvolve para cada elemento, 

ou preocupação, a ser representado no sistema quais as diretrizes, ou critérios, para a seleção 

dos indicadores. São exemplos de critérios que podem ser utilizados: escala espacial e 

temporal, adequação aos tipos de análises desejados, clareza, complexidade de cálculo, 

disponibilidade, representatividade dos dados utilizados entre outros. A principal função 
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destes critérios é constituir parâmetros para a seleção dos indicadores (e dados utilizados) e 

identificação da necessidade de desenvolvimento de novas metodologias.  

• Atividade 07 - Desenvolvimento metodológico e seleção dos indicadores: os indicadores 

existentes são então levantados, e então, analisa-se e discute-se qual dos indicadores deve ser 

utilizado para representar cada elemento do sistema. Se não houver um consenso ou se não 

existirem indicadores adequados, deve-se proceder ao desenvolvimento de novos indicadores.  

• Atividade 08 - Definição de conjuntos de indicadores: após a seleção dos indicadores para 

cada elemento do sistema, procede-se à definição dos conjuntos de indicadores. Considerando 

a necessidade de cada grupo-alvo para o pleno desempenho de suas atividades. Portanto, estes 

conjuntos são direcionados a responder as necessidades de informação de cada usuário.  

• Atividade 09 - Definição de ferramentas de análise: consiste na definição das ferramentas de 

análises, ou quais recursos analíticos cada grupo-alvo precisa ter a disposição para utilizar de 

forma integral seu conjunto de indicadores (ex. mapas, ferramentas de estatística e análise 

espacial, tabelas, gráficos, etc.).  

• Atividade 10 - Validação dos resultados do projeto de indicadores: trata-se de uma pesquisa 

prévia sobre aceitação pelos diversos grupos-alvo e disponibilidade de recursos, dados, 

tecnologia para a montagem do sistema de indicadores (que corresponde a uma versão 

reduzida da etapa de implementação), além de possíveis testes estatísticos dos indicadores. 

Isto evita que um projeto inviável seja posto efetivamente em prática.  

Caso o sistema seja considerado inviável, devem ser reavaliadas as seguintes etapas:  

a. desenvolvimento metodológico e seleção dos indicadores;  

b. definição de critérios de seleção; 

c. desenvolvimento de um modelo para organização da informação; 

d. definição de grupos-alvos de informações. 

Sendo viável, procede-se à etapa seguinte: a implementação do sistema.  
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ETAPA DE IMPLEMENTAÇÃO:  

• Atividade 11 - Mapeamento e Coleta de Dados: consiste no levantamento de dados 

disponíveis e das possíveis formas de obtenção de novos dados quais sejam necessários. 

Deve-se considerar também a aplicação de metodologias para a avaliação da qualidade dos 

dados e definição de procedimentos de coleta.  

• Atividade 12 - Definição e Desenvolvimento da Tecnologia: nesta etapa se avalia e 

seleciona, ou desenvolve, uma tecnologia específica para o desenvolvimento da base e do 

sistema de informação (necessidade de informatização, sistemas operacionais, bancos de 

dados e softwares e pacotes de desenvolvimento, definição da arquitetura do sistema, etc.).  

• Atividade 13 - Desenvolvimento da Base de Dados e Sistema: aqui, parte-se para a coleta, 

tratamento, conversão, inserção e verificação dos dados mapeados na etapa 8, adotando as 

definições da etapa 9. As funcionalidades desejadas (visualização, edição, consulta, 

ferramentas de análise, etc.) são implementadas, constituindo o sistema.  

• Atividade 14 - Desenvolvimento de Recursos Humanos: consiste na formação de recursos 

humanos capazes de utilizar adequadamente o sistema para o desenvolvimento de suas 

atividades. Aqui, são previstos cursos, oficinas, workshops, incentivos a desenvolvimento 

acadêmico, entre outros.  

Conforme observado por Câmara (2006), as duas metodologias apresentam algumas 

diferenças. Entretanto, estas não são conflitantes, mas complementares. A metodologia de 

Magalhães (2004) aborda o processo de montagem e coleta dos indicadores. O modelo de 

Tajkashina e Flores apud Diógenes (2002), embora apresente a descrição do processo de 

elaboração e implementação mais frágil, contribui com dois passos adicionais e valiosos, que 

se referem à utilização dos dados de resultados obtidos e um sistema de avaliação de melhoria 

que tem a função de retroalimentar o processo de desenvolvimento de indicadores. 
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3.4 ALGUMAS ABORDAGENS SOBRE SAD 

Existe na literatura vários trabalhos sobre avaliação de desempenho, propondo diferentes 

dimensões de desempenho, indicadores e sistemáticas de implantação. E  apesar de abordarem 

enfoques diferenciados, convergem no sentido de aprimorar o sistema de gestão e de criação 

de valor para empresa. Alguns deles são apresentados  a seguir: 

Integrated and Dynamic Performance Measurement System - IDPMS 

Bititci et al (2000) desenvolveram um sistema para medição do desempenho integrado e 

dinâmico, pois , segundo os autores, além de estar alinhado com as prioridades estratégicas, é 

necessário que o sistema considere as constantes mudanças dos ambientes interno e externo. 

Para os autores, um sistema precisa ser dinâmico, pois ele deve: 

 Ser sensível às mudanças no ambiente externo e interno da organização; 

 Rever os objetivos internos, quando as mudanças nos ambientes internos e externos 

são significativas; 

 Desdobrar, assegurando o alinhamento o tempo todo; e 

 Assegurar que os ganhos obtidos com programas de melhoria sejam mantidos. 

Dessa forma, deve ter: 

1. Um sistema de monitoração interna e externa, que monitore continuamente as mudanças 

nestes ambientes; 

2. Um sistema de revisão, que usa a informação dos monitores internos e externos e dos 

objetivos e prioridades fixadas pelos sistemas do mais alto nível; 

3. Um sistema de desdobramento interno, que desdobra os objetivos e prioridades revistas 

para partes críticas do sistema. Figura 10. 
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Figura 10. Modelo de sistema dinâmico de mensuração do desempenho. 

                                Fonte: Bititci et al (2000). 

 

Os autores ainda apontam que como a realidade é mais complexa, a organização pode revisar 

seus objetivos corporativos, resultando na necessidade de reestruturação de todo o sistema de 

medição do desempenho. Nesse sentido, a necessidade por mudanças, frequentemente é 

iniciada como resultado de uma mudança externa ou interna dentro do ambiente imediato de 

uma unidade de negócio como também para cada unidade de negócio, conforme se vê na 

Figura 11. 

 

 Figura 11. Modelo integrado. 

                                                                   Fonte: Bititci et al (2000) 

 

Neste modelo os objetivos e prioridades estão desdobrados desde os níveis mais altos até os 

mais baixos. Para validá-lo alguns requisitos são necessários, tais como: 
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 Um sistema de controle externo: medidas externas do desempenho 

 Um sistema de controle interno: medidas internas do desempenho 

 Um mecanismo de revisão: usa informações dos sistemas externos e internos 

do desempenho, juntamente com os objetivos estabelecidos pela alta 

administração, para decidir sobre os objetivos internos. 

 Um sistema de desdobramento: desdobra os objetivos revisados das unidades 

de negócio. 

 Um sistema que facilita o gerenciamento das relações causais entre várias 

medidas do desempenho. 

 Um sistema que facilita a quantificação das relações causais. 

 Um sistema que assegure que os ganhos obtidos em iniciativas de melhoria 

sejam mantidos por medidas do desempenho locais usados por pessoas que 

trabalham nos processos. 

 Um sistema que possibilite a identificação e uso dos limites do desempenho e 

gere sinais de alarme como advertência de problemas do desempenho. 

 A integração com o sistema integrado da companhia, proporcionando um 

verdadeiro dinamismo e integração. 

Os autores argumentam, através da comparação crítica de vários modelos existentes, dentro 

de suas categorias de requisitos citados acima, que a combinação destes modelos com o 

recurso da tecnologia da informação poderia oferecer toda a funcionalidade exigida para criar 

um sistema dinâmico de medição do desempenho. 

Balanced Scorecard (BSC) 

Durante o ano de 1990, um grupo de empresários, liderados por David Norton e Robert 

Kaplan, reuniu-se mensalmente para discutir o tema ―avaliação de desempenho‖, motivado 

pela percepção de que a utilização apenas de indicadores financeiros não estava ajudando as 

empresas a criar valor econômico para o futuro (KAPLAN e NORTON, 1997). 

O grupo analisou sistemas de avaliação utilizados por algumas empresas, as quais utilizavam 

outros indicadores além dos financeiros e, a partir dessas análises, propôs um sistema de 

mensuração e gestão do desempenho, denominado Balanced Scorecard (BSC), que é descrito 

no livro Measuring Performance in the organization of the future: a research study.  
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Segundo os autores, o BSC não se limita a um conjunto de medidas do desempenho 

financeiras e não-financeiras, pois suas medidas são norteadas pela missão e estratégia 

respectiva da unidade de negócio; desse modo servirá para traduzir a missão e estratégia em 

objetivos e medidas tangíveis. 

 As medidas são representadas pelos indicadores externos, voltados para acionistas e clientes, 

e indicadores internos de processos críticos do negócio, de aprendizado e crescimento. Para 

Kaplan e Norton (2000), a implementação de um BSC de sucesso começa com o 

reconhecimento de que não se trata de um projeto de mensuração e sim de mudança. 

O BSC inclui os indicadores financeiros, mas equilibra estes com outras medidas como 

aquisição de cliente, retenção, rentabilidade, e satisfação; tempo de ciclo de desenvolvimento 

de produto; satisfação de empregado; recursos intelectuais; e aprendizagem organizacional. O 

modelo avalia o desempenho de uma empresa ou unidade de negócio sob quatro perspectivas: 

financeira; cliente; processos internos; aprendizado e crescimento. Figura 12.  

 

  Figura 12. Modelo BSC. 
           Fonte: Kaplan e Norton (2000). 

 



53 

 

As medidas financeiras mostram resultados de ações já tomadas. O BSC complementa estas 

medidas com medições operacionais que são direcionadores de futuras performances 

financeiras, incorporando medidas de resultados e vetores de desempenho que indicam se os 

objetivos estão sendo atingidos e se as estratégias estão sendo implementadas com sucesso. 

As medidas do BSC constituem-se elementos de uma cadeia de relações de "causa-efeito" que 

comunica o significado da estratégia para toda a organização. 

É importante destacar  que  o  Balanced  Scorecard,  proposto  por Kaplan  e Norton  (1992,  

1997),  é  o modelo  recomendado pelo Comitê de Planejamento do sistema  de medição  do  

desempenho  global  constituído pela Fundação Nacional para Qualidade  (FPNQ, 2001) para 

o desenvolvimento e implementação do modelo de medição de desempenho do Prêmio 

Nacional da Qualidade 

No caso das organizações do setor público e sem fins lucrativos, Kaplan e Norton (2000) 

propõem um estrutura diferenciada para o sistema de avaliação de desempenho. Enquanto nas 

organizações que visam o lucro o cliente que recebe o serviço ou produto é o mesmo que 

paga, nas organizações do setor público e sem fins lucrativos há os beneficiários, que recebem 

o serviço, e aqueles que pagam pelo fornecimento deste serviço, que são os contribuintes, no 

setor público e os doadores, nas sem fim lucrativos. 

O modelo modificado de Kaplan e Norton (2000) para as organizações do setor público e sem 

fins lucrativos coloca a missão da organização no topo do sistema de avaliação, uma vez que 

"os indicadores financeiros não demonstram se a  organização está cumprindo esta missão" 

(KAPLAN e NORTON, 2000).  A Figura 13 apresenta o modelo do BSC para organizações 

do setor público e sem fins lucrativos, segundo o qual, para executar a sua missão a 

organização precisa atender às três perspectivas de alto nível, que referem-se a: 

 os custos da prestações do serviço, inclusive os custos sociais; 

 o valor/benefício do serviço gerado, incluindo outras externalidades positivas; 

 o apoio legitimador das autoridades que representam a sociedade com um todo. 

Completam o modelo as perspectivas dos processo internos e do crescimento e aprendizado, 

através das quais, estas organizações buscam alcançar o equilíbrio das três perspectivas de 

alto nível. 



54 

 

 

     Figura 13. Modelo BSC para o setor público e organizações sem fins lucrativos. 

                        Fonte: Kaplan e Norton (2000). 

 

Abordagem de Moreira 

A abordagem Moreira propõe a mudança, ―novos valores, crenças, estratégias de ação, metas 

a alcançar, mecanismos administrativos e de controle necessários ao bom funcionamento da 

organização sujeita aos novos desafios‖ (MOREIRA, 1996), com o intuito de ser vencedora e 

melhor atender aos anseios e necessidades dos clientes, fornecendo suporte sólido à sua 

estratégia competitiva.   

Para o autor, a definição de um sistema de avaliação de desempenho deve partir da 

compreensão da missão da organização, identificando-se, a seguir as estratégias vinculadas a 

esta missão e os fatores críticos para o sucesso, de forma que seja possível desenvolver 

medidas para quantificá-los, conforme mostrado na Figura 14. 

 

 
    Figura 14. O modelo de Moreira. 

                                                       Fonte: Moreira (1996). 



55 

 

Segundo Moreira (1996), "a finalidade básica da medição do desempenho é dizer à 

organização se ela está caminhando na direção correta". A medição de desempenho deve 

fornecer um suporte eficaz à estratégia da organização, de forma que o modo de trabalhar para 

implantação desta estratégia seja refletido em seis conjuntos de indicadores: 

 utilização de recursos, com destaque para custos; 

 qualidade, com ênfase nos processos; 

 tempo, subdividido em velocidade de entrega; velocidade de desenvolvimento 

e confiabilidade de entrega; 

 flexibilidade, capacidade de reação e adaptação frente às mudanças; 

 produtividade, uso de um ou mais recursos em relação à produção obtida, aos 

serviços prestados, em um dado intervalo de tempo; 

 capacidade de inovação, capacidade criativa para adaptar ou inovar processos, 

produtos e serviços, estrutura e sistemas gerenciais da organização às 

necessidades dos clientes. 

Sete critérios de desempenho – SCD  

Este modelo, segundo visão de Sink e Tuttle (1993), pressupõe que a empresa não responderá 

com êxito aos desafios que enfrenta, se a estratégia não for abrangente e bem integrada.  

Segundo o modelo proposto por estes autores, o desempenho de um sistema organizacional é 

função de um complexo inter-relacionamento de vários critérios que devem ser gerenciados 

para que a organização tenha êxito a longo prazo: eficácia, eficiência, qualidade, 

produtividade, qualidade de vida no trabalho, inovação e lucratividade ou 

"orçamentabilidade". Figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 15. Sete critérios de desempenho. 

                                                            Fonte: Sink e Tuttle (1993). 

 

1. Eficácia: Indica em que grau a saída de um produto ou de um serviço está de acordo com 

os requisitos. A definição operacional de eficácia é: a realização das coisas ―certas‖, ou 

seja, o objetivo da atividade é atingido; 

2. Eficiência: indica em que medida ele produz as saídas de processo a um custo mínimo; 

3. Qualidade: grau em que o produto ou serviço satisfaz as necessidades e expectativas do 

cliente e dos processos; 

4. Produtividade: é relação entre o valor agregado pelo processo e valor do trabalho e capital 

consumidos; 

5. Qualidade de vida no trabalho: é a resposta ou reação afetiva das pessoas do sistema 

organizacional a determinados fatores como: remuneração, condições de trabalho, cultura, 

liderança, relacionamento com colegas; 

6. Inovação: é o processo criativo de mudar com êxito tudo (processos e resultados) o que é 

necessário para sobreviver, competir, crescer e conseguir os resultados desejados; 

7. Lucratividade / orçamentabilidade: Lucratividade, para centro de lucros, é uma medida ou 

conjunto de medidas que relacionam receita a custos. Orçamentabilidade, para centro de 

custos, é uma medida ou conjunto de medidas da relação entre orçamentos, metas, entregas 

e prazos combinados, e custos, cumprimento e prazos efetivos. 
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Um sistema organizacional tem inputs, atividades ou processo de transformação que agregam 

valor, outputs e resultados, como mostrado na Figura 16. Para Sink e Tuttle (1993) é bastante 

difícil medir produtividade ou qualquer outro aspecto do desempenho, quando não se 

consegue concordar sobre questões como quais são os outputs do sistema. Portanto, o 

primeiro passo na decisão de medir é envolver totalmente o sistema operacional para o qual as 

medidas serão desenvolvidas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Sistema organizacional. 

                                                                    Fonte: Sink e Tuttle (1993). 

 

Para os autores, o processo de medição consiste em definir o que medir, coletar, processar e 

avaliar os dados de forma a conhecer e dominar os fatos e resultados de uma organização. 

Sink e Tuttle (1993) completam, que se não houver um planejamento para melhoria da 

performance e sistemas de medição, dirigidos de forma estratégica, nenhuma intervenção será 

eficaz. Os melhores sistemas de medição são um misto de objetivo e subjetivo, quantitativo e 

qualitativo, intuitivo e explícito, difícil e fácil. A razão mais importante para se medir a 

performance é a melhoria da performance. 

Matriz de medição de desempenho - MMD 

Para Keegan et al. (1991), as medidas do desempenho devem ser derivadas da estratégia, 

hierárquicas e integradas através das funções da empresa; suportar um ambiente 

multidimensional (em relação às medidas de custo e não-custo e ao ambiente externo e 

interno); e ser baseadas no perfeito entendimento do comportamento e relacionamento dos 

custos. 

Transformações que 
agregam valor 

Outputs da 

organização 

Inputs da organização 

Sistemas a montante 

Resultados 
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Um sistema de medição do desempenho ajudará a empresa a atingir os seus objetivos 

corporativos, principalmente se tiver medidas do desempenho desdobradas verticalmente nos 

níveis hierárquicos e que integrem horizontalmente as funções da empresa. 

As dimensões sugeridas pelos autores são: custos (recursos), qualidade, tempo e 

confiabilidade. O modelo consiste das seguintes etapas: 

1. definir as estratégias e suas respectivas metas; 

2. definir indicadores de custos internos e externos pertinentes às estratégias da empresa; 

3. definir outros indicadores (qualidade, tempo, confiabilidade e flexibilidade) pertinentes às 

estratégias da empresa; 

4. alocar os indicadores aos setores envolvidos; 

5. expor os indicadores em gráficos e acompanhá-los através da marcação dos respectivos 

valores, comparando-os com as metas; e 

6. analisar as divergências em relação às metas e propor ações de disposição e de bloqueio das 

causas. 

Keggan et al (1989) propõem um modelo que integra as medidas financeiras e não 

financeiras, internas e externas à organização, como demonstra o Quadro 3, a seguir: 

Quadro 3. Matriz de medição de desempenho. 

Indicador Não Financeiro Financeiro 

Externo 
Participação no mercado 

clientes que retornam 

Gastos com P&D                         

Posição competitiva de 

preços 

Interno 

Tome-to-Market                         

Entregas no prazo                                 

Nº de novos produtos 

Custo dos novos produtos 

Custo de material               

Custo de manufatura 

                 Fonte: Keggan et al. (1989). 

 

Strategic, Measurement, Analysis and Reporting Technique – SMART 

Também conhecido como Performance Pyramid, este modelo é baseado nos conceitos da 

Qualidade Total, da Engenharia Industrial e do Custeio Baseado em Atividades. 

A Performance Pyramid, segundo Cross e Lynch (1990), permite levar a visão coorporativa, 

traduzida em objetivos financeiros e de mercado, até os departamentos e os centros de 
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trabalho, onde está o fluxo de trabalho do dia-a-dia. O foco é a integração entre as estações de 

trabalho, de forma que elas administrem as medidas do desempenho operacionais que 

sustentam a visão da corporação. Os níveis de unidade de negócios e dos processos 

intermediam a ligação entre os departamentos e a alta administração. 

As dimensões  de desempenho do modelo são descritas na Figura 17.  

 
 Figura 17. As dimensões de desempenho. 

