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RESUMO 

 

A presente dissertação analisa a regulação e o controle sobre o serviço de transporte público 

coletivo municipal em Balneário Camboriú, município situado no litoral norte de Santa 

Catarina. Recorrendo ao conceito teórico de cidade-mercadoria, apresenta o município de 

Balneário Camboriú, cidade média em expansão, inserida no modo de produção capitalista e 

em seu processo histórico de planejamento urbano voltado para o mercado, protagonizado 

pelo capital imobiliário e pela indústria do turismo, com elaboração de imagem-síntese 

voltada para o consumo, influenciando também sua organização espacial. Neste cenário 

aborda o papel do Estado, através do Poder Público local, sobre um serviço público 

fundamental, o transporte público coletivo, vinculado com a temática da mobilidade urbana e 

com as crises decorrentes da urbanização. Analisa especialmente a regulação e o controle 

sobre o transporte público coletivo, adotando como recorte espacial a concessão municipal, 

tendo como recorte temporal o período entre os anos de 2012 e 2015, marcados pelo advento 

da legislação federal, que em 2012 estabelece a Política Nacional de Mobilidade Urbana, 

ainda em ressonância aos movimentos em favor do direito à cidade e do seu controle 

democrático através da participação. A pesquisa utilizou-se de abordagem qualitativa, com 

levantamento de dados através das técnicas de pesquisa documental, entrevistas 

semiestruturadas e de forma complementar da observação participante em campo, com as 

informações colhidas tratadas em confronto com as categorias norteadoras e a literatura 

especializada. Analisou-se os atores institucionais envolvidos. Conclui-se pela fragilidade da 

estrutura de regulação e controle da Prefeitura de Balneário Camboriú sobre a atual empresa 

privada concessionária do transporte público coletivo municipal entre 2012 e 2015, realçando 

o predomínio dos interesses econômicos, agravados pela pouca participação em torno do tema 

e em prejuízo da qualidade ofertada aos usuários.  

 

Palavras-chave: Serviço Público. Transporte Público Coletivo. Balneário Camboriú. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation analyzes the regulation and control of the municipal public transportation 

service in Balneario Camboriu, municipality located in north coast of Santa Catarina. And the 

theoretical concept of city-merchandise, presents the city of Balneario Camboriu, while 

average booming city, set in the capitalist mode of production and in its historical process of 

urban planning geared to the market, starring real estate capital and the tourism industry, with 

development of image-synthesis focused on the consumer, also influencing its spatial 

organization. In this scenario covers the state's role, through the local government, on a 

fundamental public service, public transportation, linked to the theme of urban mobility and 

with the crisis arising from urbanization. Especially analyzes the regulation and control over 

public transportation, adopting as spatial area municipal grant, with the time frame the period 

between the years 2012 and 2015, marked by the advent of federal legislation in 2012 

establishing the National Policy on Urban Mobility still resonate to the movements in favor of 

the right to the city and its democratic control through participation. The research used a 

qualitative approach with data collection through the techniques of documentary research, 

semi structured interviews and participant observation in the field, with the information 

collected treated at odds with the guiding categories and literature. Institutional stakeholders 

were identified. Concluded by the weakness of the regulatory framework and control of the 

Balneario Camboriu City Hall on current private concessionaire of the municipal public 

transportation between 2012 and 2015, highlighting the predominance of economic interests, 

aggravated by the lack of participation on the theme and to the detriment of quality offered to 

users. 
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1. INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa aborda a regulação e o controle sobre o transporte público 

coletivo na cidade de Balneário Camboriú, tendo como recorte temporal os anos de 2012 a 

2015. Considera-se como atores prioritários o Estado, especialmente na sua 

dimensão municipal, tendo em vista seu papel como Poder Concedente e Regulador do 

serviço a partir da legislação federal, sem perder a perspectiva de classes e a distância entre o 

aspecto formal das leis e o aspecto material da realidade vivenciada. 

A análise do transporte público coletivo está relacionada com a temática urbana: 

envolve mobilidade, trânsito, poluição e qualidade de vida nas cidades, entre outras questões 

(MPL-SP, 2013, p. 16). Um serviço público vinculado às classes populares, segmento mais 

impactado negativamente em sua mobilidade, com redução do número de atividades diárias 

realizadas ao conviver cotidianamente com os efeitos da crise urbana (GOMIDE, 2006, p. 

242; MARICATO, 2013, p. 24; TOMASEVICIUS FILHO, 2002, p. 288; VASCONCELLOS, 

2001, p. 117): 

  

 A crise urbana conhecida por experiência própria pelos habitantes das grandes 

cidades provém da crescente incapacidade da organização social capitalista para 

assegurar a produção, distribuição e gestão dos meios de consumo coletivo 

necessários à vida cotidiana, da moradia às escolas, passando pelos transportes, saúde, 

áreas verdes. (CASTELLS, 1980, p. 20) 

 

O modo de produção capitalista a partir do processo de reestruturação, em paralelo à 

urbanização dos principais centros, foi responsável pelo acirramento dos problemas da cidade. 

A crise do capitalismo ganha contornos urbanos, tendo a cidade como centro das contradições 

de classe manifestas na impossibilidade de acesso das classes populares aos bens de consumo 

coletivo e ainda pela segregação socioespacial apresentada através da organização do espaço 

urbano. 

Segundo essa contribuição, a partir da expansão manifestada pelas metrópoles na 

segunda parte do século XX, a reestruturação do capitalismo e o modo pelo qual se 

estabelecem as formas de circulação e reprodução acarretam prejuízo na provisão dos serviços 

públicos fundamentais e no atendimento das necessidades básicas da população. Neste 

cenário, a cidade capitalista se torna “centro de consumo”, sendo sua crise característica 

mundial (LEFEBVRE, 2001).  

Este quadro, que pode ser situado também a partir de uma sociedade dividida em 

classes, em variados níveis de percepção, pode ser analisado em cidades de pequeno e médio 
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portes, especialmente nos países dependentes, entendendo-se como aqueles municípios de até 

500 mil habitantes, sendo esta a proposta da presente pesquisa. 

Também no final do século XX e no início do século XXI, as cidades médias 

brasileiras, na conjuntura global, sofreram um processo de crescimento, influenciado pela 

urbanização em curso, acarretando problemas semelhantes àqueles das grandes metrópoles 

(PEREIRA, 2015, p. 15), característica do objeto de estudo, justamente uma cidade média 

como Balneário Camboriú: 

 

O censo do IBGE de 1991 verificou uma tendência, confirmada em 2000, de que 

as cidades médias (entre 100.000 e 500.000 habitantes) crescem a taxas mais altas 

do que as regiões metropolitanas (4,8% contra 1,3%). Os problemas das 

metrópoles começam a surgir nas cidades de porte médio que ainda apresentam 

melhor qualidade de vida: Florianópolis, Aracaju, Ribeirão Preto, São José do Rio 

Preto, dentre tantas outras. (MARICATO, 2002, p. 18) 

 

  

Para a análise de Maricato, seguindo o estabelecido por Castells para as grandes 

metrópoles, este cenário também está presente na realidade vista nos centros urbanos em 

expansão no País. Justamente o caso do município de Balneário Camboriú, uma das cidades 

do litoral norte de Santa Catarina que nos últimos anos experimentou crescimento 

populacional e passou a conviver em maior intensidade com desequilíbrios sociais, 

ambientais, econômicos e espaciais. Segundo o IBGE, em 1970 a população registrada era de 

10.810 habitantes, de 40.308 habitantes em 1991 e estimada para 2014 em 124.557 habitantes, 

demonstrando o processo similar àquele vivenciado pelas grandes cidades. 

Neste sentido, o transporte público coletivo no âmbito dos municípios envolve a 

discussão sobre o papel exercido pelo Poder Público, seja na prestação direta dos serviços ou 

através do exercício da função regulatória, controlando a execução efetuada por terceiros. No 

Brasil, predomina o modelo de gestão com base na transferência da operação para operadores 

privados. O chamado modelo de concessão encontra sua previsão normativa na Constituição 

Federal de 1988 em seu art. 1751, fundamentando-se também na Lei Federal n. 8.987/95, a 

Lei de Concessão de Serviços Públicos. 

Assim, o transporte público coletivo como dever estatal está sujeito aos princípios 

básicos da administração pública brasileira, contidos no art. 37 da Constituição Federal de 

1988: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Outros princípios 

relacionados estão dispostos no art. 6º, § 1º da Lei de Concessão de Serviços Públicos: 

                                                 
1 Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos (Constituição Federal de 
1988). 
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regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua 

prestação e modicidade das tarifas. 

Por estes princípios que fundamentam a concessão, cabe por lei à administração 

pública representar os interesses da sociedade em geral, estabelecidos pela legislação. Se a 

prestação dos serviços de transporte público não satisfazer as necessidades da população ou se 

a prestadora não cumprir o acordado, pode, em tese, a administração romper o contrato na 

forma da lei, de maneira a demonstrar que “é a relação de império da administração sobre os 

particulares de criar e extinguir relações e obrigações com estes de forma unilateral” 

(FERRO, 2007, p. 19). Historicamente, não foi esse o caminho adotado pelo Estado brasileiro 

no sentido de garantir o direito dos usuários, distanciando o aspecto ideológico da lei da 

realidade do papel estatal, enquanto superestrutura mais preocupada em atender as exigências 

do poder econômico.  

Diante de todos estes aspectos relacionados ao transporte público coletivo, de forma 

geral as políticas do setor estão relacionadas com o quadro de exclusão social e de pobreza do 

País (MPL-SP, 2013, p. 15), além de estabelecer relação entre o histórico das políticas com a 

crise do transporte público, especialmente quanto a seu financiamento (MANOLO, 2009, p. 

11). 

Também esta política contribui para o processo de degradação do meio ambiente, tão 

discutido na atualidade, devido à quantidade de automóveis se locomovendo diariamente nas 

grandes cidades, produzindo externalidades2 negativas como poluição sonora e do ar 

atmosférico. Neste sentido, também o Estado enquanto estimulador da indústria 

automobilística contribui para, no plano material, agir pelo incentivo ao transporte privado 

individual, consequentemente atendendo a esses interesses econômicos, embora permitindo a 

democratização do acesso ao automóvel.  

É desta crise do transporte público, que compõe o quadro de crise urbana e do modo 

de produção como um todo, que surge a discussão de prioridade do transporte coletivo sobre o 

individual. Decorre dela também a crise de mobilidade (MANOLO, 2009, p. 11).  

De igual maneira, as políticas públicas de mobilidade urbana, incluindo aquelas 

relacionadas ao transporte público coletivo, passam cada vez mais a ter como diretriz, na 

perspectiva idealista das legislações, a necessidade de participação popular, através de 

usuários do serviço e/ou entidades da sociedade civil organizada engajadas em torno desta 

                                                 
2 Externalidades são os efeitos causados por determinada atividade e que por esta acabam não 

sendo internalizadas, podendo ser positivas quando se tratam de benefício ou negativas quando se 
referem a custos (IPEA, 2004, p. 14). 
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temática. No entanto, quando não há condições para a participação com qualidade, também o 

aspecto formal da lei se distancia da realidade encontrada. 

Portanto, a presente pesquisa abordou o transporte público coletivo municipal em 

Balneário Camboriú, analisando as variáveis pertinentes ao controle exercido pelo Poder 

Público. 

Para se operacionalizar a pesquisa, foi utilizada uma metodologia capaz de 

estabelecer procedimentos que permitissem a compreensão desta realidade colocada, 

alcançando assim os objetivos propostos (MINAYO, 2001, p. 16), considerando como ponto 

de partida uma questão-problema e estabelecendo um cenário para a realização desta 

pesquisa. 

Assim, norteou a pesquisa tendo como problema principal a questão: como se realiza 

a regulação e o controle pelo Poder Público sobre o serviço de transporte público coletivo 

municipal em Balneário Camboriú? 

Como objetivo geral, a pesquisa pretendeu analisar a regulação e o controle do 

Poder Público sobre o serviço de transporte público coletivo municipal em Balneário 

Camboriú entre os anos de 2012 e 2015. E como objetivos específicos propostos estão a 

identificação das rotinas de funcionamento do processo regulatório do Poder Público sobre o 

serviço de transporte público coletivo municipal em Balneário Camboriú entre os anos de 

2012 e 2015; e a análise dos atores institucionais envolvidos no serviço de transporte público 

coletivo municipal em Balneário Camboriú entre os anos de 2012 e 2015. 

 

Procedimentos metodológicos 

 

A partir do problema formulado foi adotada uma abordagem qualitativa, na 

modalidade de estudo de caso. Neste sentido, a pesquisa buscou informações e dados 

qualitativos, de forma que fossem captados valores, interesses e atitudes daqueles que 

participam da gestão do serviço público municipal, fornecendo dados que permitiam a 

explicação do fenômeno e sua respectiva interpretação contextual (GOLDENBERG, 1999), 

estabelecendo as seguintes estratégias de coleta e análise dos dados para cada um dos 

objetivos propostos. 

Para atender o objetivo de “Analisar os atores institucionais envolvidos no serviço de 

transporte público coletivo municipal em Balneário Camboriú entre os anos de 2012 e 2015”, 

utilizou-se a pesquisa documental, tendo como população 38 documentos, entre atos, termos e 

processos administrativos, ofícios e notificações, além de legislação histórica e atual, bem 
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como fotos, que serviram como técnica de coleta de dados que permita a efetivação do estudo. 

De igual forma, foram realizadas entrevistas com os envolvidos. Informações provenientes da 

história de tradição oral também foram consideradas. 

As fotos foram obtidas de acervo do Arquivo Histórico Municipal e de imagens 

disponíveis na internet. Os mapas foram produzidos pelo Geolab da  Universidade do Estado 

de Santa Catarina e também retirados de arquivo produzido pela empresa Iguatemi 

Consultoria e Serviços de Engenharia Ltda, com sede no município de Florianópolis, citada 

ao longo do presente trabalho e que se refere à consultora contratada pelo Poder Público local 

para assessorar o processo de revisão do Plano Diretor, sendo, no entender da presente 

pesquisa, útil tecnicamente para compreender a realidade, embora muitas vezes tais materiais 

oficiais e oriundos de terceiros particulares possam conter informações equivocadas.  

Foi feita uma abordagem intencional com sujeitos participantes no problema da 

pesquisa, atuantes na questão do transporte público coletivo do município de Balneário 

Camboriú. A pesquisa se valeu de entrevistas semiestruturadas, conforme roteiro (Anexo 2), 

abordando uma população de dois grupos: gestores municipais, participantes direta ou 

indiretamente do processo de regulação e controle dos serviços, e grupo de integrantes da 

sociedade civil que atuam no debate sobre mobilidade urbana na cidade. Os entrevistados 

foram contatados e se mostraram acessíveis, tendo as entrevistas sido variadas em sua 

duração. 

De forma complementar, foi utilizada observação participante com o 

acompanhamento do pesquisador em três reuniões do Conselho Municipal de Trânsito, 

abertas ao público e com periodicidade disponibilizada pelo secretário executivo. E ainda, em 

complemento, a realização de saídas de campo para a observação de três linhas, em três 

diferentes datas, dos serviços do transporte público coletivo municipal. A observação, como 

fonte exclusivamente complementar e secundária, foi utilizada para confrontar as percepções 

dos entrevistados com o contato direto do pesquisador diante do objeto estudado. 

A observação participante se valeu da inserção do autor no cotidiano do município, 

por meio do acompanhamento dos ônibus das linhas n. 100, n. 102 e n. 106 mantidas em 

operação pela empresa concessionária. Observou-se o trajeto na íntegra das linhas referidas, 

em três períodos diferentes. 

A Linha 100 possui seu trajeto pelos bairros Ariribá, Centro, Estados, Vila Real, 

Municípios e Iate Clube. A Linha 102 corta os bairros Praia dos Amores, Pioneiros, Centro, 

Nações, Estados, Vila Real e Municípios. Por fim, os ônibus da Linha 106 passam pelos 
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bairros Ariribá, Centro, Estados, Barra e todas as praias da região sul da cidade, composta por 

Laranjeiras, Taquarinhas, Taquaras, Pinho, Estaleiro e Estaleirinho. 

Também foi efetuada pesquisa por meio de palavras-chave nas atas das reuniões do 

Conselho Municipal de Trânsito e do Conselho das Cidades, a fim de identificar a presença da 

temática do transporte público coletivo e da mobilidade urbana nos debates mantidos pelos 

conselheiros. 

Para atender o objetivo de “Identificar as rotinas de funcionamento do processo 

regulatório do Poder Público sobre o serviço de transporte público coletivo municipal em 

Balneário Camboriú entre os anos de 2012 e 2015”, utilizou-se como estratégia a pesquisa 

documental, tendo como população relatórios administrativos, além da técnica para coleta de 

dados e de informações através de entrevistas. De igual modo, foi feita uma abordagem 

intencional com sujeitos participantes no problema da pesquisa. Também foi utilizada, de 

forma secundária, a observação de campo, com acompanhamento de linhas do transporte 

público coletivo municipal. 

