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ALTERNATIVA PARA O 
TRANSPORTE  

 
F I C H A  D E  I D E N T I F I C A Ç Ã O  

GESTÃO: 1989 - 1992 MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ U.F.: SP 
PREFEITO: Celso Daniel 
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: EPT - Empresa Pública de Transporte 
NOME DO RESPONSÁVEL: Epeus Pinto Monteiros CARGO:  Super Intendente 
IMPLEMENTADO EM:  1989 
FONTE: Material produzido pela prefeitura. 
N.º DE HABITANTES: 600.000 habitantes ORÇAMENTO:  
TEL: (011) 4433-0905 / 4427-7678 FAX: ( 011 ) 4996 1343 

 

E – MAIL:   SITE: www.santoandre.sp.gov.br 
EMENTA: 

A Secretaria de Transportes criou novos paradigmas para o transporte coletivo em Santo André, 
implantando políticas que privilegiavam o transporte coletivo; a prestação de serviço de qualidade para a 
população, independentemente do horário, e conferindo ao poder público a responsabilidade de gerenciar e 
garantir a eficiência do sistema de transportes. 
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 As condições gerais dos transportes coletivos em Santo André pouco se diferenciavam das condições da 
Metrópole de São Paulo, na qual está inserida: filas imensas nos pontos finais dos bairros e nos terminais da área 
central; comumente nas horas do pico eram transportados, por ônibus, mais de 90 passageiros, chegando até a 120 
passageiros amontoados; ordens de serviço emitidas pelo Governo Municipal eram constantemente descumpridas; 
redução drástica da frota em operação fora da hora de pico e inexistência de transporte noturno; uma política de 
circulação destinada ao automóvel e a construção de grandes obras viárias, muitas vezes inacabadas, em 
detrimento à política de pavimentação e recuperação das vias de transporte coletivo. 
 Até 1990 das linhas de ônibus (37 linhas) municipais, seis operavam com apenas um veículo e intervalos 
de 60 minutos, nenhuma atravessava o rio que divide fisicamente a cidade (junta com a linha da ferrovia) 
reforçando a barreira que dividia a cidade nos seu dois subdistritos, ficando sem ligação para transporte coletivo 
do 1o e do 2o subdistrito, ou com uma tarifa dupla para quem o fizesse. Outra alternativa de deslocamento para ir 
de um subdistrito a outro era a de tomar um ônibus intermunicipal, mais caro, cuja empresa era de um empresário 
local. Das nove empresas que operavam no município, seis possuíam também linhas intermunicipais e assim 
diminuíam a oferta de linhas municipais para aumentar o lucro nas intermunicipais. 
 O poder municipal não possuía uma Secretaria de Transporte capaz de fazer a gestão dos serviços, a 
cidade contava com uma frota com idade média de seis anos, um índice de cumprimento de viagens programadas 
de apenas 85%, uma ocupação máxima por viagem de doze pessoas por m2 e um horário de atendimento das 4h30 
até as 23h45. 
 Na área de transito o DST - Departamento de Serviços de Transito dispunha de apenas duas pessoas de 
nível superior; inexistia um banco de dados informatizado e muito menos um planejamento e gestão de transito. 
 