                                                         Fonte: Cross e Lynch (1990). 

 

 

A determinação das medidas do desempenho de cada nível hierárquico é obtida a partir do 

desdobramento dos objetivos estratégicos, pautado na relação causa-efeito entre as medidas. 

Cross e Lynch (1990) defendem que, para o sistema ser efetivo, a forma de divulgação deve 

ser simples e com apelo visual; todas as medidas do desempenho do respectivo nível 

hierárquico devem ser apresentadas em conjunto para permitir uma análise e identificação da 

relação de dependência existente entre elas; e a frequência de coleta, o processamento e a 

divulgação devem ser adequados às necessidades de cada nível hierárquico. O modelo 

consiste das etapas: 

1. Definir a visão da corporação; 

2. Desdobrar a visão em medidas de mercado e financeiras para as unidades de negócio; 
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3. Desdobrar para os processos, as medidas de mercado e financeiras estabelecidas e para as 

unidades de negócio, medidas de satisfação do cliente, flexibilidade e produtividade, com 

suas respectivas metas; 

4. Desdobrar para os departamentos e centros de trabalho, partindo das medidas de processo 

(satisfação do cliente, flexibilidade e produtividade), medidas de qualidade, entrega, tempo de 

ciclo e perda, com suas respectivas metas; 

5. Começar a medição e emitir os relatórios correspondentes; 

6. Avaliar as medições em relação às metas estabelecidas de maneira a cumprir as metas; 

7. Analisar e melhorar continuamente as medições do desempenho. 

Modelo Quantum de medição de desempenho – MQMD 

Um sistema de medição de desempenho, segundo Hronec (1994) deve possuir qualidades 

cruciais como: ser simples, análogo às atividades, acionáveis e úteis no processo de apoio às 

estratégias da administração. Medidas do desempenho são sinais vitais da organização que 

devem comunicar o que é importante para toda a organização.  

Nesse sentido, a visão uniforme sobre as medidas facilita a implementação da estratégia e 

consecução das metas. No entanto, o autor comenta que a administração consome muito 

tempo elaborando declarações de missão, mas quase sempre se afasta dos detalhes envolvidos 

no desenvolvimento conjunto das medidas do desempenho. Na verdade, as medidas do 

desempenho devem ser desenvolvidas de cima para baixo e interligar as estratégias, recursos e 

processos. (HRONEC, 1994). 

Para o autor, as medidas do desempenho podem impulsionar a mudança em toda a 

organização, pois acredita-se que as pessoas agem de acordo com a forma como são 

avaliadas. Assim, as mudanças no sistema de medição refletem no comportamento das 

pessoas, pois as medidas quantificam o modo como as atividades de um processo atingem 

uma meta específica. 
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A primeira regra da medição do desempenho é atingir um total entendimento em toda a 

empresa sobre os conceitos e objetivos da medição. Para o autor, uma visão uniforme das 

medidas facilita o trabalho de todos no sentido da implementação da estratégia, do 

cumprimento das metas e melhoria da organização. 

Os benefícios provenientes da medição do desempenho são: 

 Satisfação dos clientes: as medidas devem envolver todo o pessoal nesta 

missão, a mais importante da empresa; 

 Monitoramento do progresso: a melhoria real do processo, além de ser chave 

para o desempenho de longo prazo, necessita de medidas certas do 

desempenho; 

 Benchmarking de processos e atividades: as medidas possibilitam identificar 

os melhores processos e compará-los com outras empresas; 

 Gerar mudança: pesquisas demonstram que a avaliação é o modo mais efetivo 

de se fazer com que o comportamento humano mude. As medidas certas do 

desempenho ajudam as organizações a mudar com sucesso, pois elas rompem 

barreiras e, em muitos casos, evitam-nas. 

O modelo de desempenho QUANTUM, de Hronec (1994), baseia-se em uma matriz, que 

inclui três famílias de medidas: 

 custo, quantificando o lado econômico da excelência; 

 qualidade, quantificando a excelência do produto ou serviço, e 

 tempo, quantificando a excelência do processo. 

Segundo este modelo, o valor para os clientes corresponde ao relacionamento entre custo e 

qualidade. Analogamente, o serviço recebido pelos clientes corresponde ao relacionamento 

entre qualidade e tempo. O relacionamento entre custo e qualidade na organização reflete 

diretamente no valor para os clientes, pois quando estes recebem um produto de alta 

qualidade a custos mais baixos, estão recebendo um alto valor. O relacionamento entre 

qualidade e tempo na organização reflete diretamente no nível de  serviço para os clientes, 

pois quando estes recebem um produto de alta qualidade muito rapidamente, logo percebem 

um alto nível no serviço recebido. Estes relacionamentos são descritos na Figura 18. 
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Figura 18. Relacionamento Quantum. 

                                                            Fonte: Hronec (1994). 

Para o autor, o conceito de clientes deve expandir-se e envolver todos os interessados na 

organização, ou seja: clientes, acionistas, empregados, regulamentadores, entidades com 

participação no resultado, etc. 

A matriz QUANTUM permite à organização entender e desenvolver medidas que venham a 

equilibrar custo, qualidade e tempo. Como se vê, estas medidas são usadas ou mobilizadas 

através de toda a organização, em três níveis: organização, processos e pessoas. O autor 

sugere medidas de processo, prevendo e solucionando problemas; e as medidas de output, 

para relatar os resultados do processo. Quadro 4. 

Quadro 4. Matriz Quantum de desempenho. 

 

Desempenho Quantum 

 

 Valor Serviço 

 

Custo Qualidade Tempo 

Organização        

Processo       

Pessoas       
                                       

                            Fonte: Hronec (1994). 

A fim de se determinar as medidas do desempenho para cada área apontada pela matriz, a 

organização necessita de um processo, ou seja: o Modelo Quantum de Medição do 

desempenho, descrito na Figura 19. Este modelo fornece uma estrutura para medição do 

desempenho através de quatro elementos distintos: 
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• Elemento 1 – Geradores: o princípio gerador de medidas é a própria estratégia da 

organização; 

• Elemento 2 – Facilitadores: fornecem apoio para: a implementação das medidas, através da 

comunicação e de treinamento;o processo de mudança, através de recompensas; a procura das 

melhores práticas, através do benchmarking. 

• Elemento 3 – O processo em si: a definição de metas, a compreensão e identificação dos 

processos críticos, o estabelecimento de medidas de output, controle e monitorização das 

atividades-chave, definição das medidas de processo e sua implementação; 

• Elemento 4 - Melhoria contínua: possibilidade de feedback para a melhoria contínua 

através da definição de novas metas, do ajuste de estratégias e de medidas de desempenho. É 

vital considerar a medição de desempenho como um processo contínuo, não como um evento. 

 

  Figura 19. Modelo Quantum de medição do desempenho. 
                                             Fonte: Hronec (1994). 

 

 



64 

 

O ponto chave é que a medição do desempenho é um processo e não um evento (HRONEC, 

1994). O objetivo do modelo é impulsionar a organização para o desempenho quantum, ou 

seja, utilizando medidas que focalizem custo, qualidade e tempo, otimizando seu valor e seu 

serviço para interessados. O modelo pode ser aplicado em cada parte da organização, pois 

cada área necessita de sua própria estratégia, suas metas, suas medidas de output etc. 

3.4.1 Abordagem FPNQ 

A Fundação do Prêmio Nacional da Qualidade - FPNQ, criada em 1991 para administrar o 

Prêmio Nacional da Qualidade, estabeleceu um modelo sistêmico, inspirado no Malcon 

Baldrige National Quality Award, no qual o desempenho da organização é medido segundo 

alguns critérios de excelência que devem interagir de forma sincronizada e harmônica.  

O  modelo  de  excelência  do  PNQ  é  composto  dos seguintes  critérios  de  excelência   

(FNQ,  2006; 2007): 1) Liderança; 2) Estratégias e planos; 3) Clientes; 4)  Sociedade;  5)  

Informações  e  conhecimento;  6) Pessoas; 7) Processos; e 8) Resultados.  

Os  critérios  de  excelência  são  fundamentados  nos seguintes  princípios:  pensamento  

sistêmico;  aprendizado  organizacional;  cultura  da  inovação;  liderança  e constância de 

propósitos; orientação por processos e informações;  visão  de  futuro;  geração  de  valor;  

valorização das pessoas; conhecimento sobre o cliente e o mercado; desenvolvimento de 

parcerias  e  responsabilidade  social (FNQ, 2007). O modelo de excelência do PNQ é 

estabelecido a partir de oito critérios de excelência e 24 itens de excelência, constituindo um 

modelo sistêmico de gestão (FPNQ, 2007). A Figura 20 apresenta IE‘s do PNQ para o ano de 

2007. 



65 

 

 

     Figura 20. Itens de excelência do PNQ para 2007 
                                                     Fonte: FPNQ (2007). 

 

3.4.2 Abordagem ANTP 

O modelo adotado pela Associação Nacional de Transportes Públicos – ANTP para o Prêmio 

ANTP de Qualidade tem estrutura semelhante a do PNQ. No caso da  ANTP, o modelo é 

aplicável a organizações relacionadas ao transporte público. Os Critérios do Prêmio ANTP de 

Qualidade estão fundamentados em uma série de valores e conceitos gerenciais que se 

traduzem em práticas encontradas em organizações de elevado desempenho e que formam a 

base de um modelo de gestão orientado para a obtenção de resultados cada vez melhores.  

A estrutura de avaliação do Prêmio ANTP de Qualidade considera os resultados obtidos pela 

organização e o sistema de gestão que conduz a estes resultados. Estes aspectos estão 

organizados numa estrutura sistêmica de 24 itens, agrupados em oito Critérios. São avaliados 

à luz do perfil de cada organização, considerando ambiente, conjuntura, relacionamentos e 

desafios desta. 

A Figura 21 mostra a estrutura de avaliação do Prêmio ANTP de Qualidade. 
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  Figura 21. Avaliação ANTP de qualidade. 

                                                                Fonte: ANTP (2011). 

 

 

3.5 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM SERVIÇO PÚBLICO 

A qualidade do serviço público sempre foi sinônimo do cumprimento estrito de regras 

procedimentais. Entretanto, transformações sociais e a conjuntura econômica levaram o setor 

público a passar por reformas que passaram a priorizar não mais uma lógica procedimental, 

mas uma lógica de resultados (OECD, 2004). 

O New Public Management (NPM) foi um novo paradigma de gestão pública que se 

disseminou entre os países na medida em que se desenrolava a crise do modelo do Estado na 

década de 1980, com inspiração nas práticas do setor privado, voltadas para resultados. Ele se 

originou nos países anglo-saxônicos, sendo lá onde as reformas foram implantadas com maior 

extensão (Pollitt & Bouckaert, 2002). Os defensores do NPM argumentam que o modelo 

burocrático weberiano se torna ineficiente na medida em que a sociedade evolui para uma 

sociedade de conhecimento, globalizada e em constante movimento. 
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Ferreira Costa (2004) captura as principais idéias da Nova Gestão Pública (NGP): 

Sinteticamente, a NGP consistiria em um núcleo de idéias que enfocam 

prioritariamente: a qualidade da gestão, a avaliação de desempenho e 

eficiência; a desagregação das burocracias em agências que se relacionam em 

bases contratuais e se possível monetárias (user pay basis); o uso de ―quase-

mercados‖ e terceirização para estimular a competição; redução de custos e 

um estilo de gestão que enfatiza metas, contratos periódicos, incentivos 

monetários e autonomia gerencial. 

Nesse contexto, a  avaliação de desempenho serve para melhorar a gestão do programa, dos 

serviços públicos e das políticas públicas. Para Heinrich (2003), a avaliação de desempenho 

deve servir ao propósito de ajudar os gestores a entender como suas ações e decisões estão 

ligadas aos resultados obtidos e quais fatores contextuais ou exógenos podem limitar ou 

aumentar sua efetividade como gestores. 

No Brasil, a questão do controle e do desempenho é presente em todas as reformas 

administrativas que ocorreram. A criação do Departamento Administrativo do Serviço 

Público (DASP), em 1938, foi uma forma de submeter as administrações estaduais ao 

controle central. Junto com a criação de institutos, autarquias e grupos técnicos (Souza, 1976; 

Lima Jr., 1998), objetivaram melhorar a performance do Estado brasileiro para viabilizar o 

desenvolvimento nacional (Rezende, 2004; Ferreira Costa, 2004), de uma economia 

agroexportadora baseada no café, para uma economia industrializada voltada para o mercado 

interno
4
 (Gremaud et al, 2009). 

 […] a principal intenção da reforma era restaurar a performance do 

aparato burocrático, tornando-o competente para gerenciar e organizar o 

crescimento do Estado nacional brasileiro. Mérito, racionalidade 

administrativa e centralização dos poderes foram os mecanismos 

considerados necessários para a execução de tal agenda. (REZENDE, 2004). 

 

                                                 
4
 Movimento conhecido como Processo de Substituição de Importações (PSI) 
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A segunda reforma administrativa no Brasil é incorporada pelo Decreto-lei n° 200/67, no 

governo militar. A diretriz da reforma foi tornar mais claro o desenho organizacional da 

Administração Pública Federal (Ferreira Costa, 2004), de forma a possibilitar a organização 

da produção pública de bens e serviços em larga escala (REZENDE, 2004).  

A proliferação descontrolada de empresas estatais acabou sendo um reflexo indesejável da 

tentativa de melhorar o desempenho da administração pública, tendo por base um modelo de 

Estado intervencionista. 

A preocupação com a avaliação do desempenho é instituída na Constituição Federal de 1988 

com a Reforma Administrativa de 1995, mediante a introdução da figura do contrato de 

gestão
5
. Ao contrário da reforma anterior, esta é orientada pela visão de um Estado menos 

intervencionista e mais gerencial. A preocupação com a melhoria do desempenho se refletiu 

também na inclusão do princípio de eficiência na administração pública, na criação de novas 

figuras institucionais (agências executivas, agências reguladoras e organizações sociais) e na 

eliminação do Regime Jurídico Único, este último visando dotar a administração pública de 

maior flexibilidade na gestão de recursos humanos. 

No que diz respeito aos serviços regulados, a avaliação de desempenho se apresenta como 

ferramenta importante, uma vez que tem  a função de informar ao regulador a situação em que 

se encontram os serviços públicos concedidos e de permitir que o Poder Público preste contas 

à sociedade desses serviços, agora realizados pela iniciativa privada.  

Por meio da avaliação de desempenho é possível saber, segundo GAO (2005): 

 Quão bem uma atividade está sendo desempenhada; 

 Se as metas traçadas estão sendo atingidas; 

 Se as atividades realizadas estão de acordo com as necessidades dos usuários, 

provocando assim a satisfação dos mesmos; 

 Se os processos estão sendo controlados; 

 A necessidade de melhorias e em que áreas melhorias devem ser realizadas.  

                                                 
5
 Artigo 37, inciso XXII, parágrafo 8o. 
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A identificação desses aspectos, sob a ótica de uma sistemática de controle de desempenho, 

contribui para a melhoria do processo de gerenciamento e dos serviços prestados a sociedade 

(U.S Departamento of energy apud Arley e Stroh, 2001); auxiliando na detecção de 

problemas e na solução dos mesmos (NPR, 1997); facilitando a comunicação entre os atores 

envolvidos, especialmente entre o regulador e usuário,  criando  um  ambiente de melhor 

inter-relação entre eles; reduz custos através do incentivo a busca pela qualidade; estimula a 

inovação; melhor comunicação; e oferece maior confiabilidade a investidores externos na 

medida em que se verifica que a atividade está sendo controlada e que sabe ser seu 

desempenho considerável ou não (HUGUES, 2004) 

A informação sobre desempenho pode ser usada pelo Poder Público para adotar técnicas de 

regulação que visem estimular a  melhoria dos serviços, como a regulação de desempenho. 

Por meio da regulação de desempenho, em que as concessionárias são penalizadas ou 

bonificadas de acordo com o desempenho alcançado, é possível imprimir um ambiente de 

competitividade em meio a uma provisão monopolista e desse modo, usufruir dos benefícios  

iguais ao que se obteria em um regime de mercado competitivo. 

3.6 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM TRANSPORTE URBANO POR ÔNIBUS 

A avaliação de desempenho de empresas de transporte por ônibus, conforme cita Cançado 

(1999), constitui um instrumento eficaz de gerenciamento para os órgãos públicos, como 

também para as operadoras, incentivando a  produtividade e qualidade do serviço. No Brasil, 

a partir da década de 90, que alguns órgãos gestores e empresas começaram a dar sinais de 

preocupação com o monitoramento do resultado de seus serviços,  face a retomada dos 

processos licitatórios, pressões dos usuários, queda da demanda, concorrência de outros 

modais e ameaça do transporte alternativo.  

Algumas cidades brasileiras vieram na vanguarda desse movimento, implantando  modelos de 

avaliação de desempenho prestados pelas empresas, como Recife, Vitória, São Paulo, e Belo 

Horizonte.  Modelos estes desenvolvidos a partir das necessidades locais, de acordo com os 

principais problemas detectados nos respectivos sistemas. 

Porém Cançado (1999), observa que existem vários problemas a serem considerados, nos 

estudos de avaliação de desempenho, tanto nacionais como internacionais.  E aponta 
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dificuldades nas definições dos indicadores e no próprio processo de comparação entre as 

empresas, que atuam sob um regime regulamentado e prestam tipos de serviços em locais 

diferenciados e portanto, sujeitos a diferentes interferências externas. 

Ao que se vê, a  avaliação de desempenho operacional dos transportes públicos tem se 

revelado um desafio. Dado que o transporte em si apresenta uma série de especificidades que 

devem ser consideradas no problema da avaliação de desempenho (ORRICO et. al, 1996): 

• A sua intangibilidade, uma vez que o output deste processo produtivo é um serviço e 

não um produto concreto. 

• A simultaneidade entre a produção e o consumo, ocasionando uma impossibilidade de 

estocar o excedente. 

• A dificuldade de padronização dos serviços. 

Rodrigues (1990), em sua dissertação de mestrado, afirma que o mais importante é que a 

seleção do conjunto de indicadores a ser adotado seja fundamentada nos objetivos 

estabelecidos para o sistema de transporte. Este autor faz referência a um estudo da Empresa 

Brasileira de Transportes Urbanos – EBTU, publicado em 1978, segundo o qual os atributos 

dos indicadores deveriam ser classificados em: 

 Quantitativos ou estruturais: que descrevem qual a oferta existente. 

 Qualitativos ou operacionais: que procuram representar alguns aspectos subjetivos do 

tipo ―o quanto é bom o serviço prestado‖. 

 Econômicos ou de custeio: que procuram enfatizar a preocupação do usuário com a 

tarifa e do operador com a redução de seus custos. 

Os indicadores de desempenho são utilizados com a seguinte finalidade: 

 Tomada de decisões; 

 Gerenciamento interno das empresas; 

 Informações para entidades governamentais, órgãos de financiamento e público em 

geral; 

 Alocação de recursos; e, 

 Comparação entre sistemas. 
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Quando esses indicadores são utilizados para comparação entre sistemas é preciso atenção 

para com as particularidades de cada sistema; utilizar indicadores que retratem aspectos 

semelhantes de cada sistema; e considerar os fatos que influenciaram cada indicador. Assim, 

o entendimento do significado de cada indicador escolhido e a garantia de que todos 

compreendam o que cada indicador está realmente avaliando é de máxima relevância. 

Rodrigues (1990) menciona indicadores de adequabilidade, eficiência e eficácia.  

 Indicadores de adequabilidade escolhidos, do ponto de vista do órgão controlador: 

 Integração; 

 Acessibilidade;  

 Equidade; e 

 Condições ambientais. 

 Indicadores de eficiência da empresa escolhidos: 

 Custos de produção; 

 Utilização da mão de obra;  

 Utilização de veículos;  

 Confiabilidade dos equipamentos; e 

 Consumo de energia.  

 Os indicadores de eficácia adotados: 

 Utilização do serviço;  

 Confiabilidade do sistema;  

 Regularidade do serviço;  

 Segurança; e 

 Conveniência. 