Através de protocolo na Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, em 26 de 

junho de 2015, abriu-se o Processo n. 2015014916, pelo qual se solicitou, com fundamento na 

Lei Federal n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), uma série de informações e 

documentos administrativos referentes à concessão do transporte público coletivo municipal e 

que servem de população de documentos da presente pesquisa (Anexo 1). A mesma 

documentação foi solicitada, após pedido formulado a vereador municipal por parte do 

mestrando, por meio de requerimento de informações aprovado pela Câmara de Vereadores 

de Balneário Camboriú. A Prefeitura não retornou formalmente ao pedido protocolado 

diretamente e retardou a resposta à Câmara, mas, através do secretário municipal de Compras, 

entrou em contato telefônico com convite a comparecer no setor, onde foram disponibilizados 

cinco arquivos digitais contendo parte da documentação pleiteada.  

Com as informações dos arquivos os documentos foram categorizados em dois 

grupos: Grupo 1 – Documentos referentes ao processo licitatório e documentos 

administrativos; e Grupo 2 – Documentos referentes a regulação e controle. 

O Grupo 1 contempla documentos referentes ao processo licitatório na modalidade 

concorrência pública da presente concessão do serviço de transporte público coletivo 

municipal, incluindo legislação, edital, contrato de concessão, atas, proposta técnica da 

empresa vencedora, ofícios do Poder Público, ofícios da concessionária, despachos do 

Prefeito e termo de homologação de licitação.  
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O Grupo 2 contempla formulários de reclamações por parte de usuários; 

requerimento de informações, ordem de diligência e comunicado de instauração de inquérito 

civil público encaminhados pelo Ministério Público Estadual ao prefeito municipal; ofícios 

diversos referentes ao transporte público coletivo municipal emitidos por gestores do setor de 

compras e contratos e pela Procuradoria Municipal; termos de notificação para cumprimento 

de obrigação do contrato de concessão emitidos pela Diretoria da Divisão de Materiais e 

Serviços do Poder Público local; resposta da empresa concessionária às notificações 

efetuadas; e decreto de criação, notificações e atas de reunião da comissão para análise do 

cumprimento das cláusulas do contrato de concessão. 

Ao elencar estes objetivos e trabalhá-los com rigor metodológico, o estudo denota a 

preocupação acadêmica com o cenário que engloba o serviço de transporte público coletivo 

no País, compromisso que a Universidade deve ter com a apresentação de alternativas e 

oportunidades de resolução dos problemas que afligem o povo brasileiro. Devido à exiguidade 

de soluções concretas para o tema, muitas vezes decorrente de decisões políticas e interesses 

econômicos, cabe também à academia levar sua parcela de contribuição aos gestores e 

cidadãos. 

Do ponto de vista da formação profissional, a análise detalhada de um serviço 

público fundamental contribui significadamente com a experiência do autor enquanto 

administrador público, por ser um desafio presente para aquele que se pretende gestor da coisa 

pública nos municípios brasileiros. Serve também como continuidade da pesquisa na área do 

transporte público coletivo realizada como Trabalho de Conclusão do Curso de administração 

pública e que estudou a atuação do Movimento Passe Livre nas discussões do setor no 

município catarinense de Florianópolis, trabalho este que serve como ponto de partida para as 

reflexões da presente dissertação quanto aos aspectos teóricos do serviço de transporte 

público coletivo (SCHROEDER, 2009). Também, ao autor como advogado e operador do 

Direito, representa uma oportunidade de estudo do aspecto jurídico existente, com análises 

contratuais e legais pertinentes ao transporte público coletivo. 

O autor é nascido em e morador de Balneário Camboriú há 27 anos, portanto, 

vivencia a realidade do município e suas dificuldades quanto à mobilidade urbana, estando 

também inserido em discussões no âmbito da sociedade civil organizada, tendo integrado 

conselhos municipais de políticas públicas, entidades comunitárias, participado do movimento 

estudantil universitário, além de exercer atuação partidária. Por sua vez, estabeleceu relações 

pessoais e políticas através dessas atuações, permitindo o acesso a informações que envolvem 

o presente trabalho.  



8 

 

 

 

Quanto ao recorte temporal adotado, tem-se a análise entre os anos de 2012 e 2015, 

em razão da aprovação da Lei Federal n. 12.587 de 3 de janeiro de 2012, que institui as 

diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. A referida legislação representa um 

divisor de águas na questão da mobilidade urbana e também do transporte público coletivo, 

razão pela qual se pretende sua utilização como marco fundamental do recorte temporal 

empregado na presente pesquisa. 

Quanto ao recorte espacial, tem-se a escolha em razão da possibilidade de análise do 

fenômeno referente ao transporte público coletivo em características de uma cidade média, 

abordando a concessão e, consequentemente, os dados de responsabilidade do Poder 

Concedente no âmbito municipal, não expandindo o estudo para o âmbito intermunicipal, no 

entanto, registra-se a relevância social do transporte público coletivo intermunicipal em 

Balneário Camboriú, bem como o aspecto da segregação socioespacial que envolve a 

população das cidades circunvizinhas, podendo ser alvo de pesquisas futuras. 

Assim, de maneira a delimitar bem o estudo e poder pesquisá-lo exclusivamente a 

partir da competência do ente público municipal, optou-se por não se pesquisar o transporte 

intermunicipal em razão da sua competência, neste caso, do Estado de Santa Catarina, porém 

registra-se que os deslocamentos intermunicipais a partir de uma visão regional e integrada de 

mobilidade urbana são fatores consideráveis ao se trabalhar o transporte público coletivo em 

Balneário Camboriú, tendo em vista as viagens, em sua maioria com trajeto casa-trabalho, que 

envolvem os municípios vizinhos de Camboriú e Itajaí, além das próprias características de 

proximidade e interligação urbana destes municípios. 

 

Revisão teórico-temática 

 

Para fundamentar o estudo sobre o transporte público coletivo municipal de 

Balneário Camboriú, convém abordar alguns conceitos referentes ao serviço público em 

questão. De igual maneira, para permitir a devida interpretação do fenômeno em análise, com 

o confronto dos dados coletados, a pesquisa adotou as categorias norteadoras elencadas a 

seguir, formando referencial teórico capaz de contribuir para solução do problema 

apresentado e alcance dos objetivos propostos. 

Por estar diretamente relacionada com um serviço de responsabilidade legal do Poder 

Público, por meio da Prefeitura Municipal, a presente pesquisa se utilizou do conceito de 

Estado, entendendo-o como produto de uma sociedade de classes com interesses econômicos 

irreconciliáveis, servindo enquanto poder político de dominação para os interesses das classes 
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dominantes. No entanto, em alguns momentos históricos o Estado torna-se passível de manter 

certa independência, permitindo maior inserção das classes dominadas, a depender da 

conjuntura da luta de classes de sua época, através de administrações democráticas, e a partir 

da participação de movimentos sociais e nos limites do capitalismo, avançar para uma 

democracia participativa aberta aos direitos das maiorias (SOUZA & AVRTIZER, 2005). 

Ao procurar analisar o município de Balneário Camboriú a partir de um quadro 

teórico, a pesquisa utilizou o conceito de cidade-mercadoria, pela qual esta se encontra 

inserida em uma lógica de mercado similar ao mundo das empresas, na qual o planejamento e 

a gestão se submetem à procura pela competitividade (SANCHEZ, 2001; SANCHEZ, 2010; 

VAINER, 2000). 

Para esta análise de Balneário Camboriú em comparação diante de influências do 

modo de produção, procurou-se tecer correlações teóricas com a contribuição do conceito de 

crise urbana em que as metrópoles a partir da reestruturação produtiva do capitalismo passam 

a se deparar com maior gravidade a problemas urbanos como transporte, habitação, saúde, 

educação, meio ambiente e outros (CASTELLS, 1980; CASTELLS, 1983).  

Para adentrar na questão do objeto de estudo, considerou-se para efeitos da presente 

pesquisa o conceito de mobilidade urbana como as condições e a capacidade dos indivíduos e 

bens em se movimentarem no espaço urbano, relacionada com o tempo gasto, a estrutura do 

transporte coletivo, a renda dos cidadãos e os tipos de deslocamentos realizados, sendo 

considerada sustentável ao permitir o acesso universal dos cidadãos à cidade (GOMIDE & 

GALINDO, 2013, p. 33; VASCONCELLOS, 2005, p. 40). 

Quanto aos modos de deslocamento das pessoas, a pesquisa considerou como 

transporte público coletivo aquela conceituação constante da Lei Federal n. 12.587 de 2012, 

que dispõe como aquele serviço público de transporte de passageiros acessível a toda a 

população mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados pelo Poder 

Público, havendo também alguma forma de controle por parte do Estado (VASCONCELLOS, 

2005, p. 42). Desta forma, para efeitos da presente pesquisa adotou-se a categoria de serviço 

de transporte público coletivo municipal para caracterizar o objeto de estudo. 

Para compreender a gestão do serviço de transporte público coletivo se utilizou o 

conceito de modelo de concessões para tratar da prestação realizada por pessoa jurídica 

privada mediante delegação do poder concedente efetuada por contrato administrativo, 

conforme disposto no art. 2º, II, da Lei Federal n. 8.987/95. 

Desta delegação resulta o papel de regulação e controle, consagrados pelo direito e 

pelos estudos sobre transporte público coletivo, entendido como as intervenções 
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características do Estado, vinculadas ao atendimento dos preceitos legais e do interesse 

público, inclusive a fiscalização, a revisão nos casos devidos, a aplicação de penalidades, a 

intervenção e a imperatividade das decisões (ARAGÃO, 1997, p. 60; BARBOSA et al., 2003, 

p. 5; GOMIDE, 2014, p. 2; MILESKI, 2003, p. 137; TOMASEVICIUS FILHO, 2002). 

 

Estado: regulação e controle 

 

Para analisar o exercício da função da tarefa de regulação e controle por parte do 

Poder Público, é preciso antes analisar o Estado, por sua natureza e seu caráter de classe, que 

por sua vez resultam na forma como se relaciona com a provisão dos serviços públicos 

fundamentais. 

O Estado objetiva assegurar a dominação e a exploração de classe, garantindo de 

inicio os direitos de propriedade e de reprodução das relações de trabalho estabelecidas pelo 

modo de produção predominante. A partir desta perspectiva teórica, o Estado se encontra 

subordinado e limitado por agentes externos que sobre ele fazem pressão constante, passando 

a estar vulnerável aos interesses das forças econômicas. Pode, por sua vez, o Estado ser 

detentor de relativa autonomia quando as classes em constante luta política e social se 

equilibram, porém segue sempre refletindo em suas instâncias de poder político as 

conjunturas dos interesses do poder econômico, necessitando atender reivindicações 

populares e reivindicações do capital, com incompatibilidade crescente entre ambas 

(ENGELS, 1995, p. 191-194; LÊNIN, 2007, p. 25). 

Assim, por essa concepção de Engels, a estrutura de organização da sociedade está 

na questão econômica, pela qual o modo de produção capitalista estabelece a divisão de 

classes entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que, não detendo tais meios, 

são obrigados a vender sua força de trabalho. Portanto, a relação entre essas duas classes de 

interesses antagônicos é determinante para todas as demais relações da vida social, 

consideradas como superestruturas, condicionadas por esta divisão. Neste sentido, o Estado e 

o Direito também são determinados pela relação que opõe capital e trabalho, de modo que a 

classe dominante detentora do poder econômico também tem seus interesses refletidos na 

atuação estatal e nas leis.  

No entanto, esta concepção estabelece que o antagonismo e o conflito permanente 

entre estes polos distintos, ou seja, a luta das classes sociais ao longo do processo histórico da 

humanidade, também reflete sobre o Estado e seu braço jurídico-legal. Assim, à medida que 

as classes dominadas, a partir das condições objetivas e subjetivas de determinada época, 
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conseguem se organizar e avançar em defesa dos seus interesses, também consegue 

proporcionar maior autonomia ao Estado para que este de distancie da vontade das classes 

dominantes.  

Para Lênin, em O Estado e a Revolução, desenvolvendo a concepção de Engels, 

estes avanços das classes dominadas só seriam possíveis de se sustentar com o avanço do 

próprio processo revolucionário, ou seja, com a tomada do poder estatal, pelo qual se 

permitiria através da ditadura do proletário desmontar as bases do poder econômico que 

sustentam os direitos das classes dominantes em declínio, com destino a um outro modo de 

produção em que a propriedade dos meios de produção já não mais estaria em mãos de 

particulares individualmente. 

No entanto, autores que analisaram dentro dos marcos do modo de produção 

capitalista a questão da democracia pontuam que a concepção de democracia liberal 

hegemônica, especialmente nos países ocidentais ao longo do século XX, está marcada pela 

ideia das classes dominantes de estabelecerem um modelo democrático de baixa intensidade, 

destinado a manter sob controle as tensões entre democracia e capitalismo: 

Esta estabilização ocorreu por duas vias: pela prioridade conferida à 

acumulação de capital em relação à redistribuição social e pela limitação da 

participação cidadã, tanto individual quanto coletiva, com o objetivo de não 

“sobrecarregar” demais o regime democrático com demandas sociais que 

pudessem colocar em perigo a prioridade da acumulação sobre a 

redistribuição, (SANTOS & AVRITZER, 2005, p. 59) 

  

Portanto, os autores entendem que, havendo uma tensão entre capitalismo e 

democracia, também estão presentes concepções divergentes de democracia: uma concepção 

hegemônica e elitista, porém também fruto dos conflitos e antagonismos presentes no 

capitalismo, e uma concepção de democracia participativa, denominada contra-hegemônica, a 

partir da luta de movimentos sociais de base popular, voltada para a ampliação de direitos 

pelas classes populares. Assim, o Estado, mesmo considerando a sua condição classista, 

estaria aberto a possibilidades e experiências de administrações democráticas a partir das 

correlações da luta política em favor de uma concepção de democracia mais participativa, 

mesmo nos marcos do modo de produção capitalista, constituindo um Estado de Bem-Estar 

Social (SOUZA & AVRTIZER, 2005). 

A ideia de administrações democráticas, pelas quais o Estado estaria inclinado a 

pressões e demandas provenientes dos setores organizados das classes populares, faz parte da 

concepção do direito à cidade, pela qual também o âmbito institucional das políticas públicas, 

das legislações e dos espaços formais de participação devem ser objeto de disputa política. De 
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igual forma, a regulação e o controle por parte do Estado também podem ser foco das lutas e 

da participação popular, de modo que, para além do plano formal, possuam condições de 

representar um papel a ser exercido na realidade, para avanços nas políticas de transporte 

público coletivo a serviço das classes populares, sem atender prioritariamente as empresas 

concessionárias do setor ou a indústria do transporte individual. 

Assim, o Estado possui papel central na organização espacial da cidade, tendo 

variado sua atuação de acordo com a sociedade em que está inserido, enquanto um espaço em 

disputa, reflexo dos antagonismos estabelecidos pelas relações desiguais entre as classes 

sociais (CORREA, 1995), transitando ideologicamente entre um Estado liberal e o Estado de 

Bem-Estar Social. Para que possa exercer um papel capaz de atender demandas da 

coletividade e promover o direito à cidade, faz-se necessário seu controle democrático sob 

pena de este “cair em mãos privadas ou interesses quase privados”, restrito a uma pequena 

elite política e econômica (HARVEY, 2012, p. 86-87). 

No entanto, mesmo em estágios de maior autonomia do Estado perante os detentores 

dos meios de produção, este estará sempre determinado pelas condições objetivas da 

conjuntura econômica e política do modo de produção. As administrações democráticas em 

níveis locais de governo tendem a se exaurir ou se isolar, porque incapazes de se contrapor as 

diretrizes gerais.  

No que se refere ao planejamento urbano, a redefinição formal pela qual passa o 

Estado está justamente marcada pela elaboração de políticas públicas a partir da revalorização 

do poder local, da descentralização e do estímulo a participação, proporcionando meios 

adequados de envolvimento dos diferentes atores (SILVA, 2015, p. 69). Porém, esta 

redefinição encontra barreiras na própria abertura às suas diretrizes por parte dos técnicos do 

planejamento, ainda presos a uma “ideologia tecnocrática” que, por trás de conceitos como 

neutralidade, objetividade, competência e cientificidade, escondem um planejamento urbano 

elitista, destinado a suprimir conflitos (SANTOS, 2015, p. 33-36). Portanto, o planejamento 

urbano reflete seu caráter classista, com a atuação dos planejadores condicionada pela 

estrutura política e hierárquica (SANTOS, 2015, p. 45). 

Limitações como esta, decorrentes do caráter estruturante do modo de produção e 

incapazes de serem resolvidas em nível local, estabelecem que avanços formais no sentido de 

maior participação nas políticas urbanas, criação de espaços institucionais de controle social e 

de instrumentos de política urbana possuem dificuldades ímpares para se constituir como 

alternativas de melhora da vida das classes populares e na conquista de direitos. Distanciada 

de condições subjetivas que permitam o acúmulo político e organizativo pelas classes 
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populares, com tradição associativa e qualidade participativa, tais espaços acabam cooptados 

e/ou dirigidos por setores dominantes que também disputam os projetos da sociedade civil 

organizada, transformando esta em parceira do Estado na lógica de atender os interesses 

econômicos.  