O transporte e o transito como uma prioridade social 
 
 Em Santo André foi criada a partir de 1989 uma Secretaria de Transportes, responsável pelo transporte 
público, transito e a manutenção e implantação do sistema viário, além de uma Empresa Pública de Transporte 
Coletivo Municipal. 
 A origem do projeto foi a plataforma de luta da Associação dos Usuários de Transporte Coletivo de Santo 
André, que detectou a má qualidade do serviço de transporte coletivo na cidade, prestado pelas empresas 
privadas, sem controle da Prefeitura.  
 O programa de governo objetivou a implementação de políticas que privilegiassem o transporte coletivo 
em relação ao transporte individual; a prestação de serviços em vez de implementação de grandes obras; a 
participação popular no lugar de atendimentos clientelistas; e a responsabilidade direta do poder público pelo 
Sistema de Transportes em vez do serviço pelos operadores privados. Assim, a política de vias públicas passou a 
ser articulada dando prioridade à segurança de transito, ao transporte coletivo e aos pedestres. 
 No que diz respeito aos transportes coletivos, fórum definidas as seguintes ações:  
 Implantação do Departamento de Transporte publico responsável pela gestão do sistema. Fez o 
planejamento, a programação, o controle e a fiscalização do sistema. 
 Criação da Empresa Pública de Transportes (EPT). Exclusiva operadora e responsável par 33% do 
sistema, com uma frota de 106 veículos, com função reguladora, capacitando o poder público para atuação em 
casos emergenciais. Tem ainda a função de servir como referência para a qualidade do serviço na avaliação dos 
custos. A lei de criação da EPT garantiu o não inchamento da empresa, limitando o número de funcionários em 
sete por ônibus. Limitou ainda a possibilidade de subsídio por parte da Prefeitura, (prática detalhada a seguir). 
 Estabelecimento de uma nova relação contratual com as empresas operadoras. A prefeitura é a 
"proprietária" das linhas, centraliza toda a receita e remuneração das empresas pelo serviço prestado, inclusive a 
EPT. Este sistema introduziu uma nova lógica para as empresas, pois elas passaram a ter que cumprir as viagens 
definidas pela Secretaria (quantidade e horário) para receber. 
 Reestruturação do serviço: com a retomada do controle sobre as linhas par parte da prefeitura foi possível 
reorganizar toda rede de transporte. Nesta organização fórum consideradas principalmente as reivindicações da 
população; criação de novas linhas, alteração ou extensão de outras, atendimento de áreas e horários antes não 
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atendidos. Destaca-se aí o atendimento a uma reivindicação histórica da população, com a criação de sete linhas 
interdistritais que passaram a ligar os dais subdistritos da cidade, separados pela ferrovia e pelo rio Tamanduateí. 
A acessibilidade no município foi ampliada, também, com o atendimento a vinte novos bairros que não eram 
atendidos por transporte coletivo municipal e com a integração física de no linhas às estações ferroviárias. 
 Controle popular: através da constituição Conselho de Transportes onde atuavam os versos agentes 
envolvidos e do Conselho Administração da EPT, do qual fazem parte trabalhadores da empresa e usuários. 
Melhor comunicação com o usuário: Nova Programação Visual dos veículos, distribui do diversos informes aos 
usuários com informação de percursos e horários, jornal mural Passageiro" e a revista "Trajeto". 
 Como resultado da intervenção do poder publico municipal no transporte urbano podemos apontar as 
seguintes melhorias: 
 Priorização de recapeamento e manutenção de vias onde trafegam ônibus, fruto do melhor entrosamento 
entre as áreas de transporte publico e vias públicas, sob o mesmo comando. 
 Estabelecimento de um nova padrão na frota da cidade através da inclusão de veículos monobloco de 
maior capacidade conforto. inicialmente este tipo de veículo foi adquirido Empresa Publica; em seguida as 
empresas privadas também investiram em novos veículos Totalizando, até 1992, 78 veículos monobloco de uma 
frota de 315. 
 Melhoria no nível de serviços com um aumento de 20% na frota, 15% nas viagens realizadas, com um 
índice médio de 99% de cumprimento das viagens programadas. 
 Participação da população no processo de planejamento, principalmente na reestruturação especial. 
 Agilização das respostas às reivindicações da população. Deu-se grande peso às manifestações da 
População, seja individual, através do Serviço de Apoio aos Usuários de Transporte (pelo telefone 133), seja 
coletiva, através dos movimentos organizados. 
 