Em 1996, Orrico Filho et al. citam que a procura pela melhoria dos serviços de transporte 

público passa pela construção de indicadores que traduzem os objetivos em medidas 

quantitativas. 

Cançado (1999) aponta que para se avaliar o desempenho de empresas de transporte urbano 

por ônibus é necessário estabelecer uma relação entre insumos e serviços produzidos e 

consumidos, levando-se em consideração a ação da regulamentação e a interferência de 

fatores exógenos. Assim pode-se definir a avaliação de desempenho operacional como o 
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monitoramento e controle do processo de transformação ou de conversão de insumos em 

serviços, através de indicadores de eficiência, eficácia, produtividade e qualidade. 

São considerados insumos os fatores endógenos à produção, como: (a) fator trabalho – força 

de trabalho alocada na operação, manutenção e administração; (b) fator capital – 

investimentos em material rodante, instalações e equipamentos; (c) insumos intermediários – 

material de consumo, como pneus, combustível, óleos, lubrificantes, etc.; e (d) tecnologia – 

material e gerencial (WAISMAN, 1983). 

Os fatores exógenos constituem condições sobre as quais as empresas estão submetidas mas 

que não estão sob seu controle, como: diferenças de demanda, condições viárias, condições 

demográficas, locacionais e outras. A partir da análise dessas condições externas, o poder 

público efetua o planejamento do sistema e determina os serviços a serem executados por 

cada empresa. Dessa forma, as empresas estão submetidas a diferentes condições de operação, 

que devem ser consideradas na metodologia de avaliação (CANÇADO, 1999).  

Ainda, segundo a autora, em relação à regulamentação, verifica-se que é atribuição do poder 

público garantir que o serviço de transportes cumpra requisitos de permanência, regularidade, 

generalidade, eficiência, cortesia e modicidade das tarifas. 

Para tal, os regulamentos de transporte no Brasil, de uma maneira geral, apresentam os 

seguintes aspectos: permissão para empresa operar a linha licitada por um tempo 

determinado; nível de serviço; frota inicial, disponibilidade e idade média; características dos 

veículos; itinerário; freqüência de viagem e horários; terminais utilizáveis; pontos de parada; 

condições de guarda e manutenção de veículos e equipamentos; capital mínimo integralizado; 

estrutura organizacional das empresas; além da tarifa (CANÇADO, 1999).  

Através de ordem de serviços, as determinações são operacionalizadas e repassadas às 

empresas (LIMA, 1994). Cançado (1999) comenta, que ao operador fica limitado seu espaço 

gerencial à utilização de insumos, visto que seus fatores de produção são definidos e 

controlados pelo órgão gestor.  

Fielding (1987), ao estabelecer um modelo para planejamento de transporte, aponta que a área 

de eficiência constitui o espaço privilegiado para atuação gerencial, no sentido de ofertar o 

serviço desejado com o menor gasto de insumos. A eficiência está sob o controle gerencial,  
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enquanto a eficácia é influenciada por muitos outros fatores ambientais, que apesar de 

necessitarem ser bastante conhecidos e trabalhados, não podem ser alterados pela habilidade 

gerencial. 

A eficácia diz respeito aos resultados obtidos, ao alcance dos objetivos por meio dos recursos 

disponíveis, a fim de atender às necessidades do ambiente. A eficácia de custo consiste na 

relação entre insumos e serviços consumidos, medidos por passageiros, passageiros-km, 

receita operacional; e a eficácia do serviço, na mensuração dos serviços consumidos em 

relação aos serviços produzidos. 

As medidas de efetividade implicam na produtividade e qualidade – serviço que atenda as 

demandas da população, com qualidade e em custo adequado e em consonância com os 

anseios da comunidade, com os objetivos econômicos, sociais e políticos. Essas medidas 

dependem em parte das especificações do órgão gestor e em parte do desempenho gerencial 

de cada empresa. 

Assim, as metodologias de avaliação de desempenho devem, portanto, apresentar uma 

combinação adequada de indicadores que reflitam a eficiência, eficácia e efetividade das 

empresas. Fielding (1987) sugere que se deve trabalhar com um número reduzido de 

indicadores. 

Modelos de Avaliação de Desempenho desenvolvidos em trabalhos  

PEREIRA (1983) propõe uma avaliação de desempenho através de duas metodologias: a 

primeira para aferir a eficiência das empresas operadoras e a segunda tratando da eficiência 

das linhas de ônibus. A Tabela 3 mostra os indicadores de desempenho utilizados para avaliar 

a eficiência das empresas. 

Tabela 3. Indicadores de desempenho propostos. 

MEDIDA INDICADOR 

Custo Custo por quilômetro 

Eficiência energética Consumo diesel por quilômetro 

Influência da frota Idade média da frota 

Produtividade de mão de obra Porcentagem do custo de pessoal de operação no custo total 

Utilização de veículos Percurso médio anual 

             Fonte: Pereira (1983). 
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Conforme o autor, o desempenho médio do sistema foi identificado com base em dados 

obtidos a partir de pesquisas realizadas pelo Departamento Geral de Transportes Concedidos 

do Rio de Janeiro (DTC/RJ). Os indicadores foram mensurados com relação a estes valores 

médios encontrados no sistema. Foram identificadas faixas de desempenho para cada um 

destes indicadores, classificadas com uma nomenclatura de ―A‖ até ―E‖ (ver Tabela 4), 

revelando, assim, cinco níveis possíveis de desempenho. 

A etapa seguinte consistiu na agregação destes indicadores através do estabelecimento de 

pesos. Uma consulta a especialistas visando à ordenação destes indicadores de acordo com 

suas preferências foi realizada. Cada especialista atribuiu uma nota, variando de 0 a 10, para 

cada um destes indicadores. A razão entre a média destas notas, obtida por um dado indicador 

de desempenho, com relação à soma das demais médias encontradas para os outros 

indicadores, revelou o peso a ser atribuído na avaliação global. Em seguida foi proposta uma 

nova escala de valores para os indicadores, variando entre 0 e 100, de forma a permitir a 

aplicação dos pesos encontrados para os indicadores.  

A expressão utilizada foi: 

                                                                  

em que: 

J E = Eficiência da empresa; 

i P = Peso do indicador i; 

ij G = Grau recebido pela empresa j para o indicador i (variando de 0 a 100). 

 

Depois da obtenção de um valor numérico para Ej, optou-se novamente por fazer uso das 

faixas de desempenho, atribuindo-se os intervalos indicados na Tabela 4. 

Tabela 4. Classificação das faixas de desempenho. 

Ej Nível de desempenho 

100-80 Nível A 

80-60 Nível B 

60-40 Nível C 

40-20 Nível D 

20-0 Nível E 
                                                         Fonte: Pereira (1983). 

(3.1) 
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Para a avaliação do desempenho das linhas de ônibus, a metodologia propõe a utilização dos 

seguintes indicadores: tempo de viagem no veículo, tempo médio de espera, custo total diário 

e taxa de passageiros em pé por metro quadrado, seguindo basicamente o mesmo 

procedimento utilizado para a determinação da eficiência das empresas. 

MURALHA (1990), da mesma forma que PEREIRA (1983), propôs a utilização de cinco 

níveis de desempenho, de ―A‖ até ―E‖, para avaliar o desempenho das empresas. Foram 

priorizados os indicadores que tratam da eficácia das empresas, que, por sua vez, foram 

agregados e ponderados. Segundo o autor, para a definição dos atributos a serem avaliados, é 

recomendada a utilização do Método de Comparação entre Pares ou a encomenda a um 

instituto de pesquisa para o conhecimento do grau de importância de cada atributo na 

avaliação do usuário, obtendo-se assim uma priorização. A definição dos pesos, por sua vez, é 

proposta através de consulta a um grupo de técnicos em transportes, onde foi fornecida para 

cada indicador uma nota, variando de 1 a 10 e um grau de priorização. A partir das médias 

obtidas com estas informações, são definidos os pesos a serem utilizados no modelo. 

O trabalho de ROSSITER (1998) trata inicialmente da seleção de um conjunto de indicadores 

parciais de desempenho de sistemas de transporte público. A cidade utilizada para este estudo 

foi Recife. Os indicadores de desempenho escolhidos foram: frota, quilometragem, total de 

empregados de operação, receita total e custo total. O sistema de transporte coletivo foi 

monitorado por um período de 6 anos (janeiro/1991 a dezembro/1996). Foi então, proposta 

uma metodologia para analisar a intervenção de eventos exógenos, entre eles a implantação 

do Plano Real, em 1994, no comportamento deste conjunto de indicadores. A análise foi 

realizada a partir de modelos de regressão linear múltipla, realizada sobre as variáveis 

coletadas para a Região Metropolitana do Recife.  

Segundo o autor, os modelos utilizaram as variáveis dummy, com o objetivo de compreender 

como se deram as influências de eventos e medidas de transporte julgados importantes para a 

realidade local. Este estudo trouxe como uma de suas contribuições a comprovação, através 

de uma análise estatística, da influência de fatores externos no comportamento das variáveis 

componentes de um modelo de avaliação. 

 



76 

 

SOUZA (2001) desenvolveu uma metodologia para a avaliação do desempenho do transporte 

público urbano sob a óptica da eficácia. Para se construir o modelo de avaliação, fez-se uso de 

um sistema especialista, lógica fuzzy. Segundo o autor, este sistema permite a captura de 

informações imprecisas e a sua conversão em um formato numérico, facilitando o processo de 

modelagem. A possibilidade de considerar aspectos quantitativos quanto qualitativos é citada 

como uma das razões por se optar pela lógica fuzzy. Souza (2001) sugere a utilização dos 

atributos para a avaliação da eficácia: tempo de viagem, tempo de espera, conforto, qualidade 

do atendimento, confiabilidade, headway, segurança, as condições dos pontos de parada e/ou 

terminais, conveniência e acessibilidade, entre outros.  

Para a maioria destes atributos, foi criada uma escala de valores, variando de 0 a 10 e dividida 

em três termos linguísticos, quais sejam: baixo, médio e alto. A partir das opiniões captadas 

de especialistas (20), entre estudantes e profissionais da área de transportes, foram construídas 

funções de pertinência para cada uma das variáveis. O processo de agregação das variáveis 

partiu de uma estrutura na qual as variáveis de entrada existentes no modelo foram agrupadas 

em duplas ou trios, seguidas de novas agregações, culminando na obtenção de apenas um 

componente, sendo o resultado final um número entre os valores 0 e 10. 

3.6.1 Sistemas de avaliação de desempenho implantados por gestores  

Índice de desempenho operacional - DERT 

Este modelo foi desenvolvido em 1999, no estado do Ceará, com o objetivo de quantificar 

parâmetros que permitissem avaliar o desempenho operacional das empresas.  

Para definição deste índice foram utilizados os seguintes dados de entrada: 

 Índice de Idade Média da Frota 

 Índice de Cumprimento de Viagem 

 Índice de Cumprimento de Horários 

 Índice de Quebra dos Veículos 

 Índice de Multas 

 Índice de Reclamações de Usuários 
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As empresas recebem uma nota para cada parâmetro citado variando de 0 a 10 e, a partir de 

uma expressão específica de cálculo, que afere pesos para cada um destes parâmetros, o 

desempenho obtido pela empresa é classificado entre péssimo e ótimo seguindo uma escala de 

referência. Segundo este sistema de avaliação, as empresas devem atingir um desempenho 

mínimo correspondente à pontuação 7 para permanecerem no mercado. 

O processo de escolha dos indicadores de desempenho utilizados neste modelo de avaliação 

se baseou na experiência de técnicos do setor de transportes, na maior facilidade de aferição 

destes dados junto às empresas operadoras e também na análise de outros modelos. A 

ponderação utilizada para agregar os parâmetros de modelo foi indicada diretamente por estes 

técnicos. Para fundamentar a determinação destes pesos, foram utilizadas estatísticas de 

acidentes de trânsito e suas causas, revelando a incidência de acidentes e sua relação com 

aspectos como idade dos veículos, estado de conservação e desrespeito às leis de trânsito. Este 

modelo foi subdividido em dois processos de avaliação, denominados de Avaliação A e B 

(ASTEF apud Pereira Neto, 2001). 

a) Avaliação A 

O processo de Avaliação A foi concebido com o intuito de permitir ao órgão gestor avaliar 

comparativamente a performance de cada empresa perante o desempenho do sistema. Ele foi 

definido com base nos seguintes parâmetros e ponderação: 

IDOa = 0,15 IIMF + 0,25 ICV + 0,20 ICH + 0,10 IQV + 0,20 IM + 0,10 IRU        

em que: 

IIMF: Índice de Idade Média da Frota; 

ICV : Índice de Cumprimento de Viagem; 

ICH: Índice de Cumprimento de Horários; 

IQV: Índice de Quebra dos Veículos; 

IM : Índice de Multa; e, 

IRU: Índice de Reclamação de Usuários. 

As empresas recebem uma nota para cada parâmetro citado, variando num intervalo de 0 a 10 

pontos, sendo o desempenho obtido pelas empresas classificado segundo a Tabela 5. 

 

 

(3.2) 
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Tabela 5. Classificação final – avaliação ―a‖ 

NOTA CLASSIFICAÇÃO 

De 10 a 09 (inclusive) ÓTIMO 

De 09 (exclusive) a 07 (inclusive) BOM 

De 07 (exclusive) a 05 (inclusive) DEFICIENTE 

De 05 (eclusive) a 03 (inclusive) RUIM 

Menor que 03 (três) PÉSSIMO 
                        Fonte: Pereira Neto (2001) 

 

Segundo este sistema de avaliação, as empresas devem atingir um desempenho mínimo 

correspondente à pontuação 7 para permanecerem operando no mercado. 

b) Avaliação B 

O segundo processo de avaliação, a do tipo B, tem como objetivo atualizar parâmetros de 

desempenho para o sistema, tendo por base o avanço da melhoria do serviço prestado aos 

usuários. O processo consiste na adoção do critério de aplicar penalidades às empresas com 

performances insatisfatórias. À medida que uma dada empresa apresenta um mau 

desempenho, vão sendo somados pontos. A fórmula correspondente a esta avaliação é a 

seguinte: 

IDOb = Σ(IMF + CV + CH + QV + M + RU)                

em que: 

IMF: Soma das penalidades atribuídas à empresa dado seu desempenho com relação à Idade 

Média da Frota. 

CV : Soma das penalidades atribuídas à empresa dado seu desempenho com relação ao 

cumprimento das viagens. 

CH: Soma das penalidades atribuídas à empresa dado seu desempenho com relação ao 

cumprimento dos horários. 

QV: Soma das penalidades atribuídas à empresa dado seu desempenho com relação à quebra 

de veículos. 

M : Soma das penalidades atribuídas à empresa dado seu desempenho com relação ao número 

de multa. 

(3.3) 
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RU: Soma das penalidades atribuídas à empresa dado seu desempenho com relação ao 

número de reclamações dos usuários. 

O patamar de 30 pontos foi adotado como limite, de forma que a empresa que obtém na soma 

destes pontos um valor igual ou superior a 30 pontos é punida com a perda irremediável da 

concessão ou permissão. 

Para cada um dos indicadores de desempenho utilizados neste modelo, seja no processo de 

avaliação A ou B, foram atribuídas notas e pontuações locais para os diversos desempenhos 

existentes nas empresas. A Tabela 6 traz, como exemplo, as notas e pontuações atribuídas a 

um dos parâmetros de avaliação do modelo: a idade média da frota. 

Tabela 6. Idade média da frota – avaliação A (nota) e avaliação B (ponto). 

Idade Média (anos) Nota Ponto 

Até 03 anos (inclusive) 10 00 

De 03 anos (exclusive) até 3,5 anos (inclusive) 08 00 

De 3,5 anos (exclusive) até 4,0 anos (inclusive) 06 01 

De 04 anos (exclusive) até 5,0 anos (inclusive) 04 02 

De 5,0 anos (exclusive) até 7,0 anos (inclusive) 02 03 

Acima de 07 anos 00 05 

 Fonte: Pereira Neto (2001) 

Modelo de Avaliação de Desempenho – ETTUSA 

O modelo de avaliação de desempenho ETTUSA – Empresa de Trânsito e Transporte Urbano 

S/A do Ceará, tem o objetivo principal de estabelecer a classificação das empresas segundo 

seus desempenhos no sistema, não sendo, entretanto, estabelecidos padrões de desempenho 

para o sistema. O modelo é composto pelos seguintes parâmetros: 

 Índice de cumprimento de viagem mensal 

 Posição atual da vistoria 

 Porcentagem de acerto dos boletins de controle de linha entregues pelas empresas 

operadoras ao órgão gestor 

 Número de notificações por veículo 

 Número de reclamações por veículo 

 Número de acidentes por veículo 
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 Percentual adotado dos equipamentos gerenciadores embarcados de transporte 

utilizados pelas empresas para a automação do controle operacional das linhas. 

 O modelo  da ETTUSA é composto dos seguintes parâmetros e ponderação: 

0,20 ICVM + 0,15 PMV + 0,05 P%AB + 0,15 NOT + 0,20 REC + 0,10 ACI + 0,15 GET  

em que: 

ICVM: Índice de cumprimento de viagem mensal. 

PMV : Posição atual da vistoria. 

P% AB: Porcentagem de acerto dos boletins de controle de linha entregues pelas empresas 

operadoras ao órgão gestor. 

NOT: Número de notificações por veículo. 

REC : Número de reclamações por veículo. 

ACI: Número de acidentes por veículo. 

GET: Percentual adotado dos equipamentos gerenciadores embarcados de transporte 

utilizados pelas empresas para a automação do controle operacional das linhas. 

Modelo de Avaliação de Desempenho - BHTRANS 

O modelo foi desenvolvido em 1997 pelo Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas 

e Contábeis da Universidade Federal de Minas Gerais – IPEAD/UFMG, contratada pela 

BHTRANS, órgão gestor responsável pelo transporte metropolitano na cidade de Belo 

Horizonte, com o objetivo de desenvolver uma fórmula que agregasse os diversos indicadores 

de desempenho que já vinham sendo utilizados pela gerência do órgão na avaliação das 

empresas operadoras. O modelo foi obtido mediante média aritmética de cinco índices, a 

saber: 

 Índice de infração 

 Índice de não-cumprimento de serviço especificado 

 Índice de viagem interrompida por falha mecânica 

 Índice de reprovação na vistoria 

 Índice de reclamação do usuário 

(3.4) 
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A esses componentes, após um processo de discussão que envolveu técnicos da BHTRANS, 

usuários do Sistema de Transporte Coletivo e representantes de sindicatos, foram atribuídos 

pesos. Cada componente constituinte deste modelo passou por uma ―reparametrização‖, onde 

o pior desempenho encontrado entre as empresas que operam no mercado recebeu uma 

pontuação 0 e da mesma forma o melhor desempenho recebeu uma pontuação igual a 100. As 

pontuações das demais empresas foram obtidas por interpolação linear (CANÇADO, 1999). 

Como dito anteriormente, o modelo foi obtido mediante uma média aritmética de  cinco 

índices: 

II - Índice de infração. 

INCSE - Índice de não-cumprimento de serviço especificado. 

IVIFM - Índice de viagem interrompida por falha mecânica. 

IRV - Índice de reprovação na vistoria. 

IRU - Índice de reclamação do usuário. 

Os pesos atribuídos a esses componentes, pelos técnicos da BHTRANS, usuários do Sistema, 

e representante de sindicatos, foram: II - 30%, INCSE - 30%, IVIFM - 20%, IRV - 10%, IRU 

- 10%, levando a concepção do seguinte modelo de avaliação global: 

 

IDO = 0,30II + 0,30INCSE + 0,20IVIFM + 0,10IRV + 0,10IRU  

Os modelos de avaliação abordados apresentam diferentes tratamentos  acerca da 

problemática do desempenho. Os desenvolvidos no meio acadêmico se apresentam mais 

criteriosos, quanto ao rigor científico, e os desenvolvidos  por órgãos gestores baseiam-se em 

conhecimentos empíricos dos técnicos em transporte e/ou experiência de órgãos gestores.  