Para além do plano ideal, normativo, do dever-ser, a atuação estatal sobre o 

transporte público coletivo, na esteira do Estado mínimo neoliberal, encontra-se marcada pela 

retirada do custeio e da execução direta dos serviços. De igual modo, registra-se a debilidade 

no exercício de seu papel de controle, que, mesmo no cenário dominante da prestação privada 

via modelo de concessões, poderia vir a servir como instrumento em apoio às demandas 

oriundas das classes populares em confronto com interesses econômicos das operadoras. 

Um papel de intervenção estatal multidimensional, em diferentes elementos do 

serviço, pode ser sistematizado em três categorias: controle de quantidade, controle de 

qualidade e controle tarifário (ARAGÃO, 1995, p. 39), incluindo também os diferentes entes 

da República de acordo com suas competências legais: 

São os municípios brasileiros que detêm o posto de principal ente federativo 

para a execução de políticas públicas com vistas à sustentabilidade da 

mobilidade urbana em seus territórios. A União tem caráter 

predominantemente indutor. Cabe aos prefeitos, em conjunto com a 

sociedade local, planejar a cidade do futuro, orientando os investimentos de 

infraestrutura de forma integrada com o uso do solo urbano, bem como 

regulamentar a circulação dos automóveis e das motocicletas em suas 

cidades. Contudo, a capacidade de planejamento, gestão e elaboração de 

projetos da maioria dos municípios está desmontada, dificultando a 

contribuição que os municípios devem dar na solução desses problemas. 

Nesse aspecto, cabe à União prestar assistência técnica aos municípios, 

contribuindo para a capacitação continuada de pessoas e para o 

desenvolvimento das instituições vinculadas à mobilidade urbana (órgãos de 

gestão e planejamento local e metropolitano). (GOMIDE & GALINDO, 

2013, p. 35) 

 

Trata-se essa divisão de tarefas de um ideário, manifesto também em publicações 

oficiais, que não condiz com a realidade dos municípios brasileiros. Enquanto a União 

representa o Estado em estreita relação com a indústria automobilística, os municípios 

representam o Estado em perfeita sintonia com as empresas operadoras do modelo de 

concessões.  

É justamente na capacidade de custeio das políticas do setor e da execução do 

serviço que esbarra a atuação dos governos locais e da União. O financiamento do setor, 

analisado à luz da natureza do Estado, prioriza o custeio de ampliação do sistema viário e 

incentiva a instalação da indústria do transporte privado individual (GOMIDE, 2006, p. 245; 
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IPEA, 2011, p. 24), como se estes possuíssem característica de bem de consumo coletivo, e 

por outro lado se omite do custeio do transporte público coletivo, sendo a redefinição deste 

papel um desafio para a melhoria dos serviços (IPEA, 2011, p. 27; VASCONCELLOS, 1995, 

p. 20).  

Assim, paralelamente, a regulação e o controle o Estado, em condições de maior 

autonomia, também podem adotar uma política de subsídios, embora incomuns no Brasil, 

podendo intervir por meio de isenção tributária incidente sobre a aquisição dos ônibus ou com 

a destinação de contribuições sociais para o transporte, ressaltando-se, por exemplo, que 

apenas 4,73% da Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico – CIDE tiveram 

esse destino até 2009 (GOMIDE & GALINDO, 2013, p. 36; IPEA, 2011, p. 21-23).  

A crise da cidade acompanha a crise fiscal do Estado, especialmente das instituições 

municipais (LEFEBVRE, 2001, p. 84), com o endividamento dos governos locais titulares do 

serviço, impedindo investimentos demandados pelo setor, somada ainda a incapacidade 

técnica e material dos órgãos gestores, restando novos modelos de regulação como 

instrumentos para alcance da eficiência e eficácia (GOMIDE, 2014, p. 2; GOMIDE, 2006, p. 

246; IPEA, 2004, p. 11). 

A crise nada mais é do que parte integrante do modo de produção capitalista, incapaz 

de solucionar conflitos derivados dos interesses antagônicos das classes sociais em constante 

disputa, não sendo diferente no que se refere ao aspecto do Estado responsável pelo transporte 

público coletivo. Se a própria regulação e o controle já são um recuo de concepção, a partir do 

momento em que se privatiza a execução do serviço por supostamente o Estado ser incapaz de 

operá-lo, também não está o Estado Regulador alheio à desconstrução a que é submetido, a 

depender das conjunturas locais, de maneira a enfraquecer ainda mais a possibilidade de fazer 

valerem os interesses das classes populares em detrimento dos detentores dos meios de 

produção representados pelas empresas do setor.  

Assim, no Brasil, em razão do predomínio do modelo de concessões na operação da 

política de transporte público coletivo, restringe-se o Estado ao papel de intervenção através 

do exercício da regulação e do controle, tanto sobre aspectos técnicos quanto aspectos 

econômicos (ARAUJO, 2012, p. 31). A este Estado Regulador, enquanto Poder Concedente, 

entre suas funções consta a garantia de oferta de um serviço adequado que atenda com 

qualidade os usuários, cabendo-lhe a definição da política tarifária, das linhas, dos itinerários 

e horários, aplicação de penalidades e até mesmo eventual intervenção sobre o serviço, de 

modo que (ARAGÃO, 1997. P. 60; ARAUJO, 2012, p. 32): 
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se requer que conceba, projete e implemente estratégias e instrumentos 

regulatórios que conduzam o mercado regulado a operar em níveis de 

competitividade, de produtividade, de eficiência e de eficácia próximos ao 

que se obteria de um mercado perfeitamente competitivo. (BARBOZA et al., 

2003, p. 5) 

 

No entanto, trata-se de papel estatal estabelecido no plano formal da legislação, 

sendo que no plano real o exercício da regulação e do controle não afastam do Estado as 

influências classistas do poder econômico, ressaltando que as operadoras privadas do serviço 

de transporte público coletivo configuram grupo de interesse, com crescente concentração de 

capital, não raras vezes exercendo pressão sobre as negociações com o Poder Público local 

(ARAUJO, 2012, p. 32): 

Os empresários do transporte coletivo constituem um grupo de interesse que, 

atuando numa atividade de serviço público, passa a ter uma forte influência 

no poder local, tanto é que permanecem nessa atividade altamente lucrativa 

por longo tempo. (NEVES, 2002, p. 104) 

 

Assim, o transporte público coletivo possui uma relação entre o Estado e o poder 

econômico configurado na dominação das empresas concessionárias privadas, com um vasto 

aparato legal vinculado que não resulta em controle estatal sobre a execução dos serviços 

prestados (ARAUJO, 2012, p. 35), devendo-se, para fazer valer as diretrizes legais, eliminar 

dos procedimentos de controle estatal a interferência das empresas (BARBOZA et al., 2003, 

p. 10). Esta concepção pressupõe administrações democráticas, organização e participação 

popular, além de condições objetivas e subjetivas que permitam maior autonomia estatal. 

A intervenção reguladora do Estado sobre o transporte público coletivo no Brasil 

também enfraqueceu a partir do processo neoliberal de desmonte estatal acirrado no País a 

partir da década de 1990, impactando negativamente na oferta dos serviços e fortalecendo a 

instabilidade regulatória (GOMIDE, 2014, p. 01), sendo apresentados modelos de regulação 

defasados (IPEA, 2004, p. 37). Ao mesmo tempo em que preconiza a retirada do Estado de 

setores estratégicos da política urbana, também o processo neoliberal fragiliza a regulação 

destes mesmos setores que passam a ser hegemonizados pelo poder econômico privado. 

Justamente o aperfeiçoamento da regulação, condicionado pelas conjunturas políticas 

e econômicas citadas, consiste como um dos principais desafios da política do transporte 

público coletivo, vinculado diretamente com os demais desafios colocados de uma gestão 

metropolitana e da integração dos serviços, do barateamento das tarifas e de maior 

produtividade no sentido de aumento dos usuários do sistema (IPEA, 2011, p. 27):  
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Muitos problemas do transporte público podem estar associados à ausência 

de um modelo regulatório adequado e também à falta de contratos e 

instrumentos jurídicos que permitam um melhor controle da atividade por 

parte do Poder Público e, ao mesmo tempo, assegurem um ambiente 

favorável para a realização dos investimentos necessários, sejam públicos ou 

privados. (IPEA, 2011, p. 27) 

Evidencia-se cada vez mais como necessários o fortalecimento e a 

modernização regulatória e institucional dos transportes urbanos no Brasil. 

Entende-se tal processo como condição necessária para o desenvolvimento 

urbano brasileiro, principalmente nos grandes centros, onde cada vez mais a 

qualidade de vida da população, a sustentabilidade ambiental e a eficiência 

da economia das cidades encontram-se comprometidas pelos problemas de 

mobilidade de pessoas e bens. (GOMIDE, 2014, p. 2) 

 
Revela-se essencial o desenvolvimento de modernos mecanismos 

regulatórios, que contemplem incentivos para os operadores, em busca do 

melhor desempenho, bem como de controle e participação dos usuários na 

avaliação dos serviços. A equidade e o bem-estar social são objetivos 

importantes das políticas de transporte urbano. Porém, os operadores devem 

trabalhar visando à operação eficiente e sustentável dos serviços. Os 

objetivos sociais, fixados pelos governos, devem ser financiados de forma 

transparente e, se possível, diretamente para os usuários mais pobres. (IPEA, 

2004, p. 10) 

 

Estas leituras, constantes em discursos oficiais de aparatos burocráticos do Estado, 

não contemplam a concepção apresentada de que somente torna-se possível a regulação e o 

controle em condições políticas e econômicas nas quais, através de administrações 

democráticas e da participação popular qualitativa, se permita maior autonomia estatal, de 

modo que os interesses econômicos dominantes não tenham plenos poderes sobre as políticas 

locais do setor. Distante desta concepção, a defesa do justo aperfeiçoamento da regulação e de 

controle não passa de ilusão, costumeiramente desmentida pela realidade do cotidiano das 

cidades brasileiras. 

Considerada esta premissa, afirma-se que a necessidade de maior regulação abrange 

duas espécies, a regulação econômica e a regulação social. Enquanto a primeira se refere 

diretamente ao serviço em si, a segunda diz respeito a questões exteriores relacionadas ao 

meio ambiente, aos consumidores, ao congestionamento de trânsito, à segurança, ou seja, à 

perda de bem-estar de toda a sociedade (IPEA, 2004, p. 15; TOMASEVICIUS FILHO, 2002, 

p. 296-297). São três os tipos de regulação estatal sobre o transporte público coletivo, que por 

sua vez não costumam se apresentar de forma pura: “i) mercado fechado; ii) desregulação; ou 

iii) competição regulada. Tais tipos variam conforme o nível de pressão competitiva e de 

liberdade de iniciativa do operador” (GOMIDE, 2014, p. 4; IPEA, 2004, p. 17).  
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São tipologias apresentadas pela literatura especializada em transporte público 

coletivo, limitadas, no entanto, na concepção liberal de Estado. Portanto, carregam a ideologia 

de capacidade de o Estado exercer seu papel de maneira técnica e desconectada com as 

determinantes da luta de classes e do modo de produção capitalista, porém importantes para 

descrever o funcionamento da regulação e do controle nas cidades brasileiras, como pretende 

a presente dissertação no que se refere ao município de Balneário Camboriú. 

No tipo de regulação de mercado fechado, os operadores por tempo indeterminado, 

sem pressão competitiva, possuem direitos exclusivos de operação, restando ao Poder Público 

local o planejamento centralizado. Em tese, há maior capacidade de coordenação dos serviços, 

mas com custos elevados e maior ineficiência em vista da ausência de competitividade, o que 

acarreta também em pouca inovação no que se refere a adaptar os serviços às mudanças de 

demandas que surgem das necessidades dos usuários (GOMIDE, 2014, p. 4). Este é o tipo de 

regulação que mais se aproxima à operação dos serviços e ao papel do Estado no município 

de Balneário Camboriú, limitando-se, no entanto, ao seu ponto de vista formal. 

Todos os tipos de regulação propugnam no plano ideal por maior qualidade dos 

serviços prestados ao usuário, porém no Brasil os resultados oriundos estão distantes de 

assegurar a eficiência, eficácia e nível de qualidade (BARBOZA et al., 2003, p. 5). 

Exatamente a qualidade do transporte público coletivo, serviço de resultado intangível 

(LÜBECK et al., 2011, p. 264), consiste em um dos objetivos da regulação e do controle 

estatal, devendo se ater a indicadores que levem em conta 

a confiabilidade (intervalo entre veículos, tempo de viagem, cumprimento do 

itinerário), responsabilidade (substituição do veículo em caso de quebra, 

atendimento ao usuário), empatia (disposição do motorista e do cobrador em 

dar informações, atenção com pessoas idosas e deficientes físicos), 

segurança (condução do motorista, assaltos), tangibilidade (lotação, limpeza, 

conservação), ambiente (trânsito, condições climáticas), conforto (bancos, 

iluminação, ventilação), acessibilidade (localização dos pontos de parada), 

preço (tarifa), comunicação (informação sobre o sistema, relação entre os 

usuários), imagem (identificação da linha/serviço), momentos de interação 

(contato com motorista/cobrador). (RODRIGUES & SORRATTINI, 2014) 

 

Esses indicadores, bem como as discussões pertinentes a avaliação de qualidade, 

estabelecidos pela literatura, devem ser analisados conectados com a análise política e 

econômica que envolve o serviço público. Discutidos em separado, recai-se na percepção 

ideológica do tecnicismo, no qual se excluem as determinações do modo de produção sobre as 

políticas públicas executadas pelo Estado, omitindo os interesses do poder econômico que se 

movem nos bastidores. 
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Desta forma, a qualidade do serviço de transporte público coletivo não deve 

desconsiderar as peculiaridades da luta de classes de determinado momento histórico que 

permitem, ou não, maior autonomia estatal e participação popular, de modo que a regulação e 

o controle tornem-se papéis realmente passíveis de execução pelos governos locais. Sem a 

devida compreensão de totalidade, a literatura em questão torna-se incapaz, por exemplo, de 

interpretar as razões pelas quais as diretrizes legais, incluindo a perspectiva de fixação de 

critérios, indicadores e índices, não existem para além do plano formal. 

Feitas essas considerações, tem-se em Lübeck et al. (2011, p. 268) cinco critérios de 

avaliação da qualidade de um serviço: confiabilidade, responsividade, segurança, empatia e 

aspectos tangíveis. Por sua vez, especificadamente no que se refere à qualidade do transporte 

público coletivo, segundo estes autores, seriam doze itens a serem considerados, conforme 

apresentado pela Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Qualidade do transporte público coletivo 

QUALIDADE CONCEITO 

Acessibilidade Facilidade de chegar ao local de embarque no transporte coletivo e de 

sair do local de desembarque e alcançar o destino final. 

Frequência de 

atendimento 

Intervalo de tempo da passagem dos veículos. 

Tempo de viagem Tempo gasto no interior dos veículos. 

Lotação Quantidade de passageiros no interior dos veículos. 

Confiabilidade Grau de certeza dos usuários de que o veículo de transporte público vai 

passar na origem e chegar ao destino no horário previsto. 

Segurança Acidentes envolvendo os veículos e atos de violência. 

Veículos Tecnologia e o estado de conservação dos ônibus. 

Locais de parada Sinalização adequada, existência de bancos e cobertura. 

Sistema de 

informação 

Disponibilidade de folhetos com horários, itinerário das linhas e 

indicação de estações. 

Conectividade Facilidade de deslocamento entre dois locais quaisquer. 

Operadores Postura dos motoristas e cobradores. 

Estado das vias Qualidade da superfície de rolamento. 
Fonte: LÜBECK et al., 2011, p. 269. 

 

Segundo esta proposta, para cada indicador são estabelecidos parâmetros de 

avaliação, e, por sua vez, estes devem ter definidos padrões que possam permitir uma 

interpretação das informações levantadas. O controle estatal estabelece índices de efetividade 

e a eficácia dos serviços medida por meio de pesquisa de satisfação, com uso da tecnologia 

para a fiscalização operacional da eficiência do transporte público coletivo (BARBOZA et al., 

2003, p. 10). 
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Conforme mencionado, questões como quantidade de passageiros, frequência de 

atendimento e estado das vias não podem ser compreendidas isoladamente sem análise dos 

interesses de lucro provenientes da atividade econômica ou do papel exercido pelo Estado. 

Portanto, a ideia de controle estatal faz sentido como decorrente da concepção de direito à 

cidade, pelo qual se pressupõe a administração democrática sobre os negócios do Estado. 

Em proposta de avaliação de desempenho para o transporte interurbano (ARRUDA 

et al., 2012), devendo ser realizada anualmente com coletas mensais, são sugeridos pelos 

autores indicadores de desempenho compostos por índices conforme esquema apresentado na 

Figura 1. 