Indicadores 
 
•  Recursos Humanos: o pessoal envolvido na gestão do sistema representa  25% do custo mensal do sistema de 

transporte coletivo municipal 
• Sistemas complementares: Trem metropolitanos/ trolebus / Linhas Intermunicipais / Serviço de fretamento das 

Indústrias. 
• Frota EPT: 106 (empresa pública). 
• Passageiros transportados: 7 milhões/mês 
• % cumprimento de viagens: 99% (65% até 88) 
• Fiscalização dos serviços: censitária par 24 horas, nos 7 dias da semana. 
• n° de empresas privadas: 6 
• custo/km: CR$ 3.205,05 (maio/92) 
• Idade média da {rota: 3,5 anos (anos até 88) 
• Ocupação máxima par viagem: 770 passageiros/ 7 pessoas m2 ( 12 pessoas m2, antes de 88) 
• Horário de atendimento: 24 horas (de 4h30 às 23h45 até 88) 
• -Aceitação popular: 72% acham que melhorou o TC 
 
 Participação de representante dos usuários e dos operadores na comissão tarifária e no Conselho de 
Administração da Empresa Pública de Transportes. 
 Esses resultados fórum confirmados em pesquisa de opinião (março/92) realizadas a fim de identificar a 
receptividade da população usuária de ônibus de Santo André em relação às mudanças efetuadas no sistema de 
transporte coletivo, onde 72% dos entrevistados responderam ter havido melhoria. 
 O sistema de transporte foi também avaliado em 1992, par uma pesquisa realizada par um jornal local, que 
constatou que 76,8% dos entrevistados consideraram o transporte como ótimo e bom. 
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 Entendemos que estes resultados obtidos em tão curto espaço de tempo, mostraram que a política de 
desprivatização do Estado implementada na área de transporte, em Santo André, (através de medidas voltadas 
para o interesse da maioria da população) possibilitou a melhoria concreta do serviço ofertado e o controle 
popular sobre o mesmo. 
 
 Criação da Empresa Pública de Transportes (EPT) 
 