Para o desenvolvimento do modelo proposto considerou-se os modelos teóricos e/ou 

implementados por órgãos gestores, a experiência de técnicos do setor de transporte e a maior 

ou menor facilidade de obtenção de dados junto às empresas operadoras e aos serviços de 

controle do organismo gestor. Atendendo aos requisitos de qualidade em transporte apontados 

por alguns autores e os fatores envolvidos na avaliação de desempenho em transportes por 

ônibus, conforme detalhado no capítulo 5. 

(3.5) 
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CAPÍTULO 4 

 

4 O TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS  

O transporte coletivo urbano por ônibus trata-se de um importante e necessário meio de 

integração entre as diversas áreas econômicas e sociais dos centros urbanos, exercendo  

importante papel no desenvolvimento  industrial, na expansão do comércio, nos programas de 

saúde, na educação, dentre outras atividades (RODRIGUES, 2006). 

Segundo Bicalho (1998), o transporte urbano de passageiros viabiliza o crescimento das 

cidades, organizando e condicionando a ocupação dos espaços urbanos e uso do solo através 

da articulação entre as atividades desenvolvidas nos diferentes locais. Na maioria das cidades 

dos países em desenvolvimento, é o principal modo utilizado pelas pessoas para realização de 

seus deslocamentos. Entretanto, o setor vem enfrentando, nos últimos anos, vários problemas, 

com relação a sua perda de confiabilidade e qualidade.  

Neste sentido, é importante destacar as principais mudanças ocorridas e as perspectivas 

futuras para o setor. Assim, este capítulo apresentará o sistema de transporte urbano, iniciando 

por um breve histórico, abordando, a seguir, os aspectos institucionais, a evolução no Brasil, 

suas características operacionais e seus aspectos organizacionais. Posteriormente faz-se uma 

apresentação também do sistema de transporte urbano por ônibus de Natal, seu 

desenvolvimento, que se deu em função da transformação urbana da cidade, e a forma como o 

órgão gestor vem exercendo o papel de mediador entre os interesses das empresas operadoras 

de transporte público, os usuários do sistema e a população em geral.  

4.1 EVOLUÇÃO DO TRANSPORTE NO BRASIL: BREVE HISTÓRICO 

Conforme Brasileiro (1996), até 1955 os transportes urbanos de passageiros no Brasil eram 

realizados por transportistas modestos (mecânicos, motoristas de veículos intermunicipais, 

proprietários de postos de combustíveis ou policiais) que, operavam, nas horas vagas, um 

veículo de pequeno porte: ônibus (12 a 40 lugares), micro-ônibus (12 lugares), pick-ups, 

caminhonetes, furgões e kombis.  
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A partir de 1955, passa a sua organização das mãos do Estado, para os prefeitos de cada 

município. A motivação para isso se deu porque nas cidades os incentivos eram voltados à  

construção das redes viárias, em estímulo a circulação de automóveis, ficando o transporte 

coletivo em segundo plano nas preocupações do Estado Federal. Outro fator motivador, foram 

as primeiras eleições municipais ocorridas em 1955 nas capitais brasileiras, em que os 

candidatos apresentavam como plano de campanha, a reorganização dos transportes coletivos. 

Corroborando, a constituição de 1946 estabeleceu autonomia municipal, passando o 

transporte coletivo a ser considerado um serviço de interesse comum, posto sob a 

responsabilidade dos prefeitos de cada município.  

O primeiro tipo de contrato realizado entre prefeitura e proprietários de transporte foi do tipo 

permissão a título precário, por linha de ônibus, para que operassem o serviço. Este tipo de 

contrato se adequava à realidade da política institucional da época por duas razões: 1) os 

municípios não possuíam recursos financeiros nem materiais suficientes para impor às 

operadoras normas mais rígidas e eficazes; 2) estes contratos se baseavam, na maioria das 

vezes, em critérios políticos, em função de amizades, de parentesco ou de favores eleitorais. 

Seu caráter flexível permitia que os poderes públicos adequassem a oferta de transporte 

coletivo às variações de demanda (BRASILEIRO, 1996).  

 Como os municípios não dispunham de recursos humanos e financeiros para coordenar e 

regular uma oferta de transportes que funcionava de forma deficiente, na segunda metade dos 

anos 70, ocorreu uma centralização na esfera federal. Para tanto, foram criadas as regiões 

metropolitanas, a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos - EBTU, o Fundo de 

Desenvolvimento dos Transportes Urbanos - FDTU, as Empresas Metropolitanas de 

Transportes Urbanos - EMTUs e as Superintendências de Transportes Urbanos - STUs.  

Entre os anos de 1976 e 1984, a política federal foi orientada para a reorganização do setor 

privado de ônibus, propondo para isso: a racionalização dos itinerários, dos pontos de parada 

e terminais; o reagrupamento dos proprietários individuais em empresas de transportes 

(estabelecendo uma frota mínima para a empresa continuar operando); a adoção de subsídios 

para a renovação da frota de ônibus; e uma política de formação de recursos humanos com a 

criação de organismos de tutela eficientes.  
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Na segunda metade dos anos 80, ocorreu um processo de desengajamento do Estado Federal 

em relação à organização e financiamento dos transportes coletivos urbanos (um exemplo foi 

a extinção da EBTU em 1991) (BRASILEIRO, 1996; SIQUEIRA, 1998). Ainda, percebeu-se 

um processo de fortalecimento do setor privado de ônibus urbanos, que se manifestou, através 

da criação, em 1987, da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano - NTU.  

Atualmente, a tutela dos transportes coletivos é dos municípios. A Constituição Federal de 

1988, coloca o transporte como um problema local, que deve ser gerido pelo município. 

Também, com o retorno às eleições diretas dos prefeitos em 1985, os transportes readquiriram 

um lugar de destaque nos programas de governo municipais (tal qual nos anos 50) e os 

prefeitos tendem a não abdicarem do exercício de tutela sobre um serviço essencial para a 

população (AZAMBUJA, 2002).  

Porém, o transporte urbano no Brasil nos últimos anos tem vivido um período de declínio, 

marcado pelo descrédito da população, sendo tema recorrente nas discussões sobre a crise de 

mobilidade que envolve as grandes cidades brasileiras, especialmente quanto às tendências 

que se configuram para o futuro do transporte coletivo urbano no país. 

Neste sentido, Brasileiro (1996) cita três aspectos:  

 A redefinição de perfil dos deslocamentos e da mobilidade urbana (marcha a pé, 

crescimento das cidades periféricas, desconcentração das atividades econômicas, 

hegemonia do setor terciário), com suas implicações sobre a estrutura da oferta de 

transportes (crescimento do setor "informal", redefinição da rede viária de 

transportes).  

 A crise de financiamento para operações de transporte coletivo, atualmente 

minimizada pelo artifício do vale-transporte, cuja possibilidade de ampliação parece 

esgotada.  

 O processo de modernização gerencial do setor privado não atinge, simultaneamente, 

todas as empresas, exigindo estudos localizados acerca do perfil do setor privado, em 

função da heterogeneidade das dinâmicas econômicas e das políticas locais.  
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O equacionamento adequado do transporte urbano nas cidades brasileiras (em especial as de 

médio e grande porte) apresenta clara e direta relação com a melhoria da qualidade de vida de 

suas populações (MOREIRA, 2002). 

Não há crescimento sustentado no setor sem melhoria de performance e de qualidade. A 

ineficiência, num plano mais geral, e a baixa qualidade dos serviços, num enfoque mais 

específico, podem cobrar um preço elevado aos operadores e às organizações governamentais 

vinculados ao transporte público, reduzindo drasticamente a sua participação no atendimento 

à mobilidade urbana.  

4.2 A GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR ÔNIBUS 

A gestão do sistema de transporte coletivo por ônibus   

A gestão do Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus se caracteriza, de acordo com a 

Constituição Federal, em seu artigo 175, como uma função de interesse público, podendo o 

Estado exercê-la diretamente ou delegá-la à iniciativa privada. A delegação deste serviço 

ocorre mediante a permissão ou concessão do serviço. Assim sendo, a titularidade deste 

serviço pertence ao poder público, sendo transferida apenas a sua execução. Continuam sob a 

responsabilidade do Estado o planejamento, a organização e o controle do sistema, que, 

segundo regulamenta o artigo 30, inciso V da Constituição Federal, é atribuição do poder 

público municipal. 

Analisando-se o sistema de transporte coletivo por ônibus brasileiro e seus atores principais - 

empresa operadora, usuário e órgão gestor - pode-se fazer as seguintes considerações: 

a) É operado predominantemente por empresas privadas, que por sua vez primam pelo retorno 

financeiro de seus investimentos, cada uma possuindo interesses próprios e que nem sempre 

convergem com o interesse social (NEVES, 1985). 

b) Os usuários são cativos, é a única opção acessível, diante das restrições econômicas da 

população, para atender as suas necessidades de deslocamento. Este usuário espera um 

serviço de qualidade, que alie boas condições de conforto, segurança e confiabilidade a uma 

tarifa acessível (NEVES, 1985). 
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Cabe ao poder público, fazer a mediação entre estes interesses, garantindo às empresas 

condições favoráveis para o cumprimento de suas atribuições e sua permanência no mercado 

e, por outro lado, garantir o acesso do usuário ao sistema. 

Desta forma, é da competência do poder público o planejamento, organização, 

regulamentação, fiscalização e a definição de uma política tarifária, além da implantação de 

toda a infraestrutura viária e de apoio (terminais e pontos de parada). 

Para que o órgão gestor possa assegurar um bom desempenho deste sistema, é de extrema 

importância o desenvolvimento de instrumentos de avaliação que forneçam as informações 

necessárias para a avaliação das performances do sistema. 

 

 

 

O órgão gestor 

O Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus e sua gestão está a cargo de um órgão ou 

entidade responsável e  depende em grande parte das particularidades legais, institucionais, 

políticas, sociais, econômicas e culturais do país em geral, e da cidade em particular (PARRA, 

2006). 

Conforme o Procenge (1982) existem três tipos de órgãos gestores. O primeiro tipo está 

determinado pelo cumprimento das funções mínimas ou essenciais de regulamentação e 

fiscalização. Essa situação impõe ao órgão gestor o desenvolvimento e exercício de uma 

elevada capacidade de relacionamento político e técnico com outros órgãos.  

Um segundo tipo é definido para o órgão gestor que cumpre com as funções de administração, 

regulamentação, programação da operação e fiscalização do Sistema, além das relacionadas à 

circulação e ao trânsito. Nesse caso, o órgão seria bem mais abrangente passando a 

administrar um maior número de variáveis, ampliando assim, sua capacidade de coordenação. 

E o terceiro tipo, e o mais amplo dos três. Refere-se ao órgão que cumpre as funções de 

administração, regulamentação programação da operação e fiscalização do sistema. Mas 

A organização de uma administração mais rigorosa, o 

volume de erário envolvido, e o novo relacionamento 

envolvido entre operadoras e o poder concedente estão 

criando a necessidade do desenvolvimento de ferramentas 

apropriadas para a avaliação de desempenho do 

Transporte Público (ORGANIZATION FOR ECONOMIC 

CO-OPERATION AND DEVELOPMENT- OECD,1980). 



87 

 

também inclui as funções de implantação e manutenção do sistema viário, frequências de 

circulação e de operação, fiscalização da circulação e do trânsito, planejamento urbano e de 

transporte e a assistência /apoio técnico aos operadores do Sistema. Desse modo, o órgão 

dominará todas as variáveis que afetam o Sistema, facilitando a coordenação das ações. 

A gestão do Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus se refere basicamente a quatro 

funções: a regulamentação, a administração, a programação da operação e a fiscalização 

(FERRAZ E TORRES, 2001). A Regulamentação está relacionada com o estabelecimento do 

marco legal, ou seja, das normas gerais e específicas, nesse caso aplicáveis ao Sistema. Vale a 

pena ressaltar que esse é o âmbito legal que vai determinar os parâmetros sob os quais vai 

funcionar o Sistema de Transporte Urbano por Ônibus.   

A Administração estabelece o conjunto de condições básicas para o funcionamento do 

Sistema, focalizando principalmente o gerenciamento de diversos aspectos. A Programação 

da Operação especifica, os parâmetros para o funcionamento do transporte, tais como o modo, 

o esquema operacional, os equipamentos a utilizar e os horários de funcionamento (PARRA, 

2006). Ainda, segundo o autor, inclui o acompanhamento econômico e tarifário do sistema 

visando eficiência operacional. A Fiscalização refere-se ao conjunto de atividades para 

garantir o cumprimento dos padrões de qualidade estabelecidos do sistema e deve estar em 

constante avaliação e realimentação.  

Ressalta-se a necessidade e a importância que tem para o Sistema de Transporte Coletivo por 

Ônibus, a coerência institucional, referindo-se à relevância que tem para o transporte de uma 

cidade onde existem várias entidades com competência sobre algum elemento do serviço, e 

onde também haja cooperação entre elas. Para isso, o órgão gestor deve ser integrador e 

contar não só com os meios necessários para garantira unidade e continuidade do sistema, 

mas também com a colaboração de todos os atores envolvidos.. 

4.3 URBANIZAÇÃO E O TRANSPORTE EM NATAL  

O transporte urbano de passageiros organiza e condiciona a ocupação dos espaços urbanos e 

do uso do solo, viabilizando o crescimento das cidades através da articulação entre as 

atividades desenvolvidas em diferentes áreas urbanas.  
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Conhecer a história dos transportes, é importante para entender seu papel de integrador do 

tecido urbano e como esse serviço interfere na produção do espaço das cidades, 

principalmente na definição de direções de crescimento e na consolidação de áreas 

previamente urbanizadas. Entender a história dos transportes é compreender as mudanças nas 

geografias desse sistema e suas dimensões econômicas e políticas (LIMA NETO et al, 2001).  

Destarte, esse capítulo apresenta a evolução do sistema de transportes urbanos em Natal, e 

busca compreender no âmbito das inter-relações transportes x uso do solo, como variáveis 

econômicas, institucionais e urbanísticas interferiram na modelagem do mercado de 

transportes urbanos em Natal. 

4.3.1 O processo de urbanização de Natal 

Natal, fundada em 25 de dezembro de 1599, capital do Estado do Rio Grande do Norte, está 

localizada na porção oriental do estado, em sua faixa litorânea. Possui coordenadas 5047‘42‘‘ 

de latitude sul e 35012‘34‘‘ de longitude oeste, ocupa uma área de 167,16 quilômetros 

quadrados, correspondendo a 0,32% do território do RN. Sua população é de 774.230 

habitantes, com densidade média de 4808,63 hab/km² (IBGE, 2010). 

Município de médio porte, sua distribuição espacial de ocupação foi, em grande parte, 

orientada pelas barreiras geomorfológicas existentes: o parque das dunas/Oceano Atlântico à 

Leste, o Rio Potengí a Oeste e o campo dunar da região de Pitimbú, ao Sul.  

A cidade se desenvolveu a partir dos arredores do Forte dos Reis Magos, construído no 

encontro do rio com o mar. Mas, é só no Século XVIII, que esta começa a se expandir no 

sentido do bairro da Cidade Alta, sobre o platô localizado a margem direita do Rio Potengi, 

para os arredores da Praça André de Albuquerque e depois da Ribeira (MIRANDA, 1999). 

Natal surgiu no bairro da Cidade Alta e com o crescimento do Porto que se localiza na Ribeira, na 

embocadura da barra do Rio Potengi, o núcleo de desenvolvimento urbano de Natal começou a se 

expandir em direção à ― Cidade Baixa (PRAC/Ribeira, 2008). 

O bairro da Ribeira começou a se destacar, juntamente com a Cidade Alta, como centro de 

comércio, serviços, residências de classe alta, centro cultural e político. Já no ano de 1844 foram 

fixados os limites urbanos da cidade, correspondendo aos bairros da Cidade Alta e Ribeira, do 
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Baldo até a Gamboa de João Costinho (Largo Dom Bosco) e da margem direita do Rio 

Grande à Estrada Nova ou da Rua da Aurora, atual Rio Branco. Estes limites urbanos estão 

ilustrados na Figura 22. 

 

Figura 22. Limites urbanos em 1844. 

                                                            Fonte: Miranda (1999). 

Durante os séculos XVI e XVII, a cidade se expandiu vagarosamente. No final do século 

XIX, restringia-se a quatro bairros — Cidade Alta, Ribeira, Rocas e Alecrim, que abrigavam 

uma população de 16.059 habitantes. 

O início do Século XX é uma época especialmente rica para cidade, que apesar da fraca 

movimentação econômica, vivia grandes alterações em termos urbanísticos. É no período de 

1901 a 1940 que Natal recebe as primeiras intervenções na forma de ordenamento urbano: 

Plano Polidrelli - construção e demarcação da Cidade Nova (1901-1904), Plano Geral de 

Sistematização (1929) e Plano Geral de Obras (1935) (COPPETEC, 2008). 

Nos domínios do atual bairro Igapó foi erguida a ponte (1916) sobre o Rio Potengi para 

permitir a passagem aos trens da Estrada de Ferro Central que ligava Natal ao interior do 

Estado (Figura 23). No governo de Walfredo Gurgel (1966-1971), a primeira ponte foi 

demolida para que se construísse uma nova, que seria posteriormente duplicada no governo de 

Geraldo Melo (1987-1991). 
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  Figura 23. Pontes de Igapó. 
                                                                  Fonte: Coppetec, 2008. 

 

Na década de 1930,  a cidade vivencia um crescimento expressivo, e expande-se para o leste, 

ocupando os atuais bairros de Tirol e Petrópolis. Entretanto, não foi o suficientemente para 

mudar a característica terciária da cidade. Como boa parte das cidades brasileiras, Natal se 

estabelecera como entreposto comercial e de controle colonizador, voltada à exportação de 

produtos primários, ou mesmo agroindustrial, originária do hinterland de seu porto, conforme 

cita Cunha (1991). 

A partir da década de 40, a cidade conhece seu primeiro período de crescimento acelerado. A 

Segunda Guerra Mundial provocou grandes modificações no espaço urbano da cidade  Silva 

(2003), impulsionando o desenvolvimento. Nessa época, é projetada, na localidade de Cidade 

Nova, uma estrada ligando Natal à base aérea de Parnamirim (atuais avenidas Hermes da 

Fonseca e Senador Salgado Filho). Constituindo uma das mais importantes vias de circulação 

interna da Capital. Esta via permitiu a expansão na direção sul e a fixação de população até 

próximo das dunas à leste. 

As décadas de 60, 70 e 80 foram caracterizadas pelas políticas habitacionais desenvolvidas 

pelo governo. Esse processo é alavancado entre os anos de 1974 a 1986, provocando 

mudanças significativas no espaço e direcionando a expansão física da cidade. A localização 

desses conjuntos habitacionais concretizou o processo de divisão sócio-espacial da cidade e a 

submissão do Estado ao mercado fundiário, na Zona Sul, pelo INOCOOP e destinados a uma 
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população de maior poder aquisitivo, e na Zona Norte, ainda não valorizada, pela COHAB, 

para uma população de baixa renda. 

Ao mesmo tempo, os bairros mais centrais passariam a ser objeto de um processo, a princípio 

lento, de verticalização, processo que atualmente é o mais significativo elemento de 

transformação urbanística em curso na cidade. 

Um elemento marcante, ademais, da aglomeração natalense, a partir da década de 80, é o 

aumento da ocupação residencial em algumas áreas das fronteiras intermunicipais da região 

(SANTOS, 2000). A forma de ocupação para as Zonas Norte e sul a partir da capital esgotou 

rapidamente o território municipal de Natal e os municípios limítrofes componentes da área 

metropolitana passaram a ser ocupados pela porção excedente de Natal, dando origem a um 

crescimento dos municípios de Parnamirim, S. Gonçalo e Extremoz.  