 

Figura 1 – Indicadores e índices de avaliação de desempenho 

 

Fonte: ARRUDA et al., 2012, p. 45. 

  

A proposta de pesquisa de satisfação, a partir de indicadores e índices de avaliação 

de desempenho, precisa ser analisada como parte do processo de participação popular e 

controle social, ou seja, como parte da luta política promovida pelos movimentos sociais 

urbanos em defesa da democratização do Estado. Na perspectiva de mercado, de concepção 

liberal do usuário como consumidor do serviço, a avaliação de desempenho permanecerá 

incapaz de responder aos problemas por ela própria encontrados, por pressupor a 

espontaneidade da empresa concessionária ou do Estado em intervir por soluções. 

A regulação e o controle estatal, como mencionado, partem da concepção liberal pela 

qual o Estado incapaz de prover o serviço deve transferir sua operação para a iniciativa 

privada. Embora sendo este um pressuposto ideológico, a disputa política envolvendo o 

processo regulatório e o controle do transporte público coletivo permite a discussão pela 

administração democrática, fazendo com que as classes populares organizadas em 
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movimentos sociais possam deslocar o domínio exercido pelo poder econômico em busca de 

conquistas no plano real.  

Assim, analisando a literatura especializada, em pesquisa que analisou e comparou 

três diferentes estudos, Barboza et al. indicaram diretrizes de boas práticas regulatórias, 

explicitadas na Tabela 2, levando em consideração regime de prestação, estrutura competitiva, 

formas de entrada, prazos da delegação, distribuição de riscos, definição das atribuições, 

agrupamento dos serviços, segmentação da oferta, forma de controle gerencial, autoridade e 

política tarifária, e fontes de remuneração (BARBOZA et al., 2003, p. 11-12). 

 

Tabela 2 – Diretrizes da boa prática regulatória 

 BOA PRÁTICA 

Regime de prestação 

dos serviços 

Permissão e concessão. 

Estrutura 

competitiva 

implícita 

A competição para o mercado através de licitações competitivas 

somada, quando conveniente, à competição no mercado.  

Formas de entrada Redução de barreira à entrada para que um maior número de 

interessados possa se apresentar. 

Prazos da delegação Intervalos entre 3 e 5 anos, admitida uma renovação, mas limitando-

se ao redor de 7 anos o máximo possível de duração do contrato. 

Distribuição de 

riscos 

O edital deverá conter todas as informações quanto aos reajustes, 

restando ao Poder Público cumprir o contrato.  

Definição das 

atribuições 

O Poder Público deve planejar e especificar a rede de serviços. A 

especificação, onde for conveniente, deve ser flexível. 

Agrupamento dos 

serviços 

Desmembrar o objeto das delegações, preservando espaços para a 

competição real. 

Segmentação da 

oferta 

Diversificar a oferta, não colocando todos os serviços em uma 

concessão única. 

Forma de controle 

gerencial 

O controle dos serviços será executado com base em índices de 

efetividade, eficácia e eficiência. 

Autoridade e política 

tarifária 

Cabe ao Poder Público fixar as tarifas. Quando conveniente, deve 

fixar apenas a tarifa máxima. 

Fontes de 

remuneração 

A remuneração deve prover das receitas tarifárias arrecadadas 

diretamente, de receitas fiscais vinculadas, de projetos associados e 

dos recursos oriundos da circulação do transporte individual. 
Fonte: adaptado de BARBOZA et al., 2003, p. 11-12. 

 

Primeiramente, cabe considerar que a ideia de boas práticas carrega consigo uma 

valoração que deve ser compreendida a partir da concepção teórica que a embasa. Assim, 

decorrente de uma percepção liberal, o modelo apresentado parte da privatização da operação 

do transporte público coletivo, restringindo a prestação em dois tipos, concessão e permissão.  
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A presente pesquisa não parte desta concepção teórica, considerando a operação 

direta dos serviços pelo Estado como sendo possível e desejável, no entanto, para os objetivos 

propostos, de analisar a regulação e o controle, que por sua vez pressupõem a transferência 

para a iniciativa privada, entende-se que a contribuição da literatura especializada apresenta 

diretrizes que permitem a análise da prática regulatória no município de Balneário Camboriú, 

desde que utilizadas com observância à compreensão das determinantes econômicas e 

políticas, da totalidade das influências do modo de produção sobre a realidade de uma cidade 

média brasileira. 

Neste sentido, o IPEA estabeleceu variáveis regulatórias, constantes na Tabela 3, 

para análise de casos em três cidades brasileiras: 

 

Tabela 3 – Variáveis regulatórias 

Prazo da 

delegação 

O prazo contratual deve ser condicionado à natureza dos investimentos. 

Para que o prazo da delegação possa ser menor do que a vida econômica 

dos ativos empenhados, estes devem ser reversíveis, como no caso dos 

veículos. 

Organização 

dos serviços 

Refere-se às diferentes alternativas de delegação (cooperativas de 

operadores, empresas ou consórcios de empresas) e organização da oferta 

(por linha ou grupo de linhas, por lote de veículos ou por área geográfica), 

incluindo as diferentes características tecnológicas (trens, ônibus, micro-

ônibus, vans etc.).  

Condições de 

entrada e 

saída do 

mercado 

A atual legislação condiciona a delegação de serviços públicos à prévia 

licitação. Esta, por sua vez, deve se dar por critérios econômicos (menor 

tarifa, maior oferta ou combinação de ambas). No caso da saída, a 

legislação prevê algumas hipóteses. 

Formas de 

remuneração 

Podem ser remunerados diretamente pela receita tarifária, com ou sem 

acréscimos de subsídios, ou por pagamentos efetuados pelo Poder Público 

com base na produção dos serviços (veículos-quilômetros produzidos ou 

passageiros transportados). Existe também a possibilidade da utilização de 

receitas decorrentes de projetos complementares, caso das operações 

urbanas. 

Política 

tarifária 

Compreende o nível da tarifa (seu valor) e sua estruturação, que pode ser 

única (a mais comum), por tempo de utilização da rede, por horário do dia 

(pico e fora de pico), por dia (dia útil ou fim de semana), pela distância 

percorrida, por área, por segmento de usuário, ou por tipo de serviço. 

Divisão de 

riscos 

Existem, em geral, dois tipos de riscos na operação de transporte público: 

de receitas e de custos. O primeiro está relacionado ao nível de demanda. O 

segundo, à variação dos custos operacionais e dos preços dos insumos 

(combustíveis, salários, veículos etc.). No Brasil, dadas a utilização da 

planilha tarifária e a não adoção de subsídios governamentais, com raras 

exceções, os riscos de custos recaem sobre os usuários pagantes, uma vez 

que os custos de operação são rateados entre os usuários pagantes. 
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Papel dos 

agentes 

Envolve a repartição das atribuições entre os agentes públicos e privados.  

Fonte: adaptado de IPEA, 2004, p. 16. 

 

Aqui também se registra o IPEA como órgão oficial, portanto parte integrante do 

Estado, carregando suas orientações de classe. Da mesma forma, as variáveis propostas 

partem da concepção privatizante do serviço, e, além do modelo de execução, compartilha 

também, tal como a literatura especializada anteriormente citada, da ideia de que a tarifa 

possui centralidade no custeio do transporte público coletivo. Essa compreensão parte de que 

a tarifa é inquestionável.  

 Assim, com estas bases constantes na literatura acerca do papel estatal na regulação 

e no controle do transporte público coletivo, cabe a análise do serviço no caso concreto de 

uma cidade média como Balneário Camboriú, a partir dos dados coletados pela presente 

pesquisa. 

 

Mobilidade urbana e transporte público coletivo 

 

Por possuir caráter essencial na vida cotidiana do povo brasileiro, o serviço de 

transporte público coletivo se enquadra como um serviço público, estabelecido no art. 30, 

inciso V da Constituição Federal de 1988, que dispõe sobre a competência dos municípios. 

Mais do que isso, este serviço está vinculado com a mobilidade das pessoas e sua qualidade 

de vida, capaz de gerar externalidades ao interferir na desigualdade socioespacial e no 

equilíbrio ambiental do espaço urbano (BALASSIANO et al., 1993, p. 26; IPEA, 2011, p. 1).  

Os principais modos do transporte coletivo são o trem, o metrô, o táxi e o ônibus. 

O presente trabalho se focou no ônibus, por ser este o mais comum no Brasil e no mundo 

quanto à questão do transporte público coletivo, registrando-se que os trens e os metrôs 

urbanos são também modos de grande capacidade para deslocar pessoas, porém ainda 

existentes apenas em algumas capitais do País. Os ônibus podem ter sua capacidade 

aumentada através de estruturas de transporte público, como as chamadas canaletas ou ainda 

corredores de ônibus, que representam apenas 1% do sistema viário de grandes cidades, como 

Curitiba e Belo Horizonte (VASCONCELLOS, 2005, p. 61). 

Ressalta-se também a retração do investimento público na infraestrutura urbana do 

transporte a partir da municipalização do serviço pela Constituição de 1988 (IPEA, 2011, p. 

20), considerando que o Estado historicamente foi o principal financiador destes projetos 
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através do BNDES, concomitantemente com as agências de fomento internacionais (IPEA, 

2011, p. 19). Esta situação somente foi redefinida pelo Ministério das Cidades a partir do 

Programa de Aceleração do Crescimento, já no século XXI (GOMIDE & GALINDO, 2013, 

p. 35; IPEA, 2011, p. 20). Porém, apesar das perspectivas legais e das diretrizes dos órgãos 

governamentais, ainda há uma distância entre aquilo ideologicamente colocado e o realmente 

observado. 

Segundo dados da Associação Nacional de Transporte Público – ANTP, no ano de 

2007, o transporte coletivo era o modo utilizado por 28% dos cidadãos em municípios com 

mais de 60 mil habitantes, com 37% de pessoas que se locomovem a pé e 33% que utilizam 

alguma espécie de transporte privado, predominando o automóvel, com 27% (IPEA, 2011, p. 

4). Em 2005, registrou-se que o transporte público estava relacionado a 49% da mobilidade 

nas áreas metropolitanas do País (IPEA, 2011, p. 3). Assim, percebe-se a grande participação 

do serviço público de transporte coletivo na vida das pessoas e nos deslocamentos que estas 

fazem diariamente, principalmente através do ônibus urbano que opera em 85% dos 

municípios brasileiros (IPEA, 2011, p. 8). 

Diante de todos estes aspectos, são realçadas as relações das políticas do setor 

com o quadro de exclusão e pobreza do País, tendo em vista o transporte público coletivo 

atender majoritariamente as classes populares de baixa renda (IPEA, 2011, p. 12) e o baixo 

nível de mobilidade deste segmento nas principais regiões metropolitanas do País (LEMOS et 

al., 2004, p. 38). Além de estabelecer relação entre o histórico destas políticas com a crise do 

transporte público, visto que: 

Apesar de toda a gama de intervenções, as condições gerais de transporte e 

trânsito continuam insatisfatórias para a maioria das pessoas, especialmente 

para aquelas que não têm acesso ao transporte privado: as grandes cidades 

dos países em desenvolvimento apresentam baixos níveis de serviço dos 

transportes públicos, distribuição desigual de acessibilidade, altos índices de 

acidentes de trânsito (envolvendo principalmente os papéis mais 

vulneráveis), congestionamento, poluição ambiental e invasão dos espaços 

habitacionais e de vivência coletiva por tráfego inadequado. 

(VASCONCELLOS, 2001, p. 12)  

Portanto, a atuação do Estado na política de transportes, atendendo interesses da 

indústria automobilística, afeta a vida das classes populares, enquanto principal usuária do 

transporte público coletivo, reafirmando um caráter de segregação socioespacial a partir dos 

precários níveis do serviço ofertado. 

Cabe ressaltar a alteração no acesso ao transporte privado, devido ao aumento da 

capacidade de consumo da população e da política de incentivo ao transporte individual 
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motorizado que predominou no País nos últimos anos, através de incentivos à aquisição de 

motos e automóveis por meio de isenções fiscais, reforçando o mito da “ideologia social do 

carro” (GOMIDE & GALINDO, 2013, p. 34; GORZ, 2010, p. 40). Situação que, se for 

mantida, gerará uma perspectiva de duplicar a frota de motos e automóveis do País até o ano 

de 2025 (IPEA, 2011, p. 5): 

Políticas de estímulo ao uso de transporte individual associadas com 

medidas de encarecimento do transporte público coletivo resultam no 

agravamento dos problemas de mobilidade nos grandes centros, como 

aumento de congestionamentos, poluição, acidentes de trânsito e até reforço 

da exclusão social para aqueles que não podem adquirir um veículo privado 

e veem o transporte público perdendo qualidade e ficando cada vez mais 

caro. Diante das externalidades geradas por políticas nacionais, mesmo a 

mobilidade urbana sendo de competência local, torna-se legítima e 

necessária a implementação de programas federais que venham a mitigar os 

impactos negativos dessas políticas. (IPEA, 2011, p. 25) 

Mesmo órgãos estatais como o IPEA reconhecem que ao atender interesses 

econômicos da indústria automobilística o Estado aprofunda os problemas de mobilidade 

urbana e, embora estabeleçam diretriz em favor de maior participação governamental no 

transporte público coletivo, ainda não se reverte o papel do Poder Público na reprodução das 

condições e políticas predominantes. 

Assim, esse quadro ideal em favor de maior intervenção estatal no setor não 

altera a situação real da imobilidade urbana no País e sua correlação com a desigualdade 

social. Os problemas do transporte público coletivo estão relacionados com questões de 

ordem política, social, institucional, técnica, tecnológica, econômica, operacional e ambiental 

(VASCONCELLOS, 1995, p. 9), sendo que a política de estímulo ao transporte individual 

produz externalidades negativas que tornam incapaz a resolução de situações de 

congestionamento, acidentes de trânsito e problemas ambientais, como ajuda ainda a agravá-

los (GOMIDE & GALINDO, 2013, p. 34; IPEA, 2011, p. 4): 

A alta dependência do transporte rodoviário associada com a degradação 

das condições de trânsito vem causando problemas de mobilidade graves 

para a população brasileira, traduzidos no ciclo vicioso de perda de 

competitividade do transporte público urbano rodoviário em relação ao 

privado. Estímulos a este último associados a aumentos de custos e ausência 

de políticas de priorização do transporte coletivo acabam gerando perdas de 

demanda e receitas para os sistemas públicos, impactando a tarifa cobrada, 

que, por sua vez, gera mais perda de demanda, retroalimentando o ciclo 

vicioso. (IPEA, 2011, p. 9) 
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Assim, a política tarifária do transporte público coletivo, enquanto parte do papel 

estatal de contribuir para a reprodução dos interesses classistas da indústria automobilística e 

da segregação socioespacial, também afeta diretamente o uso do ônibus no Brasil. 

Registra-se que cerca de 37 milhões de pessoas não utilizam o transporte público 

coletivo por não terem condições de arcar com seu custo (MDT, 2009, p. 14), tendo o setor 

passado por momentos em que, com a perda da capacidade de consumo da população, foi a 

tarifa o instrumento central da queda no número de usuários, conforme a Figura 2, situação 

que somente a partir do ano de 2003 começou a ter outra característica (CARVALHO & 

PEREIRA, 2012, p. 31; IPEA, 2011, p. 12): 

 

Figura 2 – Evolução real das tarifas de ônibus no Brasil 

 

 

Contribuiu para esta situação o aumento no período do preço de alguns dos 

principais itens do custeio do transporte público coletivo (CARVALHO & PEREIRA, 2012, 

p. 31), reforçando, provavelmente, o quadro de perda no número de usuários, registrado 

também pelos órgãos oficiais: 

As tarifas dos sistemas de ônibus urbanos aumentaram cerca de 60% acima 

da inflação medida pelo INPC1 desde 1995, fortalecendo ainda mais a 
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tendência de perda de demanda pagante dos sistemas de ônibus – houve 

cerca de 30% desta perda nesse período. (IPEA, 2011, p. 10) 

Também dentro deste quadro, o Estado passaria a ser questionado, especialmente 

por movimentos sociais urbanos, mas também pelos trabalhadores enquanto usuários, por seu 

papel sobre as políticas públicas do setor, evidenciando o acirramento das contradições de 

classe que envolvem o tema e que em determinados momentos afloram, a depender das 

condições objetivas do transporte público coletivo e do acúmulo dos setores organizados: 

A conclusão mais importante da análise sociológica e política do transporte 

é que o Estado, como foco central de formulação e implementação de 

políticas, vai trabalhar para apoiar principalmente as necessidades de 

reprodução das classes e dos setores sociais mais poderosos, ou daqueles 

cuja reprodução é mais importante para a reprodução dos sistemas 

econômico e político. (VASCONCELLOS, 2001, p. 110) 

Por conseguinte, começam os questionamentos pelos movimentos sociais 

urbanos sobre as políticas definidas pelo Estado, que sempre procuraram privilegiar mais a 

classe média como consumidora de automóveis do que o papel das classes populares como 

usuária do transporte público (VASCONCELLOS, 1995, p. 9). Modos de deslocamento, 

como o transporte coletivo e o pedestrianismo, são preteridos pelo transporte privado, que 

possui maior facilidade para a acumulação capitalista, resultando a depreciação de ônibus e 

calçadas (GROTTA & SELINGARDI-SAMPAIO, 2006, p. 105). Essas políticas basearam-se 

na ampliação do sistema viário:  

As tradicionais políticas de transporte urbano baseadas na ampliação do 

sistema viário (como a construção de vias e viadutos, por exemplo) acabam 

sendo apropriadas pelos automóveis e, por isso, não estão voltadas para a 

mobilidade dos mais pobres. (GOMIDE, 2003, p. 27) 

A ampliação do sistema viário, com obras promovidas pelo Estado com 

orçamento público, constitui, juntamente com o estímulo à indústria do automóvel, política 

que reflete o papel estatal na reprodução da estrutura desigual de classes, afetando 

diretamente a manutenção ou o agravamento da exclusão e da pobreza da maioria da 

população. Acaba por segregar também os mais pobres do espaço urbano, do acesso aos 

serviços básicos (saúde, educação, lazer) e das oportunidades de trabalho, com uma condição 

de mobilidade inferior às parcelas mais ricas da população, e muitas vezes as classes 

populares acabam não conseguindo realizar uma viagem completa de ida e volta (LEMOS et 

al., 2004, p. 39): 
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O atual processo de urbanização, caracterizado pela ocupação das periferias 

urbanas, aumenta consideravelmente a necessidade de transporte e a oferta 

de serviços públicos, os quais frequentemente não suprem a demanda 

adequadamente. Como resultado tem-se os mais pobres segregados 

espacialmente e limitados em suas condições de mobilidade. (GOMIDE, 

2003, p. 8) 

Assim, a política de transportes promovida pelo Estado, ao atender interesses 

econômicos, fragiliza a capacidade de deslocamento da maioria da população, contribuindo a 

crise constante do transporte público coletivo para a reprodução da segregação socioespacial, 

aspecto da crise contínua do modo de produção capitalista, incapaz de suprimir as causas dos 

conflitos. 