A criação da Empresa Pública de Transportes de Santo André (EPT), foi um dos pontos centrais da política de 
transportes implantada na cidade de Santo André, junta com a municipalização dos sistema, isto é, a centralização 
da receita e o pagamento das empresas operadoras par serviço efetivamente prestado. 
 O principal objetivo destas mudanças foi o de estabelecer total controle do poder público sobre a prestação 
deste serviço no município. Neste sentido, a empresa pública teve dais importantes papéis: ser um instrumento da 
prefeitura para garantia de continuidade deste serviço essencial frente a pressões dos interesses empresariais, e 
fornecer subsídios e apoio técnico à Secretaria de Transportes para uma adequada gestão do sistema. 
 A EPT nasceu de uma história de reivindicações dos movimentos populares e sindical que convergiram na 
elaboração do programa de governo para as eleições de 1988. Neste programa se propunha a formação de uma 
empresa pública que, além de fortalecer a prefeitura na gestão do serviço de transporte na cidade, deveria ser 
eficiente a ponto de se tornar um modelo e um padrão de referência para o setor privado. 
 A EPT foi criada através da lei municipal n° 6.5527/89, tornando-se a concessionária exclusiva do sistema 
de transporte no município par período de trinta anus. Ela foi concebida para ser uma empresa essencialmente 
operadora, deixando as atividades de gestão e fiscalização do sistema a cargo da administração direta, através da 
Secretaria de Transportes. 
 Para garantir estes objetivos, foi elaborado um projeto detalhado, definindo que: 
 - a empresa, além dos investimentos em capital realizados pela prefeitura, teria que viver exclusivamente 
de sua receita operacional, pelo mesmo critério de remuneração do serviço prestado das demais empresas 
particulares da cidade, sendo vedado qualquer subsídio par parte dos cofres públicos; 
 - o número de funcionários teria que ser restrito ao limite de sete par ônibus;- todos os cargos, exceto os 
nave da diretoria indicados pelo prefeito, seriam preenchidos através de concurso público; 
 - todas as decisões quanta às diretrizes principais da EPT deveriam ser aprovadas par um Conselho de 
Administração composto par um representante dos usuários e um eleito diretamente entre os trabalhadores da 
empresa; 
 -Seguindo estes princípios, foi iniciada a implantação da EPT a partir do início de 1990. Já nesta época, a 
empresa mostrou sua importância viabilizando a intervenção em uma das empresas privadas da cidade - Viação 
Alpina - que ameaçava interromper a sua operação como forma de pressionar a política de transporte conduzida 
pela prefeitura. Esta medida culminou com a desapropriação das instalações e da frota dessa empresa, que fórum 
transferidas para a EPT. 
 Em função desses fatos, o início da operação da EPT se deu em duas etapas: primeiro, de maio a setembro 
de 1990, operando na forma tradicional de remuneração par tarifa e, a partir daí seguindo seu projeto original, 
recebendo par serviço prestado como todo o sistema municipalizado. Nesta transição, a empresa passou por um 
processo de reavaliação visando compatibilizar a sua estrutura com a da antiga empresa privada absorvida e 
redimensioná-la para a operação de uma frota maior. 
 Concluída esta restauração, a EPT iniciou o ano de 1991 consolidada e atingindo rapidamente um ótimo 
nível de desempenho em todas suas áreas. 
 A EPT operou até 1992 uma frota de 106 veículos com idade média de cinco anos. A empresa municipal 
representa cerca de 1/3 do sistema de Santo André, em termos de frota, viagens ofertadas e passageiros 
transportados. 
 Foi uma empresa enxuta, contando com seis funcionários par veículo e que esteve economicamente 
equilibrada, o que permite a realização de um conjunto de investimentos, com capital próprio, na melhoria de 
suas instalações e na renovação de sua frota. Operacionalmente também a empresa apresentou um bom 
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desempenho com uma reserve de 10% dos veículos escalonados para operação. O índice de cumprimento de 
alocação de frota, tanto no pica da manhã, como no pica da tarde, foi de 100% e a redução progressiva do número 
de quebras dos veículos levou a um índice de cumprimento de viagens programadas de 99,2%. 
 Politicamente a EPT mostrou avanços, demonstrando na prática que uma empresa pública, bem 
administrada, é viável e eficaz. Para isto foi essencial o estabelecimento de um nova tipo de relacionamento com 
os trabalhadores. A EPT conduziu as negociações com o Sindicato em um alto nível de discussão, conseguindo 
viabilizar conquistas econômicas (a política de reajustes mensais pelo Dieese conseguiu preservar os salários da 
inflação crônica que havia no país), socais (um acordo coletivo incluindo um convênio médico extensivo aos 
dependentes) e políticas (fortalecimento da representação sindical na empresa). 
 A continuidade deste trabalho procurou ser assegurada através do controle popular. Além da prestação de 
contas ao Poder Legislativo, a fiscalização da sociedade foi garantida pela participação popular em seu Conselho 
Municipal de Transportes composto por representantes  
 A experiência de criação da EPT demonstrou claramente alguns pontos: 
 - a importância da administração municipal contar com uma empresa operadora, ainda que não exclusive, 
para garantir capacidade de intervenção sobre o sistema e conhecimento da realidade operacional e de custos; 
 - a necessidade de montar uma estrutura administrativa (na Prefeitura e na empresa) competente para 
garantir a qualidade da prestação de serviço; 
 - a necessidade de se estabelecer parâmetros e limites para a garantia de eficiência operacional e 
econômica da empresa pública;- a necessidade de se implantar formas de controle par parte da sociedade, 
principalmente dos segmentos diretamente interessados (usuários e trabalhadores), sobre administração pública; 
 - a importância de um conjunto de política que levem ao engajamento dos diversos setores da empresa, 
tanto operacionais como administrativos, na busca de resultados no que refere ao seu principal objetivo: a 
prestação um bom serviço para a população com o menos custo possível. 
 

Transito e gestão democrática 
 
A implantação de uma política democrática e popular de gerenciamento do transito na atual  administração 
municipal começou em 1989, com a criação da Secretaria de Transportes (SMT)  reunindo numa mesma pasta as 
áreas de transporte público, vias públicas, transito e manutenção distribuição da frota de veículos do município, 
antes dispersas em várias secretaria  departamentos. Iniciou-se, então, uma atuação integrada com o objetivo de 
dar consistência agilidade à implementação do plano de governo  para o setor. 
 