Na década de 1990, iniciou-se o processo de descentralização do comércio e dos serviços, que 

passaram a se expandir em todas as áreas da cidade. A taxa de crescimento da cidade no 

período de 1980 a 1996 indica na região leste, onde localiza o centro da cidade, uma redução 

na população residente, configurando o movimento de periferização e deslocamento do 

comércio e de serviços apontado por Santos (2000). 

Esse padrão de ―urbanização extensiva‖ e periférica eleva o custo com transportes e 

desperdiça o tempo do trabalhador neste deslocamento periferia-centro, ademais é 

caracterizado pela inexistência dos equipamentos e serviços públicos, conseguidos após a 

organização e luta dos próprios moradores. Para Torquato (2006), atualmente, a feição da 

cidade expressa a ocupação desordenada e a utilização de instrumentos de planejamento 

tardios.  

No final dos anos 90, as torres de edifícios de alto padrão começam a surgir em Areia Preta. 

Em 2000, o Projeto Orla melhora a urbanização do litoral natalense, favorecendo que o 

mercado imobiliário invista em flats, hotéis e apartamentos direcionados para os turistas, 

principalmente estrangeiros. Nesta rota do turismo é inaugurada, em 2007, a Ponte Newton 

Navarro, que interliga o litoral sul ao norte do Estado (Figura 24). 
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  Figura 24. Ponte Newton Navarro. 

                                                 Fonte: Walter Leite, 2008. 

 

4.3.2 A evolução do transporte  

Segundo Santos (2000), o sistema de transportes coletivos esteve sempre a reboque da 

urbanização, caracterizando a passividade dos organismos de planejamento de transportes na 

cidade.  

Natal até fins do Século XIX, constituía-se, como já dito anteriormente, basicamente, por dois 

bairros: a Cidade Alta (residencial) e a Ribeira ocupada pelo comércio e armazéns. A ligação 

entre os dois bairros era precária, principalmente devido a sua diferença de nível. Em 1884 

foram dados os primeiros passos para a implantação do sistema de bondes a tração animal. À 

época, estes bairros já se apresentavam totalmente definidos. 

A história dos bondes em Natal, tem  início com a publicação do decreto n.º 900 de 

06.03.1884, que  concedia privilégio para ―João Avelino‖ organizar um serviço de trilhos 

urbanos, destinado à condução de passageiros e mercadorias, com carros movidos a vapor ou 

animais (CASCUDO, 1980).  

Em 29.03.1908, na gestão de Alberto Maranhão, é criada a Ferro Carril, com sede na Rua Dr. 

Barata, na Ribeira. A concessionária trabalhava com bondes a tração animal e tinha como 

primeiro trecho, a linha que ia da Rua Dr. Barata até a atual Praça João Maria (Cidade Alta), 

que foi inaugurada em 07 de setembro de 1908 (CASCUDO,1980).  
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As primeiras linhas de bonde tinham o objetivo de interligar os dois principais bairros da 

cidade. No entanto. a partir de 1911, começam a ser criadas linhas para locais mais distantes e 

até desabitados. Com a evolução dos recursos tecnológicos surgiram os bondes elétricos.  

Em 2 de outubro de 1911 é implantado o bonde elétrico. A Empresa de Melhoramentos de 

Natal, de Vale Miranda & Domingos Barros, que foi a responsável pela implantação da 

iluminação pública da cidade, foi quem instalou os primeiros bondes elétricos. O serviço que 

iniciou-se operando nas linhas já existentes foi ampliado, no mesmo ano. Até meados de 

agosto do ano de 1915, a cidade contava apenas com quatro (04) linhas de bondes.  

Em 1916, a concessão das linhas  passa à Companhia de Tração Força e Luz. Esta empresa se 

encarregou dos serviços dos bondes até 1920, quando teve sua concessão desautorizada pelo 

Governo, em virtude de uma  má administração, que quase leva a companhia à falência. O 

Governo passa a administrá-la até 1930, quando cede a concessão dos serviços para a 

Companhia Força e Luz (Empresas Elétricas Brasileiras), que estende o percurso dos bondes 

até o bairro de Lagoa Seca, onde se localizava o ponto final (em frente a Igreja São João), daí 

retornando para o Alecrim (SANTOS et al., 2006). 

Em 1935, é chegada em Natal a Revolução Comunista. A cidade durante esse período assiste 

tiroteios e depredação de bens públicos, entre eles os bondes. Na altura do Cais da Av. 

Tavares de Lira, imediações do antigo Hotel Internacional, dois bondes são incendiados 

(SEMOB, 2010). Era o início do fim desse tipo de veículo.  

Em 1942, durante o período da Segunda Guerra, as linhas de bondes tiveram fixados seus 

percursos definitivos, que vigoraram  até o momento de sua extinção, por volta de 1958. 

Quando os bondes foram extintos, os bairros de Tirol, Petrópolis e Alecrim - além da Cidade 

Alta e Ribeira - já tinham sua ocupação concretizada, e o mercado de terras determinava as 

direções de expansão da cidade, loteando glebas de maneira aleatória e criando assim grandes 

vazios urbanos (SEMOB, 2010). 

A ligação dos loteamentos entre si e com a cidade não era viável através dos bondes, devido 

às suas linhas fixas e a baixa rentabilidade destas linhas, tendo em vista os altos custos de 

implantação dos trilhos e dos cabos de energia. Para este fim o ônibus era o tipo de transporte 
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ideal. Desta maneira foi descartada uma tecnologia que ainda poderia oferecer um bom 

serviço nos principais corredores de maneira integrada aos ônibus. 

Em Natal, os  ônibus foram autorizados a trafegar pelo decreto n.º 415, de 24 de janeiro de 

1929. Eram dois carros de L. Bezerra de Andrade e Francisco Azevedo Maia. O auto maior, 

com carroceria ampla, balouçante e rangideira, ficou conhecido por ‗Maria Cancela‘ 

(CASCUDO, 1980). 

O surgimento do serviço regular de ônibus em Natal está intrinsecamente ligado ao 

aquecimento do mercado de terras (SANTOS et al., 2006). A 2ª Guerra Mundial provocou 

enormes alterações na economia local, principalmente no que diz respeito à procura por 

imóveis de aluguel e, posteriormente, na produção de loteamentos. Entre as décadas de 40 e 

50, a população do município cresce em torno de 88,2%. A cidade que até então restringia-se 

aos bairros centrais, começa a ocupar rapidamente a sua periferia através da produção de 

inúmeros loteamentos. 

Quando da instalação da base aérea americana em Parnamirim, foi necessário todo um 

trabalho de interligação viária entre ela, o porto (na Ribeira) e a Base Naval (nas Quintas). 

Esta interligação se deu através do asfaltamento de algumas avenidas que posteriormente 

vieram a ser os principais vetores de expansão da cidade, quais sejam a Av. Salgado 

Filho/Hermes da Fonseca e a Av. Alexandrino de Alencar.   

Ainda hoje é notável o impulso que este sistema viário proporcionou para algumas áreas de 

Natal (Lagoa Nova, Neópolis e Ponta Negra), em detrimento de outras, como os bairros da 

Zona Leste, que só tiveram um maior desenvolvimento a partir de obras viárias executadas 

pelo projeto CURA na década de 70. 

No início,  os ônibus foram surgindo de maneira tímida, apostando na reação da população 

que já se dispersava pelos novos bairros (Lagoa Nova, Lagoa Seca, Quintas, Nova 

Descoberta) surgidos fora do alcance dos bondes. Natal atravessava um período no qual 

muitas pessoas se capitalizaram devido a forte circulação de moeda provocada pela presença 

norte-americana, favorecendo os investimentos na criação de microempresas de transporte 

coletivo. 
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O transporte surge então como um negócio (SANTOS, 2006). As características deste 

momento são de um serviço totalmente artesanal, em que o proprietário fazia o papel de 

motorista, cobrador e mecânico. As garagens nada mais eram que as moradias da família do 

proprietário. Apesar de operar de forma rudimentar o serviço foi de extrema importância para 

a ocupação dos loteamentos que ora surgiam espalhados pelos novos bairros da cidade. O 

ônibus surgia sob a forma de auxílio para alimentar as linhas de bonde existentes. No entanto, 

com o passar do tempo, este auxílio transforma-se em concorrência, contribuindo inclusive 

para a desativação do antigo serviço.  

Natal contava nos anos 50, com cerca de 30 pequenas empresas familiares, a maioria com um 

veículo, registrando-se pelo menos duas com três veículos. Em todas as cidades, até meados 

da década de 60, a derrocada financeira e operacional do serviço sobre trilhos levaria a um 

contínuo crescimento do número de pequenas empresas familiares.  

À época em Natal, chegou-se a registrar no Departamento de Fiscalização do Trânsito, a 

existência de 132 empresas (operando um total de 154 veículos), a grande maioria individuais 

e com um único veículo, sendo o número de veículos por empresa familiar da ordem de 1,2 

(BRASILEIRO & SANTOS, 1994).  

Na administração de Agnelo Alves, a oferta passou por um agudo processo de concentração, 

iniciado endogenamente mas reforçado com o estabelecimento de legislação municipal que, 

em 1968, impôs o número mínimo de 12 (doze) ônibus para as empresas operadoras do 

serviço regular, veículos estes que deveriam obrigatoriamente ser de duas portas, possuir 

catraca e usar o óleo diesel como combustível. 

O órgão da Prefeitura do Natal que controla os transportes coletivos e o tráfego de veículos 

chama-se Departamento de Fiscalização e Trânsito Municipal. Também conhecido como 

DFTM, e subordinado a Secretaria de Serviços Urbanos. 

No dia 21 de dezembro de 1968, através da lei 1.805, o prefeito Agnelo Alves coloca um 

ponto final no DFTM e cria o Departamento de Concessões e Trânsito - o DCTRAN. O novo 

departamento dará origem anos depois ao Grupo Executivo de Transporte Urbano - GETU. 
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Até 1982 a operação, após o processo de concentração implementado nos anos 60, estava a 

cargo de três empresas, em regime de permissão, tendo cada empresa exclusividade sobre 

uma área, fora do centro urbano. Nesta época, já era relevante o predomínio da Empresa 

Guanabara sobre as demais em termos de volumes de passageiros.  

Apesar de sua implantação ter sido bastante lenta e incompleta, a situação dos transportes 

coletivos em Natal mudou significativamente. A redistribuição das linhas por empresas, o 

redesenho dos itinerários e  a criação da STU  em 1984 - órgão composto de engenheiros, 

arquitetos e técnicos com a missão de planejar e fiscalizar o transporte na cidade, em 

substituição ao GETU -  foram algumas das mudanças mais significativas no setor. 

A Superintendência de Transportes Urbanos se transformaria em Secretaria de Transporte e 

Trânsito Urbano (STTU) a partir da implantação do Novo Código de Trânsito Brasileiro que 

caracteriza o órgão com as funções de fazer cumprir a legislação e as normas do trânsito; 

planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres e animais; implantar, 

manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle 

viário; além de coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e 

suas causas.  

Atualmente o sistema de transporte público urbano é gerido pela SEMOB-Secretaria de 

Mobilidade Urbana de Natal, com um escopo mais amplo busca ─ além de cumprir suas 

funções, conforme Código de Trânsito ─ a promoção de políticas públicas de 

desenvolvimento da mobilidade e acessibilidade de pedestres, ciclistas, idosos, gestantes, 

automóveis, de transporte público, entre outros,  com o objetivo de fomentar uma melhor 

qualidade de vida a população, preservar o meio ambiente e assegurar os primados da 

dignidade da pessoa humana e do desenvolvimento social e econômico, de forma equilibrada 

e sustentável. 

4.4 QUADRO ATUAL DOS TRANSPORTES EM NATAL  

Em Natal, são realizadas por todos os modos de transporte, 1.536.937 viagens/dia. Sendo 

600.391 não motorizadas, e 936.546 motorizadas, desta última 62% por transporte coletivo 

(OFICINA CONSULTORES, 2008). O total de viagens realizadas por dia e por modo e sua 

distribuição são apresentadas nas Tabelas 7 e 8 e no Gráfico 2.  
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Tabela 7. Total de viagens por município/dia. 

 
                                       Fonte: Matriz O/D - Oficina Consultores, 2008. 

 

Tabela 8. Viagens por modo. 

 

                Fonte: Matriz O/D - Oficina Consultores, 2008. 

 

Gráfico 2.Distribuição de viagens por modo transporte. 

 

                                      Fonte: Matriz O/D - Oficina Consultores, 2008. 
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Com um total de 86 linhas em operação, a rede apresenta a seguinte configuração, conforme 

Figura 25. 

 

    Figura 25. Configuração da rede – linhas atuais. 
                                             Fonte: COPPETEC, 2008. 

 

O Sistema de Transporte Público de Passageiros é operado em regime de concessão. Hoje, 

sete empresas exploram o serviço em Natal. São elas Guanabara, Santa Maria, Nossa Senhora 

da Conceição, Cidade das Dunas, Reunidas,  Riograndense  e Via Sul. A  Figura 26 apresenta 

as empresas operantes  e área de abrangência. 

A frota de Natal possui 712 veículos, sendo 646 integrantes da frota efetiva e 66 compondo a 

frota reserva, o que resulta percentuais de 90% e 10%, respectivamente.  
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Figura 26. Empresas operantes e a área de abrangência. 

       Fonte: Erick, 2008 adaptado de Oficina Consultores (2001). 

 

 

Transporta diariamente em torno de 530.000 passageiros, dos quais 29% pagam sua tarifa em 

espécie, 33% com vales-transporte, 31% com passes  estudantis  e  11%  gozam  de  

gratuidade.  Apresenta  um  índice  de  passageiros  por quilômetros – IPK – 1,37. A tarifa 

cobrada é de R$ 2,00 (Dois reais) (SEMOB, 2010). 

Do ponto de vista da diversidade tecnológica veicular e operacional dos serviços de ônibus, 

ressalte-se tão somente a experiência com veículos de tipo micro-ônibus e micrões, escalados nas 

mesmas linhas que os ônibus e sem maiores diferenças com respeito a estes no que tange aos 

parâmetros básicos de operação. Em relação aos percentuais de cada um dos tipos de veículos 

existentes, tem-se a seguinte distribuição, em que se destaca a forte presença de veículos leves. 
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Gráfico 3. Tipos de veículos. 

 

                              Fonte: COPPETEC, 2008. 

 

O tipo de integração tarifária, que entrou em vigência no dia 02 de maio de 2009, é o de 

integração tarifaria temporária, denominado de ― passe livre ─, sistema de tarifação. O 

sistema consiste na permissão de uma ou mais integrações entre distintas linhas de ônibus 

durante o período de uma hora, em qualquer ponto de embarque e desembarque localizado no 

percurso das linhas. 

O transporte público coletivo de Natal é regido pelo Decreto nº. 2.812, de 01 de julho de 

1983, que disciplina a exploração dos serviços do município. De acordo como art. 2° integram 

o transporte coletivo do município os serviços regulares, especiais, experimentais e 

extraordinários
6
.  

Considerando que o foco principal do trabalho é o serviço convencional, mais precisamente o 

transporte urbano por ônibus, será dado destaque às disposições do Decreto relativas a tal 

serviço.  

A exploração do transporte coletivo convencional, chamado pelo Decreto nº 2.812 de 

transporte coletivo por ônibus, deve ser realizada diretamente pela Administração Municipal 

ou ser delegada a entidades vinculadas à Administração ou a empresas particulares (art. 5º). 

Nesse último caso, a delegação deve se dar por regime de permissão, formalizada mediante 

"Termo de Permissão", e ser precedida por licitação (caput art. 9º). Segundo o próprio 

regulamento a licitação somente poderá ser dispensada quando da criação de nova linha em 

                                                 

6
 Decreto nº 2812, 01 de Julho de 1983, em anexo. 
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zona já servida por transporte coletivo regular, desde que seja beneficiária a empresa que 

opera a respectiva zona (art. 9º, § 1º).  

Na realidade nunca houve qualquer licitação na cidade. O que tem ocorrido é uma negociação 

entre a SEMOB e as empresas operadoras, seja para novas linhas, seja para a expansão dos 

serviços existentes, talvez sendo invocado para tanto o parágrafo 1º do artigo nono do 

regulamento, conforme acima citado. Com efeito, o Decreto nº 2.795, de 18/05/1983, 

estabelece a divisão da rede de linhas por empresa de acordo com as assim chamadas zonas de 

operação. Se tem-se em conta o fato de que o município de Natal praticamente não dispõe de 

área rural, o zoneamento referido implica em que inexistem possibilidades reais de criação de 

novos serviços que não estejam incluídos em alguma zona de operação exclusiva de uma 

empresa.  

No que concerne aos prazos de delegação, o art. 7º do instrumento legal em análise estabelece 

sete anos para os serviços regulares permitidos, se operados com ônibus de motor à 

combustão interna, e dez anos para aqueles operados com ônibus de tração elétrica. O § 2º 

estabelece ainda a possibilidade de prorrogação por igual período de tais prazos, uma vez 

mantidas as condições técnico-operacionais da permissionária, à luz de prévia avaliação da 

SEMOB. A renovação do contrato também é possível, de acordo com o art. 11, II.  

Importante destacar que os prazos estabelecidos no regulamento de Natal embora se 

diferenciem da prática nacional, que normalmente estabelece 10 ou 15 anos, encontra-se ainda 

muito elevado se consideradas as diretrizes internacionais. A duração do contrato, associada 

aos critérios de uma possível prorrogação do mesmo, tem forte influência sobre a 

competitividade no mercado de contratos de operação.  

Deve-se ainda salientar que o próprio regulamento condiciona à prorrogação e a renovação à 

boa qualidade dos serviços. Ainda sobre o desempenho das operadoras em relação ao serviço 

prestado o art. 20 estabelece que o órgão gerencial avaliará o desempenho dos serviços, 

determinado às empresas as medidas necessárias à sua normalização, quando entendê-los 

deficiente. No entanto, parâmetros e formas de medir essa qualidade não foram definidos, o 

que dificulta a identificação das condições da operação e, consequentemente, qualquer 

definição acerca de prorrogação. O estabelecimento de alguns parâmetros de desempenho 

somente foi feito no TAC - Termo de Ajuste de Conduta assinado em 09/09/2007.  



102 

 

No que concerne à remuneração dos operadores, o art. 22 estabelece que a exploração dos 

serviços de transporte coletivo será remunerada pelas tarifas oficiais, aprovadas por ato do 

Prefeito Municipal, com base nos estudos desenvolvidos pelo órgão gerencial, os quais devem 

ser realizados por iniciativa da Prefeitura, ou a requerimento dos empresários (art. 22, 

parágrafo único). Assim, a remuneração do serviço se dá pela receita arrecadada pelos 

veículos quando da operação dos serviços, à tarifa estabelecida. Sobre o reajuste das tarifas, 

nada foi definido no regulamento.  

Considerando a prática local relacionada ao transporte coletivo convencional, quem orientou 

historicamente a definição das tarifas do serviço de transporte foi a planilha tarifária 

elaborada pela Empresa Brasileira de Planejamento dos Transportes (GEIPOT) ainda na 

década de 1990, disponibilizada por meio do manual intitulado ―Instruções práticas para o 

cálculo de tarifas de ônibus urbanos―. A planilha se configura como uma estimativa que o 

organismo público gerenciador do sistema faz com relação aos presumíveis custos 

decorrentes da operação dos serviços, visto que tais custos, de fato, acontecem no ambiente da 

empresa.  

No entanto, adotá-la como base para realização dos reajustes das tarifas, que na verdade se 

configuram mais como revisões, pode conduzir a sistemas ineficientes. Os procedimentos da 

Planilha, baseados na cobertura dos custos (em situação de eficiência produtiva) e suas 

variações ao longo do tempo embute sérios problemas, pois incentiva a perda de 

produtividade (ao menos contabilmente) dado que todo aumento de custo é sempre repassado 

para as tarifas. Isso termina gerando uma tendência de aumento dos custos pelos operadores e 

a redução de esforços para aumento de produtividade. 