É desta crise do transporte público, que compõe o quadro de crise urbana e de 

crise do modo de produção como um todo, que surgem movimentos de crítica e novas 

propostas de políticas públicas para o setor ou que visam à transformação de todo o atual 

modelo de gestão do serviço, oriundos de um questionamento político proveniente da 

incapacidade do Estado na garantia da representatividade democrática e na intermediação dos 

conflitos existentes nos bastidores da tomada de decisão (VASCONCELLOS, 1995, p. 9). 

Uma das questões centrais é a regulação dos serviços por parte do Estado: 

Regulamentação e forma de contratação: Nem todos os municípios e RMs 

possuem um sistema de regulação da oferta de transporte público que 

estimule a qualidade, produtividade e integração do serviço. Muitos 

problemas do transporte público podem estar associados à ausência de um 

modelo regulatório adequado e também à falta de contratos e instrumentos 

jurídicos que permitam um melhor controle da atividade por parte do Poder 

Público e, ao mesmo tempo, assegurem um ambiente favorável para a 

realização dos investimentos necessários, sejam públicos ou privados. 

(IPEA, 2011, p. 27) 

A regulação e o controle refletem no caso específico do transporte público 

coletivo a abertura, primeiramente apenas no plano formal, que em determinados momentos, a 

depender das condicionantes políticas e econômicas das classes populares, enquanto aquelas 

que no modo de produção capitalista assumem a posição de dominadas conseguem obter de 

conquista (ou concessão) perante o Estado dirigido pelas classes dominantes detentoras do 

poder econômico. 

Na mesma linha, além de maior regulação e controle, enquadra-se ainda na 

perspectiva de abertura perante a hegemonia classista dos interesses econômicos sobre o 

Estado a discussão de prioridade do transporte coletivo sobre o individual e as proposições 
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por maior participação da sociedade civil na definição das políticas, provenientes do discurso 

dos movimentos sociais urbanos que têm o tema como pauta central de suas lutas políticas: 

A consolidação de um novo modelo de gestão e regulação dos serviços 

públicos de transporte coletivo urbano não pode ser privilégio exclusivo do 

Poder Público e das empresas operadoras (ou de pesquisadores e 

consultores especializados). Não se pode ignorar – ou subestimar – o papel 

da sociedade civil organizada. (GOMIDE, 2003, p. 25) 

Portanto, neste debate de rediscussão das políticas e dos modelos do serviço de 

transporte público coletivo, as organizações civis e os movimentos sociais passam a ganhar 

maior força em uma sociedade em processo formal de democratização. O tema da mobilidade 

urbana volta à agenda da sociedade, alvo de diferentes proposições e pauta, inclusive, de 

grandes mobilizações como foram as “Jornadas de Junho” no ano de 2013 no Brasil 

(GOMIDE & GALINDO, 2013, p. 27). 

Porém, embora a incapacidade do modo de produção de acobertar a tensão dos 

conflitos de classe que também periodicamente se evidenciam no debate da política de 

transportes e pela mobilidade urbana, ainda há uma forte tendência hegemônica determinante 

que mantém as condições de reprodução sem alterações significativas na realidade vivida, 

deixando apenas as alterações superficiais para o plano ideológico e formal das legislações.  
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2. BALNEÁRIO CAMBORIÚ E O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA CIDADE-

MERCADORIA 

 

Neste primeiro capítulo, será desenvolvida a caracterização da área de estudo, sendo 

analisado o histórico social e político do município de Balneário Camboriú. Pretende-se 

apresentar a transformação deste município em modelo do conceito de “cidade-mercadoria”, 

permitindo a percepção de Balneário Camboriú em sua totalidade, tendo sempre em 

consideração suas determinações históricas e temporais sob influência do modo de produção 

(SANTOS, 1977, p. 84). O município, conforme a presente dissertação, é marcado como 

exemplo do modelo de cidade-mercado que se pretende trabalhar, referência litorânea desta 

relação com a indústria do turismo. 

Para tanto, será apresentada a gênese desta formação, considerando sempre a 

relação dialética entre questões humanas e questões da natureza, buscando compreender a 

especificidade do município de Balneário Camboriú, sem desconsiderar os processos em sua 

totalidade. Levaram-se em consideração informações provenientes da história de tradição 

oral, referentes aos diferentes governos municipais, suas políticas públicas e os processos de 

disputas eleitorais, especialmente sobre os fatos e acontecimentos políticos recentes. Assim, 

pretende-se trabalhar a sociedade e o espaço de maneira coordenada. 

O município de Balneário Camboriú encontra-se localizado no litoral norte do 

Estado de Santa Catarina (Figuras 3, 4 e 5), na região metropolitana do Vale do Itajaí, está a 

80 km da capital Florianópolis e faz divisas com os municípios de Itajaí (Norte), Camboriú 

(Oeste) e Itapema (Sul), sendo banhado pelo oceano Atlântico (Leste). A dois metros acima 

do nível do mar, pertencente à Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, e tem como seus 

principais meios de acesso à Rodovia BR-101, que corta o município, com aeroporto e porto 

em cidades próximas, em Navegantes e Itajaí respectivamente (DACOL, 2013, p. 35). 

Destaca-se do mapa constante da Figura 3 exatamente o trajeto realizado pela 

Rodovia BR-101 ao atravessar o município de Balneário Camboriú e também limitar o 

município com a cidade de Camboriú. Como será visto, a BR-101 exerce papel no processo 

de segregação socioespacial de Balneário Camboriú. 

Conforme as Figuras 4 e 5, os mapas elaborados destacam que essa segregação diz 

respeito ao município de Camboriú e aos bairros periféricos como Municípios, Vila Real, 

Jardim Iate Clube e Nova Esperança, localizados para além da rodovia. Também localizados 

além do rio Camboriú, conforme mapas, os bairros da Barra e São Judas Tadeu, além das 
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praias da área sul do município, que também possuem somente a BR-101 como acesso para os 

deslocamentos ao Centro da cidade. 

Em virtude do espaço enquanto mercadoria produzida e vendida no âmbito das 

políticas institucionais, a cidade de Balneário Camboriú consolidou-se nos últimos anos como 

polo de atração populacional, com um surto de crescimento demográfico e econômico, 

advindo de seus atrativos naturais marcados por praias e também pelo vigor econômico que 

tem no turismo e na construção civil seus principais pilares de sustentação, auferindo, 

segundo dados do IBGE de 2011, um significativo PIB de 2.405.738 mil reais.  

Consolida-se também o processo de verticalização, entendido como o predomínio 

dos edifícios na paisagem da área central do município, o que é resultado e parte do 

crescimento populacional e do desenvolvimento econômico da construção civil em uma 

cidade com dimensões reduzidas e planejada no sentido de cidade-mercadoria. A 

verticalização, além das mudanças que causa na paisagem urbana, tem como reflexo também 

o adensamento populacional, gerando pressão sobre serviços como saneamento básico, 

abastecimento de água potável, coleta de lixo e limpeza urbana, trânsito e transporte. 

Estas características marcam o processo de urbanização da cidade, seus processos 

ambientais, sociais e espaciais. 

Assim, ao longo de sua história, com influência das suas condições naturais sobre sua 

economia, as políticas governamentais tiveram relação com a constituição do espaço urbano. 

O Estado, através de suas intervenções, permitiu a acumulação de capital dos setores 

econômicos, resultando também na organização espacial das classes, sua divisão em bairros e 

demais processos de formação.  

              A cidade, assim, “constitui um grande patrimônio construído histórica e socialmente, 

mas sua apropriação é desigual” (MARICATO, 2013, p. 20). 
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Figura 3 – Mapa Regional de Balneário Camboriú 

 

 

Fonte: GEOLAB/UDESC, 2016.
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Figura 4 – Mapa do município de Balneário Camboriú 

 

            Fonte: GEOLAB/UDESC, 2016. 
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Figura 5 – Perímetro urbano do município de Balneário Camboriú 

 

                          Fonte: GEOLAB/UDESC, 2016.
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2.1 ASPECTOS AMBIENTAIS 

 

Balneário Camboriú e região possuem clima temperado e úmido, característico da 

área intertropical na qual está inserida, mais especificadamente em latitudes 26º 56’ 30”S a 

27º 04’ 00”S e longitudes 48º 34’ 00”O a 48º 40’ 00”O. Assim, a cidade possui estações bem 

definidas (DACOL, 2013, p. 40). 

Quanto a sua característica geológica, Balneário Camboriú possui em sua 

formação Depósitos Quaternários e Complexo Metamórfico Brusque, sendo o tipo de solo 

predominante o podzólico. Estas características seriam derivadas da constituição das Planícies 

Litorâneas e Serras do Tabuleiro/Itajaí, sendo que as primeiras “formam uma estreita faixa 

situada ao leste do Estado, junto com o oceano Atlântico, com praias arenosas e dunas que 

confirmam a predominância dos processos marinhos e eólicos”, apresentando geomorfologia 

diversificada (penínsulas, pontais, enseadas e baías), e as segundas “têm caracterização 

geomorfológica dada por uma sequência de serras dispostas de forma subparalela” (DACOL, 

2013, p. 41). 

O município é cortado pelo rio Camboriú e pelo rio Ariribá, possuindo também os 

rios Peroba e das Ostras. Sobre suas características pluviométricas, Balneário Camboriú 

possui precipitação média de 160mm/mês entre dezembro a março, média de 137mm/mês de 

setembro a novembro e média de 100mm/mês entre abril e agosto, concluindo com média 

anual de 1.600 a 1.800mm (DACOL, 2013, p. 42).  

Quanto à sua vegetação, o município possui diferentes tipologias e composições, 

das quais se destacam a Floresta Ombrófila Densa (Mata Atlântica), restingas e banhados 

(DACOL, 2013, p. 42). Quanto ao relevo, percebe-se a presença de vales profundos com 

encostas íngremes e sulcadas, que por sua vez apresentam na paisagem separação através de 

cristas bem marcadas (DACOL, 2013, p. 42). É formado por planície e terraços marinhos, 

cercado por colinas e morrotes, envolvidos por montanhas e trechos de relevo acidentado 

(IGUATEMI, 2014, p. 118). As planícies são predominantes nas áreas com a maior densidade 

de ocupação urbana (IGUATEMI, 2014, p. 118), consequentemente, para o transporte público 

coletivo há condições naturais propícias. Ao sul do município, aparecem os baixos morrotes, 

de igual forma no bairro dos Pioneiros, ao norte. Os altos morrotes ocorrem na divisa com 

Itajaí também ao norte do município. Os morros baixos são o morro do Careca (bairro Praia 

dos Amores), morro do Cristo Luz (bairro das Nações), morro na margem direita do rio 

Camboriú após a BR-101 (bairro Nova Esperança) e dois morros nos bairros São Judas Tadeu 

e Barra. Os morros altos são o morro do Boi, morro da Barra, Estaleirinho, Estaleiro Grande 
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(sul) e Ariribá (norte). O ponto culminante é a Pedra da Guarita, situado no morro da 

Congonha ou Gavião, a 241,40 metros de altitude (IGUATEMI, 2014, p. 118).  

Assim o relevo de Balneário Camboriú em 33,63% do seu território apresenta-se 

fortemente ondulado, com 30,14% de áreas planas e 11,23% com terrenos suavemente 

ondulados. O território apresenta 59,0% de áreas montanhosas e 41,0% de áreas praticamente 

planas (IGUATEMI, 2014, p. 119).  

Sob as condicionantes naturais, o município optou por desenvolver sua formação 

econômica através de uma matriz econômica baseada no turismo e na construção civil. As 

condições naturais decorrentes do clima e da sua formação geológica constituem uma 

paisagem ímpar e de que as políticas públicas trataram de se utilizar para construção da 

imagem síntese do município no processo de transformação da cidade-mercadoria a ser 

vendida para o consumo coletivo. A praia, o sol, a mata, o mar e as montanhas influenciaram 

os agentes políticos e econômicos na determinação do desenvolvimento da cidade, que 

permitiu a formação do município com as especificidades que possui no interior do modo de 

produção predominante, realçando as relações entre aspectos físicos e sociais. 

 

2.2 ASPECTOS HISTÓRICO-POLÍTICOS 

 

A região da Foz do Rio Itajaí teve sua colonização marcada pelos povos açorianos 

(século XVI ao século XIX), em virtude das condições ambientais que permitiram o 

assentamento humano, primeiramente nas regiões próximas ao mar e na desembocadura do 

rio, com destaque para a localidade do hoje município de Itajaí. Antes da vinda dos primeiros 

colonizadores açorianos, oriundos dos núcleos de Desterro, Porto Belo e São Francisco do 

Sul, já habitavam a região índios carijós, do grupo Tupi-guarani. Este contato entre 

colonizadores e indígenas foi marcado por momentos de relação pacífica, mas também pela 

escravidão destes últimos e pela sua morte por doenças, até seu desaparecimento. Assim se 

consolidaram a cultura açoriana e os primeiros povoados de Itajaí (1833) e Camboriú (1849) 

(CHELONE, 2011, p. 28).  

O povoamento específico da região do hoje município de Balneário Camboriú 

iniciou-se a partir de 1758, com o estabelecimento de famílias oriundas de Porto Belo na 

localidade Nossa Senhora do Bonsucesso, na qual atualmente se encontra o bairro da Barra. 

Em 1836, Thomas Francisco Garcia, sua família e escravos se instalavam no local, com o 

lugarejo posteriormente passando a ser chamado Garcia (DACOL, 2013, p. 37; 

COMERLATO, 2012, p. 31).  
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No entanto, toda a região do Vale do Itajaí somente teve sua colonização 

fortalecida a partir da colônia de Blumenau (1850) e especialmente através do início da vinda 

de famílias de origem alemã e italiana, que receberam incentivos governamentais para se 

instalar na região, atraídos também pelo solo fértil e do clima propenso (CHELONE, 2011, p. 

32; DACOL, 2013, p. 37). A colonização destas famílias agregou à região o trabalho artesanal 

e assalariado, e no segundo plano a própria industrialização (CHELONE, 2011, p. 32). 

A região de Balneário Camboriú originalmente pertencia ao município de Itajaí, 

que se estendia por todo o vale de 1859 a 1880 (CHELONE, 2011, p. 30), e posteriormente 

passou a fazer parte do município de Camboriú, com a emancipação do município em 1884 

(COMERLATO, 2012, p. 33). 

Acerca da denominação Camboriú, a versão predominante remonta origem ao 

tupi, das palavras cambori + guassu, sendo o primeiro nome comum de um peixe abundante, 

conhecido atualmente como robalo, enquanto “guassu” significa grande (COMERLATO, 

2012, p. 33; CORREA, 2013; DACOL, 2013, p. 37). Outra curiosidade local foi a criação no 

município do primeiro “club” do Partido Republicano, em 1887, ainda na vigência do Império 

(COMERLATO, 2012, p. 33)  

O primeiro núcleo urbano do que viria a se constituir posteriormente no município 

de Balneário Camboriú encontra-se localizado no atual bairro da Barra, originalmente 

denominado de Arraial do Bom Sucesso e reduto no qual ainda se encontra o maior número 

de nativos da cidade. É marcado historicamente pela atividade da pesca artesanal, situando a 

Colônia de Pescadores Z-7, tendo até o ano de 2006 também atividades de extração mineral. 