Indicadores 
 

• Frota: 106 veículos 
• Idade média da frota: 5 anos 
• Número de funcionários por veiculo: 6,6 
• Passageiros transportados por mês: 2.000.000  
• IPK: 3,08  
• índice de cumprimento de frota programada: IOO% 
• índice de cumprimento de viagens programadas: 99,2% 

 
 Com a criação da SMT, o Departamento de Serviço de Transito, passou por completa reestruturação. 
Foram criadas três gerências (estudos e projetos, operação e sinalização), para melhor responder às atuais 
exigências de transito. O corpo técnico, que dispunha de apenas duas pessoas de nível superior passou a contar 
com doze engenheiros e arquitetos. Os investimentos necessários e recursos humanos, planejamento, projeto, 
operação e sinalização fizeram o orçamento de DST passar de CR$ 52,2 milhões em 1988 para CR$ 421,2 
milhões em 1990. 
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 Foi dada prioridade à segurança, atendendo a dois objetivos básicos e estreitamente interligados. Por um 
lado, visa atacar o verdadeiro genocídio representado pelo número de acidentes no transito, causadores de 50 mil 
mortes aparentes (estimadas) por ano, no país. Ao mesmo tempo, é uma forma de tornar o transito mais 
democrático e combater desigualdades sociais urbanas, pois os acidentes atingem em maior grau os grupos de 
menor poder aquisitivo, fragilizados pela maior exposição aos riscos. São os pedestres, os usuários de transporte 
coletivo e crianças. 
 Sem o conhecimento da realidade dos acidentes e de todas as suas características, não há como obter um 
diagnóstico preciso que permita a melhor solução. Nesse sentido, a primeira medida do Programa de Segurança 
no Transito foi a criação de um banco de dados informatizado sobre os acidentes, para definição e um 
monitoramento das ações municipais de prevenção e redução dos acidentes e de sua gravidade. 
 

Indicadores 
 
  Se esses resultados indicam que ações têm potencial para resolver o problema dos acidentes, não se deve 
deixar de apontar o que é imperativo, para uma reversão completa dos números, a tomada de decisões mais 
amplas, nos âmbitos estadual e federal, com participação da sociedade. Requerem-se reformulações sobre a 
legislação de transito e discussões sobre a destinação de investimentos e políticas públicas de transporte, 
circulação e construção de obras viárias. 
Frente às formas da construção urbana que evoluíram privilegiando a movimentação de veículos automotores, é 
imprescindível um trabalho de longo prazo levantando amplo debate sobre a política urbana, no qual se 
colocariam em xeque as políticas até então dominantes.  
Nesse sentido, as soluções para o transito não se afastam da luta em favor da melhoria do transporte coletivo e da 
qualidade de vida dos moradores das cidades. 
 
ocorrências 1 989 1 990 Variação Absoluta %  
N° de acidentes sem vítimas 6707 5976 731 10,9  
N° de acidentes com vítimas 1540 1301 239 15,92  
Atropelamentos 021 722 299 29,28  
Total 9260 7990 1270 13,71 
 
 Com a implantação do Cadastro de Acidentes, que norteia as ações e intervenções do DST, foi possível o 
acompanhamento da incidência de acidentes após a implantação de projetos. Houve redução de 13.7% no número 
de acidentes no município entre 1990 e 1989. Comparando os anos de 1991 e 1990 houve uma redução da ordem 
de 9,65% no total de acidentes, com maior participação dos atropelamentos (-5,0%). 
No ano de 1991 foram executados 7.630 m2 de sinalização horizontal, em laminado, 9.765 m2 .empreiteira, num 
total de 24.991 m2.  
A sinalização vertical apresenta os seguintes números, em termos de serviços executados: 1500 placas de 
orientação implantadas (FOT), 1507 placas de regulamentação, 472 placas de advertências e 340 placas de 
logradouros. 
Sinalização: foram implantados três semáforos exclusivos para pedestres e nove conjuntos de semáforos em 
cruzamentos.  
 