Quanto à forma de atuação do Poder Público no sistema de transporte coletivo convencional 

de Natal, verifica-se a partir de alguns elementos do regulamento um forte caráter 

patrimonialista. 
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CAPÍTULO 5 

 

5 MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  

O aumento da competição no mercado de transporte urbano no Brasil, notadamente a partir 

dos anos 90, tem indicado que a avaliação do desempenho dos delegatários está se tornando 

cada dia mais importante. A introdução de um índice de desempenho operacional nos 

contratos de permissão/concessão em ônibus urbanos tem como objetivo dotar o contrato de 

uma feição pró-competitiva e permitir ao ente gestor o acompanhamento sistemático e 

contínuo da performance dos operadores de modo a evitar desvios maiores de desempenhos 

almejados. Neste capítulo, primeiramente faz-se uma explanação do processo de escolha dos 

indicadores e dos critérios utilizados para definição dos índices de desempenho. E, em 

seguida, propõe-se um modelo de avaliação de desempenho para o setor, aplicável as 

condições operacionais do transporte urbano por ônibus no Município de  Natal.  

5.1 ESTRUTURAÇÃO DOS INDICADORES 

O processo de escolha dos indicadores do modelo em tela se baseou: em modelos teóricos 

e/ou implementados por órgãos gestores; na experiência de técnicos do setor de transporte; e 

na maior ou menor facilidade de obtenção de dados junto às empresas operadoras e aos 

serviços de controle do organismo gestor. Procurou-se, ainda, atender os requisitos de 

qualidade em transporte apontados por Vuchic (2005; ver Tabela 9) e contemplar os fatores 

envolvidos na avaliação de desempenho em transportes por ônibus, sistematizados por 

Fielding (1987;  Figura 27).  
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Tabela 9. Requisitos de qualidade em transportes. 

 

      Fonte: Vuchic (2005). 
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      Figura 27. Fatores envolvidos na avaliação de desempenho. 

                                      Fonte: Fielding (1987). 

 

Foram considerados índices parciais de eficiência, eficácia e efetividade, capazes de avaliar a 

qualidade do serviço (grau de atendimento aos requisitos e especificações do serviço – nível 

de serviço – e as expectativas do cliente). 

Por outro lado, buscou-se sistematizar os resultados da operação de um sistema de transporte 

urbano para o usuário, considerando os aspectos aos quais pode ser atribuído um papel 

significativo no bem-fazer e no alcance dos resultados pela operadora. 

Estruturação de indicadores 

Vários são os modelos de estruturação de indicadores disponíveis na literatura (Segnestam, 

2002; OECD, 2003). Magalhães (2004) e Magalhães e Yamashita (2005) propõem uma 

estrutura que sintetiza algumas dessas metodologias e permite uma visão ampla e integrada do 

processo.  

Para a estruturação dos indicadores de avaliação de desempenho aqui propostos 

consideraram-se algumas atividades do modelo em etapas apresentado por Magalhães (2004), 

complementando-se o trabalho com outros procedimentos operacionais sugeridos para 

definição de indicadores de transporte por Pereira Neto (2001). As etapas e atividades 

abordadas são as que se indicam na Figura 28. 
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Insumo
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 Figura 28. Metodologia de desenvolvimento de indicadores. 

                                          Fonte: Magalhães, 2004. 

 

A metodologia proposta por Magalhães (2004) é composta de 14 atividades divididas em duas 

etapas: elaboração e implementação. Para este trabalho, considerou-se apenas a etapa de 

elaboração, e apenas algumas de suas atividades, como mostra a Figura 28.  

Primeiramente, definiu-se o problema a ser abordado. Em seguida foram definidos os grupos-

alvo e as suas necessidades de informação. A partir daí foram definidos os critérios de seleção 

dos indicadores, para em um passo seguinte fixar-se a metodologia de seleção dos 

indicadores, definição do conjunto de indicadores e das ferramentas de análise de 

desempenho parciais e integral. Estes procedimentos estão detalhados a seguir. 
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Definição do problema 

A participação da iniciativa privada na provisão de serviços públicos, em  um regime de 

exclusividade operacional por linha e/ou zona,  exige uma atuação mais ativa por parte do 

Poder Público, para garantia da preservação do interesse público durante a prestação dos 

serviços à sociedade. Faz-se  importante aumentar  o  conhecimento  do  regulador  sobre  

como  estão  as  concessões  sob  sua responsabilidade, para que o mesmo possa tomar as 

medidas necessárias à melhoria dos serviços frente à necessidade dos usuários. 

Nesse sentido, a competitividade apresenta-se como uma ferramenta de estímulo à eficiência 

dos serviços. O problema é: como medir o grau de atendimento aos requisitos e 

especificações do serviço – nível de serviço – e às expectativas do usuário de transporte 

urbano por ônibus, e promover a competitividade no decorrer do contrato de concessão ? 

Definição dos grupos-alvo e suas necessidades de informação 

Nessa etapa, são identificados os principais atores no processo e as respectivas  necessidades 

de informação. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica (leis, publicações 

científicas e livros técnicos) e consulta da experiência de especialistas em transportes. 

Concluiu-se que o processo de prestação de serviço público de transporte urbano por 

ônibus pela iniciativa privada, envolve  os seguintes atores: prestador de serviço de 

transporte, usuários, órgão gestor e sociedade. 

Quanto às necessidades de informação dos grupos-alvo, a partir da identificação do problema 

foram levantados os aspectos relevantes a serem observados na concepção do modelo, à luz 

da experiência de técnicos do setor de transporte, considerando  a maior ou menor facilidade 

obtenção de dados, realizando a análise de outros modelos, e tendo em conta os requisitos de 

qualidade em transportes e os fatores envolvidos na avaliação de desempenho de transporte 

urbano como já se mencionou anteriormente. 

Definição dos critérios de seleção de indicadores 

O levantamento de diretrizes e critérios para a seleção dos indicadores é de grande 

importância para a análise dos indicadores existentes e para o desenvolvimento de novos 

indicadores condizentes com as necessidades de informação dos grupos-alvo.  
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Indicadores são parâmetros representativos, concisos e fáceis de interpretar, que são usados 

para ilustrar as características principais de determinado objeto de análise (CEROI apud 

Câmara, 2006). Ou ainda, indicadores são variáveis que, socialmente dotadas de significado 

adicional àquele derivado de sua própria configuração científica, refletem de forma sintética 

uma preocupação social e a insere coerentemente no processo de tomada de decisão (MMA-

Espanha apud Royuela, 2001).  

Segundo Royuela (2001), as funções de um indicador são: (i) prover informações sobre os 

problemas abordados; (ii) apoiar o desenvolvimento de políticas e estabelecimento de 

prioridades, identificando fatores-chave; (iii) contribuir para o acompanhamento das ações 

definidas, especialmente as de integração; e, (iv) ser uma ferramenta para difusão da 

informação em todos os níveis, tanto para os responsáveis políticos, especialistas e sociedade 

em geral.  

Para a OECD (2002), um bom indicador deve atender aos requisitos apresentados no Quadro 

5: 

Quadro 5. Requisitos de um indicador. 

1. Relevância para a 

formulação de políticas 

1.1. Representatividade 

1.2. Simplicidade 

1.3. Captar mudanças 

1.4. Servir de base para comparação em nível internacional 

1.5. Escopo abrangente 

1.6. Possuir valores de referência para dar significação aos valores que 

assume 

2. Adequação à análise 

2.1. Científicamente fundamentado 

2.2. Baseado em padrões internacionais e possuir um consenso 

internacional sobre sua validade 

2.3. Poder ser utilizado em modelos econômicos, de previsão e em 

sistemas de informação 

3. Mensurabilidade 

3.1. Viável em termos de tempo e recursos 

3.2. Documentado adequadamente 

3.3. Atualizado em intervalos regulares 

   Fonte: OECD, 2002.  

A utilização desses critérios, entretanto, nem sempre será possível. A OECD (2003) observa 

que as características dos indicadores, apresentadas neste item, qualificam um indicador ideal 

o que nem sempre é alcançado na prática. Em uma abordagem específica, como a que se 

propõe nesse projeto, há que se definir o conjunto mais apropriado de critérios que sejam 

adequados ao tema em estudo, à escala de análise e às necessidades do público-alvo. Assim, 
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para cada caso específico, determinados critérios devem ser selecionados e utilizados para 

análise dos indicadores. 

Foram definidos os seguintes critérios de seleção para análise do grau de atendimento aos 

requisitos e especificações do serviço, a saber:  representatividade, servir de base para 

comparações, simplicidade, sensibilidade a mudanças, viabilidade em termos de tempo e 

recurso, permitir agregação temporal. 

Definição da metodologia de seleção dos indicadores 

A partir dos passos anteriores, o processo de escolha dos indicadores observou: aspectos 

apontados por especialistas do setor,  modelos existentes, fatores envolvidos na avaliação de 

desempenho em transportes, requisitos de qualidade e maior ou menor facilidade de obtenção 

dos dados de entrada do modelo. Apoiou-se também, em especial, nos resultados obtidos por 

Pereira Neto (2001) para o atendimento aos elementos apontados como importantes, sob o 

ponto de vista dos decisores. 

Pereira Neto (2001), em seu estudo, identificou pontos de vista fundamentais mais 

significativos, na consideração de um conjunto de cinco grupos de decisores formados por 

representantes dos grupo-alvo de um sistema de transporte urbano por ônibus. Tais pontos de 

vista fundamentais estão explicitados na Tabela 10, a seguir. 

Tabela 10. Pontos de vistas fundamentais. 

PV1 Cumprimento de serviço 

PV2 Composição da frota 

PV3 Veículos em vistoria 

PV4 Controle de acidentes 

PV5 Infraestrutura 

PV6 Qualificação dos funcionários 

PV7 Conforto do usuário 

PV8 Relação empresa usuário 

PV9 Assaltos 

PV10 Impactos no tráfego 

PV11 Equipamentos para usuários portadores de deficiência 

PV12 Controle operacional de linha 

                               Fonte: Pereira Neto, 2001. 
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Segundo sua estratégia metodológica, Pereira Neto (2001) associou estes pontos de vista 

fundamentais a critérios de avaliação, agrupando os 12 critérios no que chamou de áreas de 

interesse. As quatro áreas de interesse trabalhadas foram: confiabilidade (PVF1 e PVF2); 

segurança do usuário (PVF3 e PVF4); produtividade (PVF5 a PVF8); e equipamentos 

adicionais (PVF9 a PVF12). 

 

A Figura 29, a seguir ilustra a estrutura hierárquica de arborescência dos pontos de vista, de 

forma a se ter um grau de compreensão dos aspectos considerados nas avaliações das 

empresas operadoras, segundo o modelo de Pereira Neto (2001). 
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 Figura 29. Estrutura arborescente. 

      Fonte: Pereira Neto (2001). 
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Comparando o modelo proposto por Pereira Neto (2001) com os propósitos do presente 

trabalho, verificou-se que a área de interesse equipamentos adicionais não constitui 

propriamente um elemento de desempenho, mas simplesmente elementos de definição das 

características do veículo, tratando-se portanto de meras obrigações contratuais que devem ser 

fiscalizadas e exigidas em seu cumprimento ou não cumprimento.  

Por outro lado, os estudos realizados para o caso da elaboração deste modelo, na medida em 

que ele tem por finalidade introduzir uma pressão por competitividade nas empresas 

operadoras, aponta no sentido de privilegiar, como indicadores, elementos de resultado da 

operação e não elementos de entrada.  

Dito de outra forma, confiabilidade, segurança e produtividade devem ser representadas por 

indicadores que traduzam o resultado operacional da empresa em face das necessidades dos 

usuários, as expectativas do organismo regulador e das aspirações da sociedade, ao invés de 

indicadores que se detenham na disposição ou não de meios por parte da empresa, para 

alcançar tais resultados. 

Assumindo-se tal pressuposto, o estudo realizado aponta para um conjunto de indicadores, 

definidos diretamente, sem a preocupação de composição de áreas de interesse, indicadores 

esses que são apresentados a seguir.  

Definição de um conjunto de indicadores 

No percurso metodológico adotado neste trabalho, foram identificados como mais relevantes 

os seguintes indicadores, os quais encontram respaldo tanto na literatura técnico cientifica 

estudada (Vuchic 2005; Fielding 1987) quanto na utilização por organismos gestores do 

Brasil (DERT-CE, ETTUSA-Fortaleza, BHTRANS-Belo Horizonte, MTU-Recife), em 

diversos tipos de situação de análise de desempenho. 

Por outro lado a definição dos indicadores a seguir explicitados, observa os princípios de 

exequibilidade (possibilidade de obtenção de dados de entrada); representatividade, 

simplicidade, sensibilidade a mudanças, possibilidade de agregação temporal e 

comparatividade. Os indicadores definidos estão mostrados no Quadro 6. 
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Quadro 6. Quadro de indicadores. 

(1) Índice de Confiabilidade na Conclusão de Viagens 

(2) Índice de Conforto no Interior dos Veículos 

(3) Índice de Cumprimento e Regularidade de Viagens Especificadas 

(4) Índice de Segurança e Conformidade no Trânsito 

(5) Índice de Conformidade Ambiental da Frota 

(6) Índice de Acatamento do Serviço 

(7) Índice de Satisfação dos Usuários com o Serviço 

 

No que diz respeito à periodicidade de medição, os índices parciais de (1) a (6) na 

enumeração acima são aferidos mensalmente, enquanto que o índice parcial proposto em (7) 

tem aferição semestral. 

Com respeito à estrutura geral de cômputo dos índices parciais acima listados, ressalte-se que 

eles são de duas naturezas distintas: os três primeiros apurados por linha e consolidados para a 

operadora; os demais apurados já de forma consolidada para a permissionária/concessionária 

e são detalhados mais adiante no item 5.2. 

Definição de ferramentas de análise 

Esta etapa consiste na definição das ferramentas de análises, ou quais recursos analíticos cada 

grupo-alvo precisa ter a disposição para utilizar de forma integral seu conjunto de indicadores. 

Para esse modelo sugere-se a utilização de ferramentas estatísticas, tabelas e gráficos.  

Validação dos resultados do projeto de indicadores 

Trata de uma pesquisa prévia sobre aceitação pelos diversos grupos-alvo e disponibilidade de 

recursos, dados, tecnologia para a montagem do sistema de indicadores (que corresponde a 

uma versão reduzida da etapa de implementação), além de possíveis testes estatísticos dos 

indicadores. Isto evita que um projeto inviável seja posto efetivamente em prática. Esta 

atividade não foi realizada devido a dificuldade em se obter uma maior participação coletiva  

do atores envolvidos, em tempo, para a conclusão do trabalho, de maneira a resultar na 

validação de uma solução conjunta.  
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5.2 DEFINIÇÃO DOS ÍNDICES DE DESEMPENHO  

No que segue, são definidos os índices parciais propostos s (s= 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Para o 

primeiro deles, o índice de confiabilidade na conclusão de viagens – ICCV, apresenta-se 

também a definição completa de seu cômputo. Para os demais, apenas apresenta-se sua 

definição, vez que os processos de cômputo são análogos ao mostrado para o ICCV, na forma 

dos algoritmos descritos mais adiante. 

Índices de confiabilidade na conclusão de viagens 

Este índice é normalmente encontrado nos sistemas brasileiros de avaliação de desempenho. 

Por exemplo, no modelo BHTRANS aplicado no período (1997-2007)  é proposto como um 

índice de confiabilidade mecânica e refere-se aos possíveis problemas decorrentes de falhas 

de manutenção. Neste modelo, ele passa a incorporar interrupção de viagens por quaisquer 

motivos inerentes à operação do permissionário/concessionário, como envolvimento em 

acidentes ou mal-estar do motorista.  

Na prática, mede o percentual de viagens da operadora, por linha, que não são interrompidas, 

tendo por base o total de viagens iniciadas. A descrição do procedimento matemático de 

cômputo está feita a seguir. 

Para cada linha de um operador, calcula-se mensalmente a expressão: 

 

R1(ij) = 100 [1 – (Viagens não-concluídas na linha ij /Viagens iniciadas na linha ij)] 

Por viagens iniciadas, entendem-se tanto as especificadas quanto as viagens complementares. 

Obtido o valor da expressão acima por linha operada pelo permissionário/concessionário, ela 

é enquadrada em um dos cinco níveis de qualidade constantes no Quadro 7 a seguir. 

Quadro 7. Níveis de qualidade. 

Intervalos de valor obtido para R1(ij) Nível de qualidade t atribuído 

[99,96; 100] A 

[99,94; 99,96) B 

[99,92; 99,94) C 

[99,90; 99,92) D 

< 99,90 E 

(5.1) 



115 

 

O valor de referência para a aprovação do desempenho nesse critério s=1 é  

R*1= 99,94. 

Veja-se que: R
A+1

1 = 100; R
A

1 = 99,96; R
B

1 = R*1= 99,94; R
C

1 = 99,92; R
D

1 = 99,90. Define-

se R
E

1 = 99,88, como o menor resultado de desempenho admissível para o índice parcial.  

Calcula-se Z1 (j) o número de linhas do j-ésimo operador com resultado R1(ij) < R
E

1 = 99,88.  

Em seguida, o Quadro 8 abaixo mostra como apurar a pontuação de cada linha operada pela 

permissionária/concessionária a partir da classificação do desempenho operacional da linha 

no critério em tela. 

Quadro 8. Apuração da pontuação de cada linha operada. 

Para cada linha com nível  Calcula-se a pontuação P1(ij) para cada linha  

A 200 x [R1(ij) - 99,94] 

B 150 x [R1(ij) - 99,94] 

C 200 x [R1(ij) - 99,94] 

D 250 x [R1(ij) - 99,94] 

E 
300 x [R1(ij) - 99,94], se 99,88 ≤ R1(ij) < 99,90, e 

 300 x [99,88 - 99,94] = -18, se R1(ij) < 99,88  

 

Observe-se que uma linha com qualificação A, obtém entre 4 e 12 pontos, dependendo da 

variação de seu ICCV entre 99,96 e 100. A pontuação de qualificações nas faixas C, D ou E é 

negativa. Uma pontuação nula corresponde a um ICCV exatamente igual a 99,94. 

Dividindo o somatório da pontuação obtida por todas as linhas do mesmo operador pelo 

número de linhas a ele delegadas, têm-se uma pontuação para a permissionária/ 

concessionária neste indicador parcial. Essa pontuação pode variar entre 12 (para um operador 

perfeito, que tivesse um ICCV=100 para todas as linhas a ele delegadas, naquele mês) e -18 

para um operador que tenha todas as linhas enquadradas no intervalo de resultados R1(ij) < 

99,88.  

A pontuação média do operador j nesse índice parcial 1 é dada por: 

   











 





jj

j

mi

1i j1

j

1 iP
m

1
jP

 

(5.2) 
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Pode-se, então, normalizar a pontuação para obter uma nota de 0 a 10 (dez sendo a melhor), 

tomando os pares ordenados limites de pontuação e nota, construindo-se segmentos de reta 

ligando-os sequencialmente. Os pares na Tabela 11 abaixo mostram uma definição ad hoc das 

notas para os valores limite de intervalo de pontuação. O gráfico 4 esboça o procedimento 

que, de resto, pode ser obtido analiticamente calculando a equação dos segmentos de reta, 

conforme se define a seguir. 

Tabela 11. Notas para os valores limites de intervalo de pontuação. 

                                         Pares ordenados [(P
A+1

1; N
A+1

1);(P
t
1; N

t
1)] 

P
A+1

1
;
 P

t
1 N

A+1
1; N

t
1 

12 10,0 

4 9,0 

0 7,0 

-4 5,0 

-10 3,0 

-18 0,0 

 

 

Gráfico 4. Segmento de reta dos valores limites. 

No Quadro 9 a seguir, constam os cálculos a serem feitos para apurar a nota N1 (j) de um 

operador j, por meio de equações algébricas. 