Com o rio Camboriú separando-o fisicamente da praia central, atualmente os moradores da 

Barra se deparam do lado oposto do rio com as marinas que resguardam iates e embarcações 

de luxo, contrastando com o lado do bairro no qual estão atracados os barcos de pesca dos 

trabalhadores locais, marcando também o processo de segregação socioespacial do município. 

A população local ainda diariamente atravessa o rio por barcas ou segue através da Rodovia 

BR-101 para trabalhar no Centro de Balneário Camboriú (FOPPA, 2009, p. 63). 

Somente a partir das décadas de 1920 e 1930 a ocupação da região iria se estender 

para além do bairro da Barra, passando por novo processo de ocupação com a vinda dos 

primeiros banhistas em razão das condições à beira-mar, estabelecendo casas de veraneio de 

propriedade dos moradores vindos de Blumenau e recebendo a construção do seu primeiro 

hotel. Consta ainda que no decorrer da Segunda Guerra Mundial essas famílias de 

ascendência alemã ficaram afastadas do litoral, tendo o fluxo de turismo retornado após o 

conflito (DACOL, 2013, p. 37; PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO 
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CAMBORIÚ, 2015). A característica natural da praia começava a determinar as atividades 

econômicas.  

Em 20 de outubro de 1954, seria criado o Distrito da Praia de Camboriú, 

ocorrendo o desmembramento do município de Camboriú dez anos depois, em 1964, por 

meio de projeto aprovado na Câmara Municipal com cinco votos favoráveis e dois contrários. 

Assim, através da Lei Estadual n. 960 de 8 de abril de 1964, seria criado definitivamente o 

novo município, dias após o golpe militar que pôs fim ao mandato do presidente João Goulart, 

culminando com a instalação do Balneário de Camboriú em de 20 de julho de 1964, conforme 

decreto do governador Celso Ramos (DACOL, 2013, p. 38; PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2015). 

Este desmembramento não ocorreu, porém, sem resistências, no entanto foi o 

resultado de um processo iniciado com a transferência da sede do município de Camboriú do 

bairro da Barra (hoje Balneário Camboriú) para a localidade do Arraial dos Garcias “em 

virtude de seu destaque na produção de café, juntamente com a exploração das jazidas de 

mármore e granito, levando Camboriú a líder estadual na produção dessas duas atividades” 

(COMERLATO, 2012, p. 33). Assim, a emancipação foi parte de uma reorganização política 

e econômica das forças locais que protagonizavam a disputa na época, influenciada também 

pelas características naturais do município de Camboriú. 

 

Figura 6 – Vista da Praia de Camboriú na década de 1950 

 

                    Fonte: Arquivo Histórico Municipal. 
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Neste período, conforme pode ser visto na Figura 6, sem a verticalização que iria 

se manifestar posteriormente e ainda com predominância da vegetação, a utilização 

econômica da praia e do mar se limitava a atividade pesqueira e a reduzida atividade turística, 

o que mudaria anos depois, a partir de 1950, com a decadência da cultura cafeeira, quando o 

turismo começa a ser desenvolvido. Marca esse processo a vinda dos turistas da região de 

Blumenau, com o hábito do banho de mar, passado também aos moradores locais, além da 

elaboração do “Álbum Fotográfico-Descritivo da Praia de Camboriú”, distribuído por todo o 

País (COMERLATO, 2012, p. 34).  

O álbum fotográfico, ilustrado na Figura 7, foi a primeira publicação por parte do 

Poder local, antes mesmo da emancipação de Balneário Camboriú, já com objetivo da 

“venda” da localidade para turistas de todo o País. Posteriormente, ao longo das décadas 

seguintes, essa condição seria gradativamente fortalecida e aperfeiçoada, transformando a 

cidade em mercadoria a partir da ação do Estado. O papel estatal por meio de políticas 

públicas ressalta seu caráter classista de atender os interesses econômicos determinantes ao 

modo de produção capitalista, sendo o turismo parte da estratégia de acumulação de capital 

através do consumo da cidade e da indução às redes de serviços decorrentes.  

 

Figura 7 – Álbum Fotográfico-Descritivo da Praia de Camboriú – 1952 

 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal. 
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Quando se afirma que há um projeto político de venda da cidade, isso se refere a 

estratégias locais destinadas a produzir uma representação, um discurso e uma imagem do 

município, elementos que integram um processo deliberado de intervenção no espaço 

(SANCHEZ, 2001, p. 33), como será visto adiante. Novamente se ressalta que a atuação do 

Estado também resulta na forma de organização espacial da cidade, podendo reproduzir ou 

não a segregação socioespacial que separa as classes sociais distintas.  

Entre a criação do Distrito da Praia de Camboriú (1954) e a emancipação política 

e administrativa de Balneário de Camboriú (1964) se intensificavam as atividades turísticas e 

do setor imobiliário, fortalecendo inclusive a representação política destes setores na 

localidade, contando com maior presença na Câmara Municipal de Camboriú, uma correlação 

de forças políticas que contribuiu para a emancipação (COMERLATO, 2012, p. 34). 

Conforme a Figura 8, parte do Álbum Fotográfico-Descritivo de 1952, crescia o turismo 

doméstico, com lotações provenientes especialmente do Vale do Itajaí, registrando o 

transporte também como elemento dos primeiros anos de políticas voltadas ao turismo. 

 

Figura 8 – Turismo doméstico 

 

              Fonte: Álbum Fotográfico-Descritivo da Praia de Camboriú, 1952. 
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Neste período, também se registram os primeiros serviços de transporte no 

município, especialmente os primeiros táxis de propriedade de Jaci da Silva e Afonso 

Krieguer, além da caminhoneta de Irineu Bittecourt (CORREA, 1985, p. 89). Em 1970, seria 

criada associação destes profissionais, atualmente existindo o Sindicato dos Taxistas e 

Associação dos Taxistas como entidades de representação (CORREA, 1985, p. 89). Ainda na 

época do Distrito da Praia de Camboriú seria criada a Auto Viação Campos, idealizada por 

Florentino Baturité Campos, fazendo a linha Camboriú-Itajaí (CORREA, 1985, p. 108).  

Com a ditadura civil-militar em seus primeiros meses, o primeiro prefeito 

nomeado foi Evaldo Schaefer, governando até dezembro de 1964, sendo substituído pela 

nomeação de Aldo Novaes, que havia apresentado, quando era vereador de Camboriú, o 

projeto de lei pela emancipação do município e que cumpriu sua gestão até novembro de 

1965. Em 1965, Balneário Camboriú elegeria pelo voto direto seu primeiro prefeito, com a 

vitória de Higino João Pio do Partido Social Democrático – PSD, sobre Paulo Wilerich da 

União Democrática Nacional – UDN, ambos os partidos com segmentos que nacionalmente 

deram suporte ao golpe civil-militar que implementou o regime ditatorial no País no ano 

anterior (PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2015).  

 

Figura 9 – Balneário Camboriú na década de 1960 

 

                               Fonte: ULBER, 2014, p. 26-27. 
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No período, conforme a Figura 9, na parte central do município já aparecem 

construções de alvenaria, embora ainda presentes a vegetação, e há atividade pesqueira, como 

se poder ver com as canoas no rio Camboriú. Na época, vigorava o mandato do prefeito 

Higino Pio, amigo do presidente deposto João Goulart, no momento em que o Brasil passava 

pela intensificação do autoritarismo por parte do regime ditatorial. Sua gestão estabeleceu a 

numeração das ruas do município, também sancionou a Lei Ordinária n. 79/1968 que 

autorizou a concessão para exploração de serviço de passageiros em Balneário Camboriú, e 

posteriormente a Lei Ordinária n. 86/1968, que outorgou esta concessão para a empresa 

Viação Praiana Ltda. pelo prazo de cinco anos. A empresa, fundada em 1963, atualmente é a 

concessionária do transporte público coletivo intermunicipal entre Itajaí e Bombinhas, e, 

segundo seus relatórios, transporta uma média de 15 mil passageiros por mês (VIAÇÃO 

PRAIANA, 2015). 

No entanto, a marca da brutalidade do período repressivo, em âmbito local, foi 

justamente a prisão e o assassinato de Higino Pio na Escola de Aprendizes de Marinheiros de 

Florianópolis em março de 1969, sendo forjada versão de suicídio, com velório realizado com 

caixão lacrado por ordens militares (ALESC, 2015; CEDMP, 2015; DIÁRIO 

CATARINENSE, 2015).3 

O município ainda apresenta órgãos públicos com marcas da ditadura civil-

militar, possuindo o Centro Educacional Municipal Presidente Médici, fundado em 28 de 

março de 1972 e homenageando assim justamente o então presidente do período. Há ainda 

versões que afirmam que a principal praça da cidade, Praça Almirante Tamandaré, localizada 

à beira-mar, foi assim denominada por imposição da Marinha, após a morte do prefeito 

Higino Pio, para contrariar a vontade popular que queria nomear aquele espaço público com o 

nome do político, porém, outra versão atesta que seria uma imposição da Marinha a 

denominação de seu patrono, visto a área estar localizada em terreno de Marinha (JORNAL 

PÁGINA 3, 2015).  

Com a morte de Pio, assumiu interinamente o presidente da Câmara Municipal 

Álvaro Antônio da Silva do PSD e, posteriormente, em setembro de 1969, foi nomeado 

interventor Egon Alberto Stein. Em 1970, já sob a vigência do bipartidarismo, foi eleito para 

                                                 
3 A partir do ano de 1976, Higino João Pio passou a ser o nome de uma praça do município, a partir 

dos trabalhos desenvolvidos na década de 2010 pela Comissão Nacional da Verdade e pela 
Comissão Estadual da Verdade Paulo Stuart Wright, instaladas para rever casos de morte e de 
desaparecidos políticos no período militar, em que o ex-prefeito teve seu homicídio finalmente 
reconhecido pelo Estado brasileiro (ALESC, 2015; CEDMP, 2015). 
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o cargo de prefeito o professor Armando Cezar Ghislandi da Aliança Renovadora Nacional – 

ARENA, que governou em seu primeiro mandato até o ano de 1973 e em segundo mandato 

entre 1977 e 1983, sendo responsável pela criação da Secretaria Municipal de Cultura, 

Esporte e Turismo (PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2015). No 

segundo mandato, o município passou a se chamar Balneário Camboriú através da Lei 

Estadual n. 5.630 de 20 de novembro de 1979 (DACOL, 2013, p. 38).  

Entre os anos de 1973 e 1977, governou a cidade Gilberto Américo Meirinho da 

ARENA, fundador de empresas do ramo imobiliário e turístico, com sua gestão marcada pelo 

planejamento voltado ao turismo, tendo realizado as primeiras obras no sistema viário da 

cidade. Também edita o Plano Diretor Físico Territorial e outras legislações normativas 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2015).  

Assim, vai se fortalecendo a nível municipal o fenômeno abordado e descrito na 

literatura quando da análise da cidade de Curitiba, referente à relação do processo de 

construção da cidade-mercadoria com a estratégia voltada para o mercado do turismo 

(SANCHEZ, 2001, p. 34). De igual maneira, os trabalhadores de Balneário Camboriú vão 

alterando seu perfil, inicialmente marcado por pescadores do bairro da Barra, para 

funcionários dos novos estabelecimentos que gradativamente se instalam no município.  

Ao longo da década de 1970, também se torna um marco para a cidade a 

inauguração da Rodovia BR-1014, que atravessa o município e facilita as viagens de turistas 

de todo o Estado e do País. A BR-101, como empreendimento de integração do modelo 

econômico de crescimento com endividamento dos governos militares, marcaria também o 

destino de localidades de Balneário Camboriú como as praias da Costa Brava, a comunidade 

do morro do Boi e a cidade vizinha de Camboriú. Esta, a partir de 1980, iniciaria seu processo 

de cidade-dormitório daqueles que, ao trabalharem em Balneário Camboriú, nesta não 

conseguiam se instalar por conta do seu elevado custo de vida (COMERLATO, 2012, p. 35). 

A BR-101 torna-se, assim, também um elemento da divisão socioespacial do 

município, segregando classes sociais distintas entre aqueles moradores da aérea central com 

poder aquisitivo compatível com o padrão de vida da valorização imobiliária que passa a 

ocorrer e aqueles que, desprovidos de condições, trabalhadores e novos moradores atraídos 

pelo processo de crescimento pelo qual Balneário Camboriú irá passar a partir de 1970, sem 

condições de aquisição de imóveis ou custeio de aluguéis na área central, passam a se 

                                                 
4 A Rodovia BR-101 foi asfaltada através de projeto desenvolvido pela ditadura civil-militar que 

governada o país no âmbito das políticas de desenvolvimento econômico contidas no II PND – 
Plano Nacional de Desenvolvimento. 

 



43 

 

 

 

concentrar em novas localidades, fazendo surgir bairros como Municípios e Vila Real, além 

de principalmente buscarem suas condições de moradia no município de Camboriú, conforme 

pode ser visualizado pelo mapa na Figura 4.  

Com o regime ditatorial entrando em declínio e com a crise econômica da década 

de 1980 se aflorando, entre 1983 e 1988 governou o município o prefeito Harold Shultz, do 

Partido Democrático Social – PDS. Empresário da construção civil, em sua gestão realizou 

obras no saneamento básico do município (DACOL, 2013, p. 48; PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2015). 

Nestas primeiras décadas de emancipação que se inicia em Balneário Camboriú, o 

setor imobiliário da construção civil (Figuras 10 e 11) veio a se consolidar e ganhar força. É 

deste período a instalação das primeiras construtoras e incorporadoras, que ainda atuam, como 

H. SHULTZ (1966), CECHINEL (1968), PROCAVE (1978), ESSEGE (1979), BASUALDO 

(1980), J. KNABBEN (1980) e EMBRAED (1984). Surge também em 1976 a Associação dos 

Incorporadores de Imóveis, transformando-se em 1987 no Sindicato da Indústria da 

Construção (SINDUSCON, 2015). 

Com o surgimento da construção civil, Balneário Camboriú passa a receber um 

grande número de trabalhadores e suas famílias, que passam a servir como mão de obra 

desses empreendimentos. Segmentos que ainda compõem, juntamente com trabalhadores do 

comércio, o principal contingente laboral de Balneário Camboriú, classes populares que, 

embora diversificadas em suas peculiaridades, vivenciam, em diferentes níveis, o processo de 

segregação socioespacial e, consequentemente, os problemas urbanos, dentre eles a 

mobilidade. 

O advento da construção civil, em conjunto com a indústria turística e o comércio 

dela decorrente, consolida o poder econômico dominante no município, que exerce sua 

influência sobre o Estado, intervindo e dirigindo as forças políticas e as ações 

governamentais. A valoração imobiliária do Centro e os edifícios de alto padrão na orla da 

praia central representam resultantes desse processo. 

Diante da elitização do espaço urbano central do município, ao longo do seu 

processo histórico de formação as classes populares se instalam em bairros periféricos como 

bairro das Nações, posteriormente para além da BR-101, com o surgimento dos bairros dos 

Municípios, Vila Real, Nova Esperança e São Judas. Passa a receber contingente de 

população trabalhadora de Balneário Camboriú também o município de Camboriú, em bairros 

como Tabuleiro e Monte Alegre. 
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Figura 10 – Foto aérea na década de 1970 com o início da verticalização 

 

                        Fonte: IGUATEMI, 2014, p. 59. 

 

Figura 11 – Foto aérea na década de 1970 com o início da verticalização 

 

                                       Fonte: ULBER, 2014, p. 25. 

 

As Figuras 10 e 11 demonstram o contraste com a década anterior, colocando os 

anos de 1970 como o início do processo de verticalização. 

Portanto, com a fase internacional de reestruturação do modo de produção 

capitalista, o município de Balneário Camboriú também passa a ser vendido através de 

projetos de política urbana, conforme o processo mais amplo descrito na literatura a partir do 

fenômeno vivenciado por outras cidades médias (SANCHEZ, 2010, p. 15). Este processo 
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conduzido pelo Poder Público iniciou a organização socioespacial em bases segregadas, 

permitindo a restrição espacial das áreas centrais para camadas médias e classes dominantes. 

Nestes estudos sobre cidades médias, percebeu-se que também com auxílio poderoso da mídia 

e da publicidade o espaço se valoriza mais por seu valor de troca do que por seu valor de uso 

(CAMPOS, 2002, p. 126; SANCHEZ, 2010, p. 18): 

Os espaços capturados pelas relações de produção capitalista, que são 

incorporados aos processos de reestruturação urbana em curso, podem se 

destinar à produção ou propriamente ao consumo do espaço. No primeiro 

caso, por intermédio de obras de infraestrutura, operações logísticas de 

otimização de fluxos produtivos e obras de modernização tecnológica que 

agregam densidade técnica aos lugares para atração de empresas 

multinacionais; no segundo, por meio de operações vinculadas ao turismo e 

lazer, operações imobiliárias e, finalmente, operações voltadas ao consumo 

da cidade, estimulada pela publicidade. (SANCHEZ, 2010, p. 20) 

 

Em Balneário Camboriú, este tipo de reestruturação urbana passou pelo consumo 

do espaço através de intervenções do Estado voltadas à promoção do turismo, que por sua vez 

conduziram à valoração imobiliária, consolidando a construção civil. 