 A pesquisa Origem-Destino do Metrô, realizada em 1987, apontou que 34,4% dos deslocamentos diários 
realizados em Santo André era feito a pé. A grande participação das locomoções a pé no total das viagens 
cotidianas não se explica apenas pelo baixo poder aquisitivo da população, limitada na utilização dos meios 
mecânicos de transporte. É indicação, também, de que andar a pé, era a forma básica de se locomover, tem 
potenciais e vocações a cumprir bem maiores do que se imagina. 
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 Levando em conta tais verificações, a administração de Santo André durante 1989 a 1992 tomou várias 
iniciativas no sentido de dar ao pedestre condições de segurança, conforto e fluidez capazes de conferir ao 
deslocamento a pé um tratamento condizente com sua importância. 
 Toda oportunidade para se transferir espaço do automóvel para o pedestre foi aproveitada. Os 
recapeamentos e pavimentação foram precedidos de reestudo da geometria da via, onde se efetuaram, sob a 
coordenação do Departamento de Vias Públicas da Secretaria de Transportes, as seguintes intervenções: 
 I . Diminuição da largura da via e conseqüente aumento do passeio. 
 2. Criação de avanço de passeio junto às intersecções para facilitar a travessia. 
 3. A substituição dos conhecidos prismas de concreto (picolés), por construção de passeio. 
 Estas propostas foram implementadas em, principalmente, dois bairros, melhorando a qualidade de vida 
da população. 
 Dentro da política municipal de dar prioridade ao transporte coletivo, coube ao gerenciamento do transito 
assegurar condições de fluidez para os ônibus, contribuindo para o conforto e redução do tempo dispendido em 
viagens. 
 Nesse sentido o DST promoveu ações no dia-a-dia, procurando eliminar obstáculos ao fluxo nos 
corredores e vias de transporte coletivo. Isso se concretiza através da coordenação de semáforos, assistência a 
acidentes, remoção de veículos quebrados estacionados irregularmente e outras medidas de gestão do transito. 
 Nas áreas de maior concentração de semáforos (área central e corredores de tráfego) foram instalados 
equipamentos para operação coordenada em rede, com capacidade para oito planos, distribuídos em vários 
intervalos de horário ao longo da semana. 
 Outra iniciativa importante do DST foi a elaboração, em 1989, do Programa de Orientação de Tráfego de 
Santo André, que hierarquizou e ordenou o uso da malha viária existente, orientando o motorista quanto aos 
percursos a seguir em função dos destinos desejados. 
 
Uma prática com bons resultados resiste a mudanças políticas 
 
Atualmente, três anos após ser implantada a prática descrita anteriormente, apesar da cidade estar sob a 
administração da oposição à gestão anterior, a Secretaria de Transportes de Santo André mantém a estrutura 
implantada em 1989. 
 Com algumas modificações nos contratos com as empresas se perdeu um pouco do controle e 
conseqüentemente da qualidade do serviço prestado, entretanto continuam operando as mesmas empresas, com as 
mesmas linhas. 
 A EPT também, apesar da proposta privatizante da gestão municipal atual mantém-se nos mesmos níveis 
de participação do sistema deixados anteriormente. 
 O Departamento de Serviço de Transito (DST) também continuou com a mesma estrutura. Em geral 
perdeu-se em qualidade por não haver um desenvolvimento e aprofundamento do projeto anteriormente 
implantado e não pelo seu desmantelamento, que não ocorreu. 
 No sistema de gerenciamento do transporte coletivo o principal limite encontrado foi a capacidade do 
poder público e da população usuária no pagamento dos custos gerados por um sistema de qualidade. O avanço 
no barateamento da tarifa não foi realizado por impedimentos políticos e legais da implementação da taxa de 
transporte paga pelos beneficiários indiretos do sistema de transporte coletivo. 
 Na empresa pública os principais limites foram as práticas corporativistas dos Sindicatos dos 
Trabalhadores, que conquistaram salários superiores aos de mercado sem uma equivalente melhoria no serviço e 
a inexistência de uma política de financiamento para as empresas públicas pelo Governo Federal (BNDES/ 
Finame) nas mesmas condições dos operadores privados.   
 