 

0; 7

12; 10

4; 9

-4; 5

-10; 3

-18; 0

0

2

4

6

8

10

12
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Quadro 9. Modo de cômputo 

Faixas de variação de P1(j) Modo de cômputo de N1 (j) 

 4 ≤ P1(j) ≤ 12 
    4jP

412

910
9jN 11 




  

 

0 ≤ P1(j) < 4 
    0jP

04

79
7jN 11 




  

-4 ≤ P1(j) < 0 
    )4(jP

)4(0

57
5jN 11 




  

-10 ≤ P1(j) < -4 
    )10(jP

)10(4

35
3jN 11 




  

-18 ≤ P1(j) < -10 
    )18(jP

)18(10

03
0jN 11 




  

 

Índices de conforto dos veículos 

Este índice parcial é calculado com o objetivo de aferir em que medida a operadora está 

lançando mão de sua flexibilidade contratual para aportar maior qualidade ao serviço. 

Observe-se que ele afere uma variável extremamente sensível para o usuário, qual seja a 

disponibilidade de espaço no interior do veículo. Propõe-se que ele se refira a diferentes 

situações, refletindo ocupações máximas aceitáveis por faixa horária de operação, para 

diferentes tipos de serviço. 

Na prática, mede o percentual de viagens da permissionária/concessionária, por linha, em que 

não se ultrapassam os valores de ocupação estabelecidos como máximos admissíveis para 

cada faixa horária e tipo de serviço, segundo os quadros 10 e 11 apresentados a seguir. 

Quadro 10. Categorias de serviço por tipo de dia de operação e faixas horárias. 

 

 

 

Dias úteis Sábados Domingos e feriados 

Faixa horária Categoria  Faixa horária Categoria  Faixa Horária Categoria 

05:00/07:59 Pico 05:00/05:59 Fora-Pico 05:00/23:59 Fora-Pico 

08:00/15:59 Fora-Pico 06:00/08:59 Pico 24:00/04:59 Noturno 

16:00/18:59 Pico 09:00/13:59 Pico     

19:00/23:59 Fora-Pico 14:00/23:59 Fora-Pico     

24:00/04:59 Noturno 24:00/04:59 Noturno     
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Quadro 11. Ocupação máxima admissível por tipo e categorias de serviço. 

Tipo de Serviço 
Ocupação máxima na categoria 

pico 

Ocupação máxima nas categorias 

fora-pico e noturno 

Troncal 7 pax. em pé/m
2
 5 pax. em pé/m

2
 

Semi-expresso 6,5 pax. em pé/m
2
 4 pax. em pé/m

2
 

Linha de serviço 

(diametral, 

perimetral, circular, 

retornos) 

6 pax. em pé/m
2
 4 pax. em pé/m

2
 

Alimentador/auxiliar/ 

vilas e favelas 
5,5 pax. em pé/m

2
 4 pax. em pé/m

2
 

Nota: pax. = passageiros 

 

 

O índice é calculado mensalmente pela expressão: 

 

R2(ij) = 100 [1 – (Viagens não-admitidas na linha ij /Viagens realizadas na linha ij)] 

 

onde entende-se por viagem não-admitida aquela em que a ocupação máxima definida pelas 

tabelas acima, para cada categoria e tipo de serviço e cada faixa horária, foi ultrapassada em 

algum trecho do itinerário. Por viagens realizadas, entendem-se tanto as especificadas quanto 

as viagens complementares, desde que tenham sido concluídas. Isso exclui do cálculo as 

viagens não-concluídas, uma vez que para elas é impossível saber se teria ou não ultrapassado 

em algum trecho a ocupação máxima admissível para o caso. 

Índice de cumprimento e regularidade de viagens especificadas 

A finalidade deste índice parcial é avaliar a operação das linhas do sistema do ponto de vista 

do usuário que espera por seu ônibus. Trata-se, então, de um índice que se compõe tanto da 

conformidade da operação com respeito ao número de viagens especificadas quanto da 

observância da regularidade do intervalo entre viagens.  

O índice é calculado mensalmente, para cada linha ij de cada operador j, pela expressão: 

R3(ij) = 100 [1 – (Viagens não-aprovadas na linha ij /Viagens iniciadas na linha ij)]  

onde entende-se por viagem não-aprovada (i) aquela viagem não-concluída ou (ii) aquela 

viagem concluída para a qual o intervalo de início com respeito à anterior excedeu em mais de 

(5.3) 

(5.4) 
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50% nem em mais de 10 minutos o intervalo prescrito para a linha na faixa horária respectiva. 

O denominador do quociente entre parêntesis diz respeito a viagens iniciadas, de modo que as 

viagens iniciadas e não-concluídas são penalizadas também neste índice parcial (além da 

penalização específica por não-conclusão constante no índice de confiabilidade na conclusão 

da viagem - ICCV). Isso se justifica porque no ICVV a visão adotada é a do usuário no 

veículo, enquanto aqui se parte da expectativa do usuário no ponto, à espera do veículo. 

Observe-se que os limites postos são equivalentes para linhas/faixas horárias com intervalo 

prescrito de 20 minutos. Assim, para intervalos prescritos menores que 20 minutos, vale o 

limite percentual de aprovação (p. ex.: linhas em faixa horária com intervalo de 10 minutos 

terão aprovadas as viagens com largada feitas até um limite de 15 minutos após a largada 

anterior, sendo os 15 minutos calculados com um acréscimo de 50% sobre o head-way 

especificado). Da mesma forma, para intervalos prescritos maiores que 20 minutos, valerá a 

tolerância absoluta de 10 minutos (p.ex.: linhas em faixa horária com intervalo de 25 minutos 

terão aprovadas as viagens com largada feitas até um limite de 35 minutos após a largada 

anterior, sendo os 35 minutos calculados com um acréscimo de 10 minutos sobre o head-way 

especificado). 

Índice de segurança e conformidade no trânsito 

A finalidade deste índice parcial é avaliar a operação das linhas do sistema do ponto de vista 

do conjunto da circulação urbana, tanto do ponto de vista da segurança quanto da 

conformidade operacional às leis de trânsito. Trata-se, então, de um índice que se compõe do 

ajustamento real e potencial da operação à boa prática da segurança no trânsito e da prevenção 

de acidentes. 

O índice será calculado mensalmente, para o conjunto da frota operada pelo j-ésimo 

concessionário. Para tanto, apuram-se mensalmente para cada operadora as relações: 

 

g (j) = 
Acidentes e multas de trânsito relativos à operadora j 

Acidentes e multas de trânsito relativas ao total de operadoras do sistema 

 

h (j) = Frota operante do operador j / Frota operativa total do sistema 

Daí, o índice é calculado mensalmente por: 

R4( j ) = 100 {1 – [g (j) / h (j) ]} 

(5.5) 

(5.6) 

(5.7) 
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onde entende-se por acidente qualquer acidente de trânsito registrado na operação da frota do 

j-ésimo operador e por multa de trânsito qualquer multa imposta à circulação de veículo da 

frota do operador. 

Índice de conformidade ambiental da frota 

A finalidade deste índice parcial é avaliar a qualidade ambiental da operação dos veículos da 

frota dos operadores, com base nas inspeções veiculares realizadas pelo órgão gestor, tanto 

on-road como off-road. Trata-se, então, de um índice que se verifica a efetiva contribuição da 

operadora à redução dos níveis de contaminação atmosférica provenientes do trânsito. 

O índice será calculado mensalmente, para o conjunto da frota operada pelo j-ésimo 

concessionário, pela expressão: 

 

R5( j ) = 100 [1 – (Veículos reprovados na inspeção) / Veículos inspecionados)] 

Índice de acatamento do serviço pelos usuários (reclamações e multas) 

A finalidade deste índice parcial é avaliar, com base (i) nas manifestações dos usuários 

através dos canais abertos para tanto pelo órgão gestor e (ii) nas avaliações sistemáticas de 

conformidade da operação feitas pelo órgão gestor e expressas nas multas por ela aplicadas 

aos operadores, como a operação de uma permissionária / concessionária está sendo acatada 

pelos usuários e pelo órgão gestor, com respeito a suas correspondentes expectativas. Trata-

se, então, de um índice que se verifica a efetiva contribuição da operadora à qualidade do 

sistema de transportes, conforme as necessidades da população usuária dos serviços e os 

ditames regulamentares do gestor dos serviços. 

 

O índice será calculado mensalmente, para o conjunto da frota operada pelo j-ésimo 

concessionário. Para tanto, apuram-se mensalmente para cada operadora as relações: 

 

u (j) = Reclamações contra o operador j / Total de reclamações contra as operadoras  

 

b (j) = 
Valor total das multas aplicadas pelo órgão gestor ao operador j 

Valor total das multas aplicadas pelo órgão gestor a todos os operadores 

 

v (j) = Frota operante do operador j / Frota operante total 

(5.8) 

(5.9) 

(5.10) 

(5.11) 
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Daí, o resultado do j-ésimo operador neste índice é calculado por: 

 

         {
0,  u  j   0,  b(j)

v(j)
} 

E obtem-se o valor de W(j), W = maxjw(j) 

R6 (j) = 100 [ 1 – W(j)/W]   

Índice de satisfação dos usuários com o serviço 

Este índice é apurado semestralmente a partir de uma pesquisa de opinião junto aos usuários 

do sistema. Nessa pesquisa de opinião, feita com uma amostra de usuários com significação 

estatística (mínimo de 95% de confiabilidade na amostra e erro amostral máximo de 5%), 

haverá uma seção referente à operadora mais utilizada pelo usuário. 

Esta seção se comporá de questões em que o serviço desse operador é avaliado de duas 

formas: primeiro, segundo itens parciais como pontualidade, regularidade, ocupação, 

confiabilidade, limpeza, civilidade dos prepostos etc., cada um deles objeto de indicação 

qualitativa do tipo péssimo – ruim – regular – bom – ótimo; segundo, pedir-se-á ao usuário 

uma avaliação global dos serviços ofertados pelo operador em tela, com a mesma escala já 

mencionada. 

Em gabinete, essa escala será tomada como equivalente a notas de 1 a 5 (1 para péssimo, 2 

para ruim, 3 para regular, 4 para bom e 5 para ótimo). Para cada entrevistado e, então, a nota 

da operadora será calculada pelo procedimento abaixo: 

seja we (j), 1 ≤ we (j) ≤ 5, a nota média do operador nos itens parciais para o entrevistado e; 

seja ye (j), 1 ≤ ye (j) ≤ 5, a nota global dada pelo entrevistado e ao operador j; 

seja E (j) o número total de respondentes com respeito à operadora j; 

 

o resultado do operador com respeito a esse índice parcial será calculado por 

 
 

    
 














jE

e

ee
jyjw

jE
jR

1

7
6,04,0

20
 (5.14) 

(5.12) 

(5.13) 
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Consolidação do Índice de desempenho operacional 

A partir dos valores obtidos parcialmente nos 7 índices citado alhures, lembrando os seis 

primeiros apurados mensalmente, e o sétimo semestralmente, o monitoramento da qualidade 

global do desempenho operacional para o operador j, então, pode ser feito da seguinte forma: 

(a) mensalmente, apura-se o valor do Índice de Desempenho Operacional para cada um dos n 

operadores do sistema, de acordo com o procedimento descrito a seguir. 

Para cada um dos seis índices apurados mensalmente, tem-se uma nota mensal para o 

operador j, denotada por Ns (j) e definida no intervalo [0; 10]. Para os três primeiros índices, 

ou seja, aqueles apurados por linha e posteriormente consolidados por operador, tem-se 

também mensalmente definido o valor Zs (j), igual ao número de linhas do j-ésimo operador 

com resultado Rs(ij) < R
E

s no indicadores, s=1, 2, 3. 

Onde R
E

s  - menor resultado de desempenho admissível 

O valor do Índice de desempenho operacional (j, k) para um dado mês k, então, é calculado 

como 

 

               
     








 


3

jZjZjZ
jN0,1jNjN0,15jNjNjN0,2kj,IDO 321

654321  

em que se explicitam pesos iguais a 0,2 para os três primeiros índices parciais, iguais a 0,15 

para o quarto e o quinto índice parcial e igual a 0,1 para o sexto. Observe-se que a penalização 

dada ao valor do Índice de Desempenho Operacional do operador por linhas de desempenho 

abaixo de qualquer admissibilidade, nos três primeiros índices parciais, é feita com peso 0,33 

superior ao peso 0,2 das notas nos índices parciais correspondentes e independe da quantidade 

de linhas do operador.  

Todos os meses, de posse dessa avaliação, o gestor qualificará as empresas em cinco níveis de 

desempenho, como explicitado no Quadro 12 a saber. 

 

 

 

 

(5.15) 
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Quadro 12. Nível de desempenho associado mensal. 

Intervalos de valores de IDO (j, k) Nível de desempenho associado 

9,0 ≤ IDO (j, k) ≤ 10,0 Muito bom (A) 

7,0 ≤ IDO (j, k) < 9,0 Bom (B) 

5,0 ≤ IDO (j, k) < 7,0 Aceitável (C) 

3,0 ≤ IDO (j, k) < 5,0 Ruim (D) 

0,0 ≤ IDO (j, k) < 3,0 Muito ruim (E) 

IDO (j, k) < 0,0 Péssimo 

 

O acompanhamento do processo suporá uma atuação do órgão gestor em que: 

 para um operador com nível de desempenho ―Péssimo‖ será emitida uma advertência em 

que conste que a reiteração nesse nível em qualquer mês futuro do prazo de delegação dará 

origem à abertura de um processo de caducidade contratual; 

 para um operador com nível de desempenho E será emitida uma advertência em que conste 

que o enquadramento nesse nível, ou em nível inferior, em qualquer mês dentre os doze 

seguintes dará origem à abertura de um processo de caducidade contratual; 

 para um operador com nível de desempenho D será emitida uma advertência em que conste 

que o enquadramento nesse nível, ou em nível inferior, em qualquer mês dentre os seis 

seguintes dará origem à abertura de um processo de caducidade contratual; 

 para um operador com nível de desempenho C será emitida uma advertência em que conste 

que o enquadramento nesse nível, ou em nível inferior, em quaisquer três meses dentre os 

seis seguintes dará origem à abertura de um processo de caducidade contratual; 

 para um operador com nível de desempenho B será emitido um Certificado Mensal de 

Bom Desempenho Operacional, que poderá ser usado pelo operador para compensar um 

eventual enquadramento em nível de desempenho C (o que significa evitar a advertência 

expressa no item anterior) em qualquer mês dentre os seis seguintes; 

 para um operador com nível de desempenho A será emitido um Certificado Mensal de 

Excelência Operacional, que poderá ser usado pelo operador para compensar um eventual 

enquadramento em nível de desempenho C (o que significa evitar a advertência expressa 

no item respectivo) em qualquer mês dentre os doze seguintes, ou, caso isso não se faça 

necessário, para qualificar-se diferencialmente - em casos em que a caducidade contratual 

de outro operador seja decretada – em processo expedito de escolha de operador para, 
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emergencialmente, assumir a operação de operador excluído do sistema ou em processo 

licitatório futuro dentro do prazo de vigência do contrato. 

 

(b) com respeito à totalização semestral do Índice de Desempenho Operacional para cada 

operador, calcula-se, a partir das seis notas Índice de Desempenho Operacional (j, k), k = 1, 2, 

3, 4, 5, 6 em um semestre, e da nota N7(j) obtida pelo operador no índice parcial semestral 

referente à satisfação dos usuários com o serviço, um valor de desempenho global IDO 

(j,semestral) pela expressão: 
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onde k´ se refere aos meses k em que Índice de Desempenho Operacional (j,k)<5,0. 

 

Calculado Índice de Desempenho Operacional (j, semestral), enquadra-se esse valor em níveis 

de desempenho semestral associado, segundo o Quadro 13. 

 

Quadro 13. Nível de desempenho associado semestral. 

Intervalos de valores de IDO (j, semestral) Nível de desempenho associado 

9,0 ≤ IDO (j, semestral) ≤ 10,0 Muito bom (A) 

7,0 ≤ IDO (j, semestral) < 9,0 Bom (B) 

5,0 ≤ IDO (j, semestral) < 7,0 Aceitável (C) 

3,0 ≤ IDO (j, semestral) < 5,0 Ruim (D) 

0,0 ≤ IDO (j, semestral) < 3,0 Muito ruim (E) 

IDO (j, semestral) < 0,0 Péssimo 

 

O acompanhamento do processo de avaliação por semestres suporá uma atuação do órgão 

gestor, acumulativamente com o acompanhamento dos Índices de Desempenho Operacional  

mensais, em que: 

 para um operador com nível de desempenho ―Péssimo‖ será aberto imediatamente um 

processo de caducidade contratual; 

 para um operador com nível de desempenho E será emitida uma advertência em que conste 

que um eventual novo enquadramento em nível E ou D em qualquer avaliação semestral 

dentre as futuras no prazo contratual motivará a abertura imediata de processo de 

caducidade contratual; 

(5.16) 
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 para um operador com nível de desempenho D será emitida uma advertência em que conste 

que um eventual novo enquadramento em nível idêntico ou inferior em qualquer avaliação 

semestral dentre as próximas quatro dará origem à abertura imediata de um processo de 

caducidade contratual; 

 para um operador com nível de desempenho C será emitida uma advertência em que conste 

que o enquadramento nesse nível, ou em nível inferior, em quaisquer três avaliações 

semestrais dentre as quatro seguintes dará origem à abertura de um processo de caducidade 

contratual; 

 para um operador com nível de desempenho B será emitido um Certificado Semestral de 

Bom Desempenho Operacional, que poderá ser usado pelo operador para compensar um 

eventual enquadramento futuro em nível de desempenho C (o que significa evitar a 

advertência expressa no item anterior, mas não revogar advertência por enquadramento em 

nível C em anterior avaliação) em qualquer avaliação semestral dentre as duas seguintes; 

 para um operador com nível de desempenho A será emitido um Certificado Semestral de 

Excelência Operacional, que poderá ser usado pelo operador para compensar um eventual 

enquadramento em nível de desempenho C (o que significa evitar a advertência expressa 

no item anterior, mas não revogar advertência por enquadramento em nível C em anterior 

avaliação) em qualquer avaliação semestral dentre as quatro seguintes, ou, caso isso não se 

faça necessário, para qualificar-se diferencialmente - em casos em que a caducidade 

contratual de outro operador seja decretada – em processo expedito de escolha de operador 

para, emergencialmente, assumir a operação de operador excluído do sistema ou em 

processo licitatório futuro dentro do prazo de vigência do contrato. 

5.3 CONSTRUÇÃO DO ALGORÍTMO 

Índices apurados por linha 

Sejam s = 1, 2, 3 os índices parciais apurados por linha e depois consolidados para o operador. 

Seja J = { j }, j = 1, 2, 3, ..., n, o conjunto dos operadores contratados. 

Seja Ij = { ij }, ij = 1j, 2j, 3j, ...., mj, o conjunto de linhas operadas pelo j-ésimo contratado. 

Seja Rs ( ij ), s= 1, 2, 3, o resultado obtido pelo operador, na linha ij, na apuração de seu 

desempenho com respeito ao índice parcial s, 0 ≤ Rs ( ij ) ≤ 100, para todo s=1, 2, 3, para todo 

ij e para todo j. 



126 

 

Seja R*s, 0 ≤ R*s ≤ 100, o valor de resultado definido como mínimo satisfatório para o índice 

parcial s. 

Seja R
t
s, t = A, B, C, D, E, o valor do resultado definido como limite inferior para que o 

resultado obtido pelo operador, na linha ij, no índice parcial s (s=1, 2, 3), seja enquadrado nos 

níveis de qualidade A, B, C, D, E. Por definição, adota-se R
B

s = R*s. Também por definição, 

R
E

s > 0 é fixado de forma ad hoc como o menor resultado de desempenho admissível para o 

índice parcial s. 

Seja F
t
s, t = A, B, C, D, E, o fator de majoração corresponde a cada nível de qualidade do 

resultado obtido pelo operador no índice parcial s (s=1, 2, 3). 