Assim, ressaltando a ótica utilizada na presente pesquisa pela qual se utilizam as 

contribuições de construção do conceito de cidade-mercadoria, também o município de 

Balneário Camboriú entra para a esfera do consumo do espaço, intensificando, por parte dos 

setores econômicos dominantes em coalizão com os agentes políticos, as ações voltadas para 

o turismo e o setor imobiliário, tendência que iria se acentuar na década de 1990: 

Através da análise de alguns processos de reestruturação urbana da década 

de 90, em sua relação com os respectivos governos de cidade e suas políticas 

urbanas, é possível identificar interessantes convergências. Essas 

convergências dizem respeito às estratégias utilizadas pelo poder político 

para “vender” as cidades. De fato, a partir da década de 90, as cidades 

passaram a ser “vendidas” de modo semelhante, o que sugere que o espaço 

das cidades se realiza agora enquanto mercadoria. (SANCHEZ, 2001, p. 33) 

 

Essas convergências do estudo de Sanchez sobre outras realidades também são 

percebidas em Balneário Camboriú, que, antes de passar por este processo acentuado de 

venda da cidade através de políticas locais, ainda iria experimentar a contradição de governos 

municipais. 

A redemocratização do País, a Constituinte de 1988, o retorno do 

pluripartidarismo e das eleições diretas para presidente da República, também marcariam em 

1989 a primeira eleição municipal em Balneário Camboriú pós-regime ditatorial, com vitória 

nas urnas da coligação Frente Popular, com orientação política de centro-esquerda, tendo 
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como prefeito Leonel Arcângelo Pavan, do Partido Democrático Trabalhista – PDT, e vice-

prefeito Aristo Manoel Pereira, do Partido dos Trabalhadores – PT, com mandato até 1992 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2015). Este grupo, mesmo 

que com uma série de divisões internas ao longo dos pleitos seguintes, iria marcar uma 

intensificação do desenvolvimento social e econômico de Balneário Camboriú.  

Em paralelo com a implementação de políticas sociais comuns a governos da 

chamada Frente Popular, como, por exemplo, a ampliação da rede de saúde e educação 

pública, o programa Leite Amigo Pão, que distribui semanalmente pão e leite para as crianças 

das escolas do município, também ocorreriam, especialmente a partir do segundo mandato do 

prefeito Leonel Pavan (1997-2000), políticas destinadas ao fortalecimento do capital ligado ao 

turismo e ao setor imobiliário, consolidando neste período a ideia de Balneário Camboriú 

enquanto cidade-mercadoria e se intensificando as estratégias de city marketing (PAVAN, 

2015; PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2015).  

Ainda no mandato da Frente Popular no inicio da década de 1990, Balneário 

Camboriú inauguraria o primeiro Centro Integrado de Educação Pública – CIEP do Estado de 

Santa Catarina, modelo de escola em turno integral idealizado e executado pelo governador 

Leonel de Moura Brizola e pelo secretário estadual de educação Darcy Ribeiro nas gestões do 

PDT no Estado do Rio de Janeiro. O CIEP Rodesindo Pavan, criado na gestão do secretário 

municipal de educação Luis Vilmar de Castro em 1991, conforme Decreto Municipal n. 

2.165/1991, localizado no bairro da Vila Real, ainda em 2015 oferece 400 vagas para crianças 

até a quarta série do ensino fundamental, permanecendo como única unidade pública 

municipal de turno integral em Balneário Camboriú (PREFEITURA DE BALNEÁRIO 

CAMBORIÚ, 2015).  

O mesmo Luis Vilmar de Castro foi eleito prefeito pelo PDT no pleito de 1992 

para mandato até final de 1996, sendo substituído em janeiro de 1997 novamente por Leonel 

Pavan, que, com a possibilidade de reeleição aprovada em 1998 pelo Congresso Nacional, 

conquista novo mandato na eleição municipal de 2000, porém renuncia ao cargo para se 

candidatar ao Senado da República logo em 2002, de modo a assumir a Prefeitura Municipal 

o vice Rubens Spernau, que, por sua vez, seria reeleito em 2004 para mandato até 2008. 

Também no ano de 2001 marcaria a política local a migração partidária do grupo alinhado 

com Pavan, com sua saída do PDT e filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira – 

PSDB (JORNAL A NOTÍCIA, 2015; PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2015).  

Os prefeitos Pavan e Spernau eram também empresários da construção civil, e 

tiveram seus mandatos marcados pela época do auge do neoliberalismo no Brasil, que por sua 
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vez teve “forte impacto sobre as cidades” (MARICATO, 2011, p. 9), com o município de 

Balneário Camboriú recebendo diversos empreendimentos econômicos privados, com 

parceria e apoio do Poder Público, que marcariam a estratégia de divulgação e venda da 

cidade por todo o País e no exterior, visando a consolidação como marca de atração turística e 

também o advento do setor imobiliário com a construção de edifícios de alto padrão. Constam 

desse período a fundação de novas construtoras e incorporadoras, os empreendimentos como 

a rede de supermercados Angeloni, a loja de departamentos Havan, o Atlântico Shopping, o 

Complexo Turístico Cristo Luz, o Parque Unipraias, responsável por interligar pelo ar a praia 

central com as praias agrestes, a Tedesco Marina, além da construção da Linha de Acesso às 

Praias, que passa a cortar as regiões da Costa Brava, modificando-as consideravelmente 

(FOPPA, 2009, p. 62). 

A literatura aborda de forma mais ampla e analisa o fenômeno nacional das 

parcerias público-privadas como “expressão do movimento que transforma o espaço em 

mercadoria” (SANCHEZ, 2010, p. 22), sendo parte desta conjuntura a realidade de uma 

cidade média como Balneário Camboriú.  

Deste modo, o Estado cumpre seu papel de atender os interesses econômicos 

dominantes, sendo o investimento público do período voltado à acumulação de capital e à 

venda da cidade: 

O Estado tem práticas de investimento regressivo definidas por interesses 

diversos. Queremos lembrar aqui três linhas de orientação do investimento 

público urbano: a) aquela orientada pelos interesses do mercado imobiliário, 

cujo motor é a valorização imobiliária, b) aquela definida pelo marketing 

urbano, cujo motor é a visibilidade, e c) aquela definida pela relação 

clientelista que responde a interesses eleitorais. Essa última pode até 

implicar investimentos em áreas pobres, mas subverte uma orientação de 

investimento que poderia ser dada pelo planejamento urbano. (MARICATO, 

2007, p. 60) 

 

No pleito municipal de 2008, após 18 anos de um mesmo grupo político à frente 

do Executivo Municipal, sairia vencedor das urnas o prefeito Edson Renato Dias, conhecido 

como Piriquito, filiado ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, e que 

também seria reeleito no ano de 2012, para seu segundo mandato, com término previsto para 

2016. Marcam sua gestão obras no sistema viário da cidade, como a ampliação de pistas de 

rolamento na 3ª e 4ª avenidas (JORNAL DE SANTA CATARINA, 2015). 
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2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E SOCIOECONÔMICOS 

 

O município integra a Mesorregião do Vale do Itajaí e a Microrregião da Foz do 

Rio Itajaí, compondo área de atuação da Agência de Desenvolvimento Regional de Itajaí em 

conjunto com outros oito municípios (Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Itajaí, 

Itapema, Navegantes, Penha e Porto Belo), conforme a Lei Complementar n. 243/2013 

(DACOL, 2013, p. 40).5 De igual forma, com o advento da Lei Complementar n. 495/2010, 

Balneário Camboriú passa a constar como parte do Núcleo Metropolitano da Região 

Metropolitana da Foz do Itajaí, porém permanece no plano formal distante da efetivação.6 

Em termos de zoneamento e política de ocupação e uso do solo, Balneário 

Camboriú tem sua disciplina estabelecida através da Lei Municipal n. 2.794/2008, com a 

divisão territorial em nove Macrozonas de Ambientes Construídos – MAC e três Macrozonas 

de Ambientes Naturais – MAN. Por sua vez, em termos de microzoneamento, são 41 zonas 

caracterizadas por critérios de adensamento, restrições e vocações, predominando a zona de 

ambiente construído consolidado de alta densidade. Já acerca de sua divisão política, são 

encontrados 12 bairros, a região das Praias Agrestes e o Centro, no qual se encontra a praia 

central com 6,8km (DACOL, 2013, p. 42-43). 

Sobre sua estrutura administrativa, conforme Lei Municipal n. 1.068 de 1991 e a 

Lei Municipal n. 2.798 de 2008, a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú possui 16 

secretarias municipais, incluindo o Gabinete do Prefeito e a Procuradoria Jurídica, além de 

cinco órgãos da administração indireta, sendo estes a Fundação Cultural, a Fundação 

Municipal de Esportes, a autarquia Empresa Municipal de Água e Saneamento – EMASA, a 

empresa de economia mista Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Balneário 

Camboriú – COMPUR e o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do 

Município de Balneário Camboriú – BCPREVI. Completam a organização administrativa os 

fundos municipais com estrutura própria, com destaque para o Fundo Municipal de Trânsito – 

                                                 
5 O município de Balneário Camboriú está inserido na região da Associação dos Municípios do da Foz 

do Rio Itajaí, porém por decisão política do atual Prefeito Municipal Edson Renato Dias optou por se 
retirar da associação. A AMFRI discute temas a partir da dimensão regional, buscando saída para 
questões como saúde pública, coleta de lixo e também mobilidade urbana. Atualmente está em 
discussão a elaboração dos Planos Municipais de Mobilidade Urbana – PlanMob 
(www.planomobilidade.com.br). 

 
6 Em termos de planejamento regional para a Foz do Rio Itajaí, há iniciativas já realizadas ou em 

pleno desenvolvimento que integram também o município de Balneário Camboriú, tais como o 
Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro de Santa Catarina e o Projeto de Gestão Integrada 
da Orla Marítima – Projeto Orla. 
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FUMTRAN, o Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Público – FUNSERVIR e o Fundo 

Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor – PROCON (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2015). 

Especialmente quanto ao transporte público coletivo, a estrutura administrativa da 

Prefeitura Municipal congrega competência sobre o tema através do Fundo Municipal de 

Trânsito – FUMTRAN que, conforme a Lei Municipal n. 2.165 de 2002 e a Lei Municipal n. 

2.423 de 2004, tem por objetivo, dentre outros, a “Gestão, fiscalização e gerenciamento de 

todos os serviços e ações que compreendem ou afetam o Sistema de Transportes de Balneário 

Camboriú”. Da mesma forma, a Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Balneário 

Camboriú – COMPUR, conforme a Lei Municipal n. 253 de 1974 e a Lei Municipal n. 2.399 

de 2004, tem dentre seus objetivos a promoção de “todos os meios necessários à operação, 

gerenciamento, planejamento e fiscalização dos serviços de transporte”.  

Ocorre que tanto o FUMTRAN quanto a COMPUR não exercem protagonismo 

sobre o setor de transporte público coletivo, como será mais bem exposto nos capítulos 

seguintes. Mais uma vez, os aspectos ideais constantes na legislação contrastam com a 

realidade das operações do serviço público. 

O município de Balneário Camboriú possui uma área geográfica de 46,238km², 

com uma população estimada de 124.557 habitantes em 2014, em sua maioria nascidos na 

região Sul do País e todas elas residentes na área urbana, sendo que 27.265 informaram ao 

IBGE não residir na cidade antes de 31 de julho de 2005, demonstrando um expressivo 

aumento populacional que se intensificou a partir de 1970, com a peculiaridade de uma 

população que no período da alta temporada de verão atinge um milhão de pessoas, 

comprometendo recursos e dinamizando a economia (DACOL, 2013, p. 39; FOPPA, 2009, p. 

59; IBGE, 2014). 

Esta característica de um número considerável de seus moradores ter se 

estabelecido no município em um período recente também influencia as relações existentes, 

incluindo os relacionamentos responsáveis pela organização política e associativa da 

sociedade civil. Por sua vez, o aumento populacional sazonal, decorrente da época de 

temporada de verão que abrange três meses ao ano, pressiona toda a estrutura urbana e a 

provisão de serviços públicos, que, programados para atender a população habitante regular, 

tornam-se completamente incapazes de absorver a demanda aumentada em razão da presença 

dos turistas.  

Uma parte significativa deste aumento populacional recente está na migração das 

classes médias oriundas do Sul e Sudeste do País, similar ao movimento vivenciado por 
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Florianópolis e analisado por pesquisa realizada nesta cidade (SUGAI, 2002, p. 149), 

destacando-se a presença de cidadãos aposentados e a motivação deste contingente baseada na 

violência, trânsito, poluição e qualidade de vida das grandes cidades de onde migram 

(SUGAI, 2002, p. 154). 

Portanto, com estas características, Balneário Camboriú se enquadra no perfil das 

cidades médias, considerando os municípios entre 100 a 500 mil habitantes. São as cidades 

médias que inevitavelmente dependem do transporte motorizado (VASCONCELLOS, 1995, 

p. 8) e registram as maiores taxas de crescimento populacional do País a partir da década de 

1980, não sendo diferente no município (BAENINGER & BRITO, 2007, p. 4-5; 

MARICATO, 2011, p. 15): 

 

Tabela 4 – População residente de Balneário Camboriú (1970-2014) 

Ano 1970 1980 1991 2000 2010 2014 

Número de 

Habitantes 

10.839 21.854 40.308 73.455 108.089 124.557 

Fonte: DACOL, 2013, p. 39; IBGE, 2014. 

 

Este crescimento é parte do processo de intensificação da matriz econômica do 

município a partir do turismo e da indústria imobiliária (FOPPA, 2009, p. 59), com 

predomínio do setor terciário através de uma diversidade de lanchonetes, bares, 

supermercados, restaurantes e similares (DACOL, 2013, p. 40). Compõem então esse 

contingente populacional os trabalhadores do comércio, da construção civil e da rede de 

serviços, naturais de outros municípios e que migraram para Balneário Camboriú. 

De igual forma, este processo de urbanização de Balneário Camboriú é parte do 

próprio processo atual de urbanização do final do século XX e do início do século XXI, em 

que migrações provenientes de metrópoles se destinam para a interiorização de aglomerados 

urbanos (BAENINGER & PERES, 2012, p. 13). Assim, o Vale do Itajaí, região na qual 

Balneário Camboriú está inserido, constitui-se como um “aglomerado metropolitano recente”, 

parte de um processo de novas territorialidades e de reorganização populacional brasileira, no 

qual as pessoas se “movimentam, deslocam-se e circulam diariamente, trazendo novas 

demandas às políticas sociais, quer seja em termos de transporte e moradia, assim como de 

saúde e educação” (BAENINGER & PERES, 2012, p. 13). 

Neste processo se consolida a segregação socioespacial entre área central e bairros 

periféricos/município de Camboriú, com destaque para a divisão espacial marcada pela 
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Rodovia BR-101, conforme a Figura 3, estabelecendo uma conurbação, em que serviços como 

transporte público coletivo, sistema viário, coleta de lixo, abastecimento de água, tratamento 

de esgoto sanitário e segurança pública não podem ser analisados isoladamente em cada 

município. 

A cidade, portanto, forma seu perfil de população, detentora de salário médio 

mensal de 2,2 salários mínimos, com 43.156 pessoas assalariadas em um universo de 

economia com 8.982 empresas atuantes, movimentando no ano de 2012 um PIB per capita de 

R$ 22.328,25 (IBGE, 2014). O município de Balneário Camboriú ainda estimou para o ano de 

2015 uma receita em seu Orçamento Anual de R$ 630 milhões. Segundo informações da 

RAIS, no ano de 2011 eram 19.879 empregos no setor de serviços (sendo 15,27% ou 6.225 na 

área de hotéis, bares e restaurantes), 12.188 empregos no comércio (29,89%) e 8.643 na 

indústria (sendo 15,59% ou 6.538 na construção) (SEBRAE, 2013, p. 48). 

Por sua vez, a vizinha Camboriú, parte do mesmo processo de crescimento 

populacional (em 1980 possuía 14.038 habitantes, com uma população estimada de 74.434 

pessoas em 2015), movimenta um PIB per capita de R$ 12.843,36, com apenas 2.005 

empresas atuantes e 9.826 pessoas assalariadas, com salário médio mensal de 2,1 salários 

mínimos (IBGE, 2014). Em 2015, teve uma estimativa de receita em aproximadamente R$ 

146 milhões na lei orçamentária anual. Em 2011, eram 3.361 empregos no setor terciário de 

serviços, 2.552 empregos no comércio e 3.017 gerados na indústria (SEBRAE, 2013, p. 47). 