A pontuação Ps ( ij ), para a linha ij do j-ésimo operador, é dada por 

Ps ( ij ) = F
t
s x [Rs ( ij ) – R*s],  

uma vez que o valor de Rs(ij) seja enquadrado no nível de qualidade t, ou seja, que R
t
s ≤ Rs(ij) 

< R
t+1

s, onde E+1=D, D+1=C, C+1=B, B+1=A. Define-se R
A+1

s = 100 e o enquadramento no 

nível A se dá quando R
A

s ≤ Rs(ij) ≤ 100. Define-se também que para todo resultado Rs ( ij ) ≤ 

R
E

s, a pontuação correspondente é F
E

s x [R
E

s – R*s]. 

Seja Zs (j) o número de linhas do j-ésimo operador com resultado Rs(ij) < R
E

s. Esse parâmetro 

será utilizado como redutor quando do cálculo do índice mensal global de desempenho do 

operador. 

Para o nível de qualidade A, calcula-se o valor máximo de pontuação alcançável por uma 

linha, P
A+1

s = F
A

s x [100 – R*s]. Calcula-se também o valor mínimo de pontuação alcançável 

em um nível de qualidade t, P
t
s = F

t
s x [R

t
s – R*s]. É lógico fazer P

E
s = F

E
s x [R

E
s – R*s]. 

A pontuação Ps (j), pontuação do operador relativo ao índice parcial s (s=1, 2, 3), em função 

dos resultados mensais das linhas ij a ele delegadas é dada por  

   











 





jj

j

mi

1i js

j

s iP
m

1
jP  

Logo, se um operador obtém pontuação idêntica para todas as suas linhas, e essa pontuação é 

igual a um valor específico P
t
s, então sua média terá o mesmo valor P

t
s. Daí, é possível 

(5.18) 

(5.17) 
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vincular os valores de P
t
s para todos os níveis de qualidade t a notas mínimas definidas de 

forma ad hoc para cada nível t. 

Seja Ns (j), 0 ≤ Ns (j) ≤ 10, o valor da nota do índice parcial s (s=1, 2, 3), correspondente aos 

valores de Ps(j), para o j-ésimo operador. Por definição, adotam-se 

N
A+1

s = 10,  N
A

s = 9, N
B

s = 7, N
C

s = 5, N
D

s = 3, N
E

s = 0. 

Forma-se então um conjunto de pares ordenados (P
t
s; Ns), mais o par (P

A+1
s; N

A+1
s). Ou seja: 

{(P
A+1

s; N
A+1

s), (P
A

s; N
A

s), (P
B

s; N
B

s), (P
C

s; N
C

s), (P
D

s; N
D

s), (P
E

s; N
E

s)} 

A nota Ns (j) atribuída ao operador j, em dado mês, no índice parcial s (s=1, 2, 3), é calculada 

segundo o procedimento descrito na tabela abaixo, que corresponde a transferir a escala de 

pontuação a um intervalo normalizado [0; 10] de notas por índice, como Quadro14. 

Quadro 14. Cômputo de Ns (j) em função do valor de Ps(j) e faixa de enquadramento. 

Faixas de variação de Ps(j) Modo de cômputo de Ns (j) 

 P
A

s ≤ Ps(j) ≤ P
A+1
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ss
s

A
s
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P
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P
E

s ≤ Ps(j) < P
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s
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NN
NjN 




  

(Casos de s = 1, s = 2 e s = 3) 

Índices apurados por operadora 

Sejam s = 4, 5, 6, 7 os índices parciais apurados diretamente para o conjunto da operação do 

permissionário/concessionário. 

Seja J = { j }, j = 1, 2, 3, ..., n, o conjunto dos operadores contratados. 

Seja Rs ( j ), s= 4, 5, 6, 7, o resultado obtido pelo operador j na apuração de seu desempenho 

com respeito ao índice parcial s, 0 ≤ Rs ( j ) ≤ 100, para todo s = 4, 5, 6, 7, para todo j. 
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Seja R*s, 0 ≤ R*s ≤ 100, o valor de resultado definido como mínimo satisfatório para o índice 

parcial s (s = 4, 5, 6, 7). 

Seja R
t
s, t = A, B, C, D, E, o valor do resultado definido como limite inferior para que o 

resultado obtido pelo operador j no índice parcial s (s = 4, 5, 6, 7), seja enquadrado nos níveis 

de qualidade A, B, C, D, E. Por definição, adota-se R
B

s = R*s. Também por definição, R
E

s > 0 

é fixado de forma ad hoc como o menor resultado de desempenho admissível para o índice 

parcial s (s = 4, 5, 6, 7). 

Seja F
t
s, t = A, B, C, D, E, o fator de majoração corresponde a cada nível de qualidade do 

resultado obtido pelo operador no índice parcial s (s = 4, 5, 6, 7). 

A pontuação Ps ( j ), para o j-ésimo operador, é dada por 

Ps ( j ) = F
t
s x [Rs ( j ) – R*s],   

uma vez que o valor de Rs ( j) seja enquadrado no nível de qualidade t, que R
t
s ≤ Rs( j ) < R

t+1
s, 

onde E+1=D, D+1=C, C+1=B, B+1=A. Define-se R
A+1

s = 100 e o enquadramento no nível A 

se dá quando R
A

s ≤ Rs( j ) ≤ 100. Define-se também que para todo resultado Rs ( j ) < R
E

s, a 

pontuação correspondente é F
E

s x [R
E

s – R*s].  

Para o nível de qualidade A, calcula-se o valor máximo de pontuação alcançável por um 

operador, P
A+1

s = F
A

s x [100 – R*s]. Calcula-se também o valor mínimo de pontuação 

alcançável em um nível de qualidade t, P
t
s = F

t
s x [R

t
s – R*s]. É lógico fazer P

E
s = F

E
s x [R

E
s – 

R*s]. 

Daí, é possível vincular os valores de P
t
s para todos os níveis de qualidade t a notas mínimas 

definidas de forma ad hoc para cada nível t. 

Seja Ns (j), 0 ≤ Ns (j) ≤ 10, o valor da nota do índice parcial s (s = 4, 5, 6, 7), correspondente 

aos valores de Ps(j), para o j-ésimo operador. Por definição, adotam-se 

N
A+1

s = 10,  N
A

s = 9, N
B

s = 7, N
C

s = 5, N
D

s = 3, N
E

s = 0. 

Forma-se então um conjunto de pares ordenados (P
t
s; Ns), mais o par (P

A+1
s; N

A+1
s). Ou seja: 

{(P
A+1

s; N
A+1

s), (P
A

s; N
A

s), (P
B

s; N
B

s), (P
C

s; N
C

s), (P
D

s; N
D

s), (P
E

s; N
E

s)} 

(5.19) 
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A nota Ns (j) atribuída ao operador j, em dado mês, no índice parcial s (s = 4, 5, 6, 7), é 

calculada segundo o procedimento descrito na tabela abaixo, que corresponde a transferir a 

escala de pontuação a um intervalo normalizado [0; 10] de notas por índice. Como Quadro 15. 

Quadro 15. Cômputo de Ns (j) em função do valor de Ps(j) e faixa de enquadramento. 

Faixas de variação de Ps(j) Modo de cômputo de Ns (j) 
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(Casos de s = 4, s = 5, s = 6, e s = 7) 

 

O desenvolvimento do sistema de avaliação proposto neste trabalho pretendeu à concepção 

de um modelo capaz de agregar as particularidades encontradas no sistema de transportes, de 

forma a aferir o desempenho das empresas e contribuir com a melhoria na qualidade do 

serviço prestado à população. Este modelo permite aos decisores um conhecimento detalhado 

do comportamento das empresas em regime de concessão/permissão. Constituindo-se  como 

ferramenta de estímulo à eficiência  dos serviços. Dotando o regulador de conhecimento 

sobre  como  estão  as  concessões  sob  sua responsabilidade, para que o mesmo possa 

tomar as medidas necessárias à melhoria dos serviços frente à necessidade dos usuários. O 

que se faz imprescindível, dada a participação da iniciativa privada na provisão de serviços 

públicos, em  um regime de exclusividade operacional. 
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CAPÍTULO 6 

 

6 CONCLUSÕES  

Neste capítulo, apresenta-se as conclusões sobre hipótese, objetivo, metodologia proposta e 

resultados da pesquisa teórica. Na sequência são apresentadas as contribuições, limitações do 

trabalho e direções de pesquisa. 

6.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE OBJETIVO, HIPÓTESE, METODOLOGIA PROPOSTA 

E RESULTADOS DA PESQUISA TEÓRICA 

O aumento da competição no mercado de transporte urbano, característica das cidades 

brasileiras a partir dos anos 90, tem exigido ações dos órgãos gestores, para garantia do 

máximo bem-estar social. Daí, a necessidade de se diagnosticar a situação presente das 

empresas operadoras de transporte urbano por ônibus, e também monitorar, permanentemente, 

como estas empresas estão atendendo as necessidades da população. 

Com a crise na mobilidade urbana, caracterizada principalmente por velocidades de 

deslocamentos cada vez mais baixas, e o descrédito da população quanto a qualidade e 

eficiência dos serviços, fica evidente que nunca foi tão importante investir no desempenho 

dos serviços. Ao que se vê, não há crescimento sustentado no setor  sem melhoria de 

performance e qualidade.  

A qualidade do serviço de transporte reflete a percepção que o usuário tem do desempenho do 

sistema de transporte e mede tanto a disponibilidade, como o conforto e as facilidades 

oferecidas. Por muito tempo a qualidade no setor, expressou somente os anseios das operadoras 

do sistema de transporte público e seus órgãos gerenciadores. Nos últimos anos, a qualidade 

destes serviços passou a agregar também parâmetros definidos pela visão do usuário. 

Essa nova postura adotada em que a preocupação com o usuário e seus anseios é privilegiada 

exige que se estabeleça padrões de serviços aceitáveis, que satisfaçam a maioria dos usuários 

cativos do sistema de transporte urbano. Um modelo de avaliação de desempenho operacional 

que permita ao órgão gestor delinear um perfil detalhado das empresas concessionárias de 

transportes urbano por ônibus, revelando suas qualidades e deficiências. Além de servir como 
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dispositivo de fiscalização, também tornará possível sugerir as ações cabíveis para melhorar 

as performances das empresas com desempenho insatisfatório. 

Especialmente, no transporte coletivo urbano no Brasil que vem apresentando nos últimos 

anos um processo de declínio e esgotamento, com a queda da demanda de passageiros 

transportados. Tarifas crescentes, incompatíveis com a capacidade de pagamento da 

população mais pobre, oferta inadequada, baixo desenvolvimento tecnológico e inovativo, 

falta de investimentos para atender a elevada demanda de infraestrutura: esses são alguns dos 

problemas agravados por um ambiente institucional e um marco regulatório carentes de 

modernização.  

É preciso buscar critérios complementares ou substitutos para obtenção da maior eficiência, 

do setor, como também é necessário assegurar escalas econômicas de produção, tirando 

partido das economias de rede e alocando quantidades de operadores e recursos (veículos, 

pessoal etc.) compatíveis com as dimensões da demanda. A experiência internacional mostra 

a importância da utilização de mecanismos de inserção competitivas, como a utilização de 

padrões de desempenho (yardstick), comparações de desempenho (benchmarking), incentivos 

contratuais e licitações. 

A avaliação é uma etapa importante da gestão e do planejamento. Sem ela não é possível verificar 

se uma ação está sendo bem implementada, nem se está alcançando os objetivos previstos. 

Diante dessa constatação, indicadores de desempenho se configuram como ferramentas de 

auxílio e viabilização do acompanhamento e da decisão.  

Neste sentido, a introdução de um índice de desempenho operacional nos contratos de 

permissão/concessão em ônibus urbanos tem como objetivo dotar o contrato de uma feição 

pró-competitiva e permitir ao ente gestor o acompanhamento sistemático e contínuo da 

performance dos operadores de modo a evitar desvios maiores de desempenhos almejados.  

Este trabalho objetivou a proposição de um modelo de avaliação de desempenho de 

organizações prestadoras de serviços de transporte urbano por ônibus capaz de integrar os 

indicadores de eficácia e eficiência dos seus principais processos, transformando-os em 

instrumentos gerenciais que possibilitem ao órgão gestor avaliar a realização e o 

cumprimento, por parte dos concessionários, dos serviços concedidos, ao longo da vigência 

do contrato. 
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Na concepção do conjunto de indicadores, observou-se tanto as variáveis a serem  

consideradas  para  definir  a   qualidade   do  serviço,  quanto  os  indicadores representativos 

de cada variável levantada a fim de melhor avaliar o objeto por meio dos indicadores criados. 

E concebidos a partir da identificação dos critérios julgados relevantes ao processo de 

avaliação, identificados em outros trabalhos realizados. 

No percurso metodológico adotado neste trabalho, buscou-se  identificar os aspectos 

relevantes na avaliação de desempenho alicerçados, na literatura técnico cientifica estudada, 

quanto na utilização por organismos gestores do Brasil, em diversos tipos de situação de 

análise de desempenho. Por outro lado a definição dos indicadores do modelo, observou os 

princípios de exequibilidade (possibilidade de obtenção de dados de entrada); 

representatividade, simplicidade, sensibilidade a mudanças, possibilidade de agregação 

temporal e comparatividade. 

A estruturação e construção de um modelo de avaliação do desempenho operacional do 

transporte coletivo por ônibus aplicável as condições operacionais do Município de Natal, que 

permita o órgão gestor acompanhar, de forma clara, direta e continuada, o nível de serviço 

prestado aos usuários, de maneira a obter um diagnóstico preciso do sistema, a fim de melhor 

direcionar a tomada de decisão,  constitui o produto final deste trabalho. Assim, atendendo 

aos objetivos estabelecidos no Capítulo 1 da dissertação. 

Em relação a hipótese, a literatura vem confirmar que as pressões competitivas e à perda de 

eficiência produtiva dos serviços concedidos, levam ao questionamento dos monopólios 

fornecedores de serviços públicos. Concomitantemente, a existência de ineficiências 

regulatórias no controle de empresas privadas. Cabe ao gestor introduzir mecanismos que 

estimulem a competitividade em regime de exclusividade operacional. 

Assim, um sistema de avaliação de desempenho que reflita a essencialidade da natureza 

regulatória, adequado ao contexto dos serviços delegados pode estimular o concessionário a 

uma constante busca por ganhos e inovações, inserindo-se como elemento de 

competitividade nos contratos. 

Nesse contexto, a definição de critérios para seleção e elaboração de indicadores é 

fundamental para gerar uma avaliação correta. O uso de indicadores equivocados ou não 
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adequados às necessidades pode distorcer a análise dos elementos que se quer representar, 

sendo mais prejudicial que a não avaliação. 

Os estudos realizados para o caso da elaboração do modelo proposto, na medida em que ele 

tem por finalidade introduzir uma pressão por competitividade nas empresas operadoras, 

apontam no sentido de privilegiar, como indicadores, elementos de resultado da operação e 

não elementos de entrada.  

Dito de outra forma, confiabilidade, segurança e produtividade devem ser representadas por 

indicadores que traduzam o resultado operacional da empresa em face das necessidades dos 

usuários, as expectativas do organismo regulador e das aspirações da sociedade, ao invés de 

indicadores que se detenham na disposição ou não de meios por parte da empresa, para 

alcançar tais resultados. 

Assumindo-se tal pressuposto, o estudo realizado aponta para um conjunto de indicadores, 

definidos diretamente, sem a preocupação de composição de áreas de interesse. Entretanto, 

ainda se faz necessário expandir as discussões a respeito deste trabalho, consultando técnicos 

e atores envolvidos locais, captando suas percepções do contexto. 

6.2 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

O trabalho buscou contribuir para o avanço do conhecimento relativo aos modelos de 

avaliação de desempenho operacional, com sua respectiva inclinação a eficiência e 

racionalização, e seu uso como ferramenta de inserção de competitividade em mercado 

regulado de transporte coletivo por ônibus, face ao conjunto de transformações a que vem 

vivenciando o setor.     

6.3 LIMITAÇÕES DO TRABALHO E DIREÇÕES DE PESQUISA 

 

Como dito anteriormente a fase de definição de critérios para seleção e elaboração de 

indicadores é imprescindível para que se chegue a uma avaliação correta de determinado 

elemento e não ocorra distorções na análise. 

Para tanto, é imprescindível que se estabeleçam antes, da forma mais precisa possível, as 

características dos elementos que se quer representar. De modo, que não haja diferenças de 

entendimento. No processo de definição de indicadores, é essencial que haja a participação de 

diversos interessados para que se trabalhe com uma base de conceitos única e sólida. 
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Desse modo, para melhores resultados, e fica de sugestão para pesquisas futuras, recomenda-

se a aplicação de  todas  as  etapas  da  metodologia por Magalhães (2004), a  fim  de  

validar  sua  estrutura. Também pode se realizar uma avaliação junto as empresas operadoras 

do transporte urbano por ônibus e especialistas locais, visando a validação do modelo 

proposto. Cabe expandir as discussões a respeito deste trabalho, consultando os demais 

técnicos de outras áreas específicas, captando suas percepções do contexto decisório e 

permitindo que possíveis aperfeiçoamentos venham a ser realizados. 
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ANEXOS 

A) PND – Programa Nacional de Desestatização 

O processo de desestatização no Brasil pode ser dividido em 3 etapas: a primeira ao longo 

dos anos 80, ─ quando ainda não se tinha a intenção de implementar um programa de larga 

escala ─ e por isso foram privatizadas empresas de pequeno e médio porte  controladas  

pelo  BNDES  e  que  já  haviam  pertencido  à  iniciativa  privada;  a segunda entre os anos 

de 1990 e 1995, quando a magnitude  e o escopo do programa foram ampliados e para 

tanto foi instituído o marco legal do processo de desestatização e criado o Programa 

Nacional de Desestatização — PND; e o período após 1995, quando o PND é apontado como 

uma das principais ferramentas de Reforma do Estado, onde foram incluídos no programa os 

serviços públicos. 

 

O Programa Nacional de Desestatização — PND — é atualmente regulado pela Lei nº. 

9.491/97, cujo  texto  absorveu  as  alterações  sofridas  pela  Lei  nº.  8.031/90  com  o 

objetivo de  aperfeiçoar o processo de desestatização. O Decreto nº. 2.594, de 15 de maio 

de 1998 é quem regulamenta a referida lei. 

 

Dentre os principais objetivos do programa destacam-se (Brasil, 1997, art. 1º, inc. I a VI): 
 

I – reduzir a participação do Estado na economia através da transferência para a iniciativa  

privada de atividades exploradas por este setor de maneira indevida, promovendo  assim  

uma  reordenação  do  papel  do  Poder  Público  no  cenário econômico; 

II – retirar do Estado a obrigação de prover atividades e controlar empresas, 

contribuindo  dessa  maneira  para  a  reestruturação  econômica  do  setor  público através 

da melhoria do perfil e da redução da dívida pública, auxiliando o ajuste fiscal do governo; 

III – possibilitar melhoria das empresas e atividades outrora desenvolvidas de maneira 

indevida pelo Estado, através de inversões realizadas pelo setor privado; IV – contribuir para 

a reestruturação econômica do setor privado, especialmente para a modernização da infra-

estrutura e do parque industrial do país, estimulando competição  e  reforçando  a  

capacidade  empresarial   nos  diversos  setores  da economia, inclusive através da concessão 

de crédito; 

V – permitir que o Estado direcione suas ações e recursos, sabidamente escassos, para 

atividades  em que sua presença seja fundamental para a consecução das prioridades 

nacionais, como por exemplo, a área social; e 
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VI – contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais, através do acréscimo da oferta 

de valores imobiliários e da democratização da prioridade do capital das empresas que 

integrarem o Programa. 

 

No que  concerne  ao  objeto  de  desestatização,  destacam-se  instituições  financeiras, 

controladas direta ou indiretamente pela União; empresas criadas pelo setor privado e que 

passaram a ser  controladas direta ou indiretamente pelo setor público; serviços públicos 

passíveis de concessão,  permissão ou autorização, onde se insere a infra- estrutura de 

transportes; e instituições financeiras públicas estaduais que tenham tido as ações de seu 

capital social desapropriadas e bens móveis e imóveis da União (Brasil, 1997, art. 2º). 

 

 

 

 

 

 

 