São números que demonstram uma capacidade de crescimento econômico do 

município de Balneário Camboriú, mas que são por si só incapazes de demonstrar seu aspecto 

social e, especialmente, a questão da organização espacial, como o espaço urbano está 

distribuído ou como o Estado, através do Executivo Municipal, atua em suas prioridades de 

políticas públicas e investimentos orçamentários. 

 

2.4 ASPECTOS DA POLÍTICA URBANA E DA CONSTRUÇÃO DA CIDADE-

MERCADORIA 

 

No que se refere à suposta vocação econômica do município, a orientação pela 

matriz do turismo e da construção civil de alto padrão permanece predominante, continuando 

a atrair turistas de variadas origens e empreendimentos privados diversificados, tais como a 

rede Walmart por meio do supermercado BIG, o Balneário Camboriú Shopping e a segunda 

loja da rede de supermercados Angeloni.  
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Figura 12 – Vista de Balneário Camboriú – 2015 

 

               Fonte: SECTUR, 2015 – Foto Silvia Bomm. 

 

Como visto na Figura 12, a cidade, no século XXI, fruto das políticas urbanas 

anteriores, encontra-se com sua área central verticalizada, com paisagem diferente daquela 

dos primeiros anos, com o concreto sobressaindo sobre a vegetação. Enquanto mercadoria à 

venda, Balneário Camboriú reflete seu planejamento urbano e suas ações de indução ao 

turismo, através dos seus respectivos instrumentos, vinculados com o que a teoria de 

planejamento urbano apresenta como paradigma de planejamento da cidade-mercado 

(SANTOS JR, 2015, p. 9).  

No período recente um dos instrumentos é o city marketing, a publicidade oficial e 

a linguagem utilizadas pelo Poder Público para descrever a cidade, passando pela arquitetura 

dos imóveis de alto padrão da construção civil, compõem o discurso da coalizão dominante. 

Conforme Sanchez, ao analisar as estratégias de city marketing de Curitiba (1996, p. 83), se 

estabelece uma imagem-síntese da cidade, uma “imagem urbana mitificada” capaz de gerar 

representações simbólicas. Uma identidade social coletiva, ideias-chave e estilos de vida com 

valores no consumo material e em lugares-comuns que acabam por serem reproduzidos pela 

população, especialmente as camadas médias. Procura-se influir na fala da cidade, na sua 

língua e em sua escrita, na linguagem urbana por ela manifestada (LEFEBVRE, 2001, p. 70). 

Cita-se, por exemplo, a marca e a identidade visual redefinidas em 2013 a partir 

da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, que apresenta o slogan 
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“Balneário Camboriú: seu melhor lugar” e tem por conceito “a complexidade e a grande 

diversidade de opções e culturas presentes na cidade de Balneário Camboriú, que possui 

inúmeras opções de entretenimento 24 horas por dia, assim como inúmeras opções turísticas e 

gastronômicas” (SECTURBC, 2015), frisando assim o consumo coletivo da cidade. Registra-

se que esse consumo da cidade também é restrito às classes que, detentoras de poder de 

consumo, conseguem arcar com as despesas dos locais de lazer ou gastronomia, realçando 

também o aspecto segregacionista existente nas políticas de promoção ao turismo.  

No mesmo sentido, encontra-se a definição estabelecida através da Lei Estadual n. 

13.039 de 2004, que reconhece a cidade como “Capital Catarinense do Turismo” e ainda as 

metáforas de “Maravilha do Atlântico Sul” ou “Mônaco brasileira”. Também como 

ferramenta de city marketing, a revista institucional de divulgação da cidade elaborada em 

2013 pela referida Secretaria Municipal de Turismo referenda esta identidade ao apresentar 

praias, atrativos turísticos, infraestrutura e eventos locais (SECTURBC, 2015).  

Como parte desta interação entre comunicação, cultura, política urbana e espaço 

na construção de conteúdos simbólicos e da imagem-síntese da cidade-mercadoria, estão 

também os eventos que compõem a estratégia de consumo coletivo do município por meio de 

espetáculo urbano. Em Balneário Camboriú, todos eles com financiamento público, destacam-

se “Os amigos se encontram em Balneário Camboriú”, já em sua 17ª edição, na qual durante 

um dia a avenida Atlântica na orla da praia central é fechada, e também o “Carnaval de 

Balneário Camboriú” e o “Reveillon Show”, com a queima de fogos na passagem de final de 

ano, estes últimos com o suporte na apresentação de artistas de renome nacional 

(PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2015).  

Com estas políticas urbanas, mesmo apresentando segundo IBGE (2014) alto 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (0,845, conforme o IDHM2010) em Santa 

Catarina (com média de 0,774) e no Brasil (com média de 0,727), reconhecida aqui a 

parcialidade dos indicadores oficiais, a cidade-mercadoria de Balneário Camboriú convive 

com as adversidades de mobilidade e trânsito. Com auxílio destes indicadores, a estratégia de 

venda da cidade passa pela construção da imagem de “cidade-modelo”, construída também 

por instrumentos de política urbana como o city marketing (SANCHEZ, 2001, p. 31). 

A cidade é uma mercadoria a ser vendida, num mercado extremamente 

competitivo, em que outras cidades também estão à venda. Isto explicaria 

que o chamado marketing urbano se imponha cada vez mais como uma 

esfera específica e determinante do processo de planejamento e gestão de 

cidades. Ao mesmo tempo, aí encontraríamos as bases para entender o 

comportamento de muitos prefeitos, que mais parecem vendedores 

ambulantes que dirigentes políticos. (VAINER, 2000, p. 78) 
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Constam como parte integrante deste processo a construção de discursos, imagens 

e padrões de vida da população residente em Balneário Camboriú, como parte do processo de 

venda da cidade, inserido inclusive nas peças publicitárias do município (VIVA 

BALNEÁRIO, 2015). Neste sentido, há uma visão de cidade próxima àquela das camadas 

médias residentes no Centro urbano do município, de modo a se sobressair sobre o cotidiano 

dos moradores dos bairros mais afastados, como os bairros dos Municípios ou Nações, que 

não constam na publicidade oficial ou na venda da cidade promovida pelos atores privados. A 

cotidianidade parece um conto de fadas (LEFEBVRE, 2001, p. 32). 

A difusão de valores e modos de vida próprios das camadas médias contribui 

para a consolidação da representação da vida urbana construída com base na 

imagem de uma ordem urbana harmoniosa e sem conflito. A forte veiculação 

das imagens-síntese da cidade intensifica a ideia do socialmente pleno 

usufruto dos novos espaços – produtos da modernização – e implicitamente 

sugere a existência de uma vida de classe média para todos os habitantes. 

(SANCHEZ, 2001, p. 43) 

 

Com a ideia de harmonia e ausência de conflitos, as cidades estariam na condição 

de empresas, concorrendo entre si, necessitando, desta maneira, das mesmas ferramentas 

típicas do mercado, destacando-se o “planejamento estratégico e mercadófilo em que a cidade 

é concebida como empresa e gerida a partir de ações de marketing e competição” (SANTOS, 

2015, p. 37). A competitividade urbana passaria a status de centralidade para os municípios 

(SUGAI, 2002, p. 3; VAINER, 2000, p. 76). 

Além do city marketing e das ações indutoras do turismo, o Poder Público de 

Balneário Camboriú também se valeu de outros instrumentos de política urbana que se 

relacionam com esta perspectiva, através de parcerias público-privadas (VAINER, 2013, p. 

38). Trata-se da Outorga Onerosa do Potencial Construtivo Adicional, a Transferência do 

Direito de Construir e o Direito de Preempção, previstos no Plano Diretor e regulamentados 

pela Lei Complementar n. 3 de 2010.  

A Transferência do Potencial Construtivo refere-se à possibilidade de majoração 

do coeficiente de aproveitamento na edificação de um determinado imóvel, enquanto que a 

Transferência do Direito de Construir permite ao proprietário do imóvel a venda de seu 

potencial construtivo para outro ou utilização por ele mesmo em outro imóvel de sua 

propriedade. Por fim, o Direito de Preempção se refere à prioridade do Poder Público na 

eventual aquisição de determinados imóveis colocados à venda que venham a ser declarados 

preemptos por lei municipal. 
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Especialmente o uso do mecanismo de Transferência do Potencial Construtivo, 

previsto pelas legislações atuais, expressa que o Estado flexibiliza suas próprias diretrizes 

formais, constantes na lei do Plano Diretor, em favor da indústria da construção civil, no 

sentido de que essa possa contrariar os parâmetros de construção dos seus imóveis, desde que 

pague a mais por isso. No entanto, este mesmo valor, posteriormente integrado ao orçamento 

público, é disputado pelas classes dominantes no debate sobre os investimentos a serem 

priorizados pelo Poder Público.  

Estes instrumentos citados compõem as ferramentas institucionais das chamadas 

Operações Urbanas Consorciadas, conforme art. 3º da legislação citada: 

um conjunto de medidas e ações de natureza operacional e institucional que, 

coordenadas pela Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de 

Planejamento e Gestão Orçamentária, buscarão conciliar a participação dos 

proprietários urbanos, moradores e usuários permanentes e organizados, 

investidores privados e públicos de várias naturezas, cujos interesses e 

objetivos sejam comuns ou complementares, nas transformações e 

melhoramentos urbanos de partes da cidade, associados as melhorias sociais, 

valorização ambiental, melhorias de espaços públicos, dos equipamentos de 

comércio e de serviços, na recuperação e manutenção de patrimônios 

culturais significativos, arquitetônico, na promoção de habitação de interesse 

social, na melhoria da infraestrutura da cidade, do seu sistema viário, e do 

transporte coletivo num determinado perímetro contínuo ou descontínuo, 

cujos fundos poderão ser, total ou parcialmente viabilizados mediante a 

concessão de Outorga Onerosa de Potencial Construtivo Adicional. 

 

Pelo texto legal, percebe-se o interesse de conciliar interesses públicos com 

interesses privados, alavancando inclusive investimentos, de modo a servir o Estado como 

base para o lucro particular. A legislação também apresenta de modo generalizado os 

objetivos propostos, porém as Operações Urbanas serviram para viabilizar especialmente o 

sistema viário. 

Por meio dessas operações que viriam a receber ainda o nome de “Operações 

Urbanas Consorciadas – Humanizando Balneário Camboriú (OUC-HBC)”, o município 

realizou intervenções no sistema viário, custeando as desapropriações necessárias para sua 

ampliação, por meio de valores advindos da construção civil de Balneário Camboriú, em uma 

perspectiva que reforça o mito do sistema viário enquanto bem de consumo coletivo 

(VASCONCELLOS, 1995, p. 20). A Lei Municipal n. 3.237 de 2011 criaria a OUC-HBC 

visando o prolongamento, o alargamento ou a construção de parte do sistema viário da cidade, 

enquanto que a Lei Municipal n. 3.663 de 2014 criaria a OUC-HBC2, também destinada ao 

prolongamento de uma determinada avenida (SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

URBANO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, 2013). 
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Assim, as ações estatais do Poder Público local, levando em conta também as 

prioridades das coalizões políticas no que se refere ao calendário eleitoral, consentiu com o 

descumprimento do Plano Diretor como maneira de permitir o aumento de receita, que por 

sua vez custeou as inversões para mudanças exclusivamente no sistema viário, mantendo o 

transporte privado individual como principal ator dos deslocamentos motorizados urbanos. Os 

valores a mais assumidos pelas classes dominantes, de maneira indireta, também retornaram 

para si, enquanto usuária também do sistema viário. 

No mesmo sentido, o Poder Público iria criar através da Lei Municipal n. 3.681 de 

2014 o Índice de Confortabilidade de Obra para Desapropriações (ICON) e o Índice 

Construtivo Adicional para Desapropriações (ICAD), ambos também para a outorga onerosa 

do direito de construir adicional, destinando-se o valor recebido para o pagamento de 

indenizações ainda não pagas. Foram 108 requerentes interessados em se submeter a referida 

legislação para obter os benefícios do direito de construir adicional (SECRETARIA DE 

PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, 2015). 

Novamente, através de mecanismos legais, o Poder Público buscou maneiras de 

permitir o descumprimento de parâmetros urbanísticos, em contrapartida de obter maior 

receita orçamentária. No entanto, a disputa dos investimentos orçamentários sobre seu destino 

definem os beneficiários, que, em muitos casos, são duplamente os setores econômicos que 

lucram com as permissões concedidas de sobrepor limites do Plano Diretor e, posteriormente, 

com o uso de recursos públicos que contribuam para a valoração de seus imóveis. 

Seguindo esta linha de transformação do espaço urbano em mercadoria, o Poder 

Público local ainda promoveu a alienação de bens imóveis municipais com a venda para a 

construção civil de ruas projetadas, conforme demonstram as Leis Municipais n. 2.381 de 

2004, n. 3.298 de 2011, n. 3.346 de 2011 e n. 3.455 de 2012. E em 2015 seria apresentado na 

Câmara Municipal de Vereadores o Projeto de Lei n. 131/2015, de autoria do Executivo 

Municipal, que autoriza a “cessão onerosa do direito à denominação de espaços e eventos 

públicos”, e que se aprovado permitirá que empresas privadas vinculem suas marcas com 

espaços como praças, ginásios, centros comunitários e outros equipamentos públicos. 

Embora ocorram casos em que a alienação de ruas possa realmente servir para 

atender a coletividade, quando as áreas cedidas não poderiam ser objeto de uso público em 

razão do seu tamanho, pode-se levantar dúvida sobre a cumplicidade de tais ações em 

benefício do poder econômico. Quanto à nomeação de eventos e espaços públicos, representa, 

quanto a este último, a venda literalmente da coisa pública, com o município passando a 

estampar nomes de empresas, caracterizando a total sobreposição do privado sobre o público, 
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especialmente no campo simbólico. Ações com concepção liberal, que sobre a tese da crise 

fiscal do Estado submetem este ainda mais aos interesses econômicos. 

 

Assim, a cidade-mercadoria de Balneário Camboriú em seu discurso oficial não 

apresenta qualquer elemento de segregação socioespacial, procurando sintetizar uma imagem 

a partir das suas políticas estatais de atender aos interesses de sua classe dominante que 

procura a atração de novos investimentos, de modo que estes não migrem para outras cidades, 

destinando-os exclusivamente a permitir maior acumulação de capital. 

 

2.5 ASPECTOS DA MOBILIDADE URBANA 

  

As características peculiares do município, descritas anteriormente, influenciam 

por sua vez nos aspectos da mobilidade urbana que “está diretamente relacionada às inúmeras 

determinações políticas, sociais e econômicas” (ARAUJO, 2012, p. 18). Passando por este 

processo de expansão populacional e verticalização imobiliária, em que pese sua dimensão 

geográfica, situa-se Balneário Camboriú com a maior densidade de prédios, mas também uma 

maior densidade demográfica (2.337,67 hab/km²), tendo consequências diretas sobre a 

mobilidade de seus cidadãos e impactando sobre o sistema viário da cidade, influenciado por 

um aumento de 120% em sua frota, atualmente com 78.238 veículos, sendo 44.089 

automóveis, 13.729 motocicletas, 4.546 caminhonetes e 304 ônibus. Assim, em 2014 registra-

se 1,63 habitante por veículo, considerando automóveis e motocicletas, sendo que em 2004 

registrava-se 2,6 habitantes por veículo, números superiores a muitas capitais (JORNAL 

PÁGINA 3, 2014, p. 17; IBGE, 2014).  

Estes números também refletem o quanto a atuação do Estado, no nível federal, ao 

atender os interesses do capital vinculados com a indústria automobilística, resulta na piora 

das condições de mobilidade urbana das cidades brasileiras. A política estatal permitiu a 

democratização de um bem de consumo representado pelo automóvel, anteriormente restrito 

as classes privilegiadas, no entendo o aumento da frota em circulação, em razão do estímulo 

para a aquisição de automóveis e motocicletas, impacta diretamente nas condições de trânsito 

encontradas. Esse fenômeno é resultante da política do Governo Federal de redução do 

Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI sobre a produção de automóveis, com uma 

série de decretos prorrogando a redução das alíquotas, inclusive com a alteração por 

determinado período de 7% para 0% sobre os Carros 1.0, mas também a diminuição sobre 
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carros utilitários, carros 1.1 a 2.0, além daqueles com combustível Flex, ou seja, movidos 

simultaneamente a álcool ou gasolina.  

Mais uma vez, a segregação socioespacial resultante das políticas urbanas 

implementadas no processo histórico de Balneário Camboriú se encontra reforçada com os 

deslocamentos intermunicipais, em virtude da separação de local de trabalho dos locais de 

moradia, sendo estes gradativamente levados para distâncias mais longas em razão da 

valoração imobiliária das áreas centrais do município. Somam-se a essas condições de 

moradia as condições de transporte público coletivo, comprometendo as condições de 

reprodução da força de trabalho, de modo que em Balneário Camboriú trabalhadores da 

construção civil e do comércio diariamente se desloquem de Camboriú. 

Ainda de acordo com o Censo Demográfico de 2010, em Balneário Camboriú 

38,5% da população residem de aluguel, sendo que em Camboriú 21,8% residem na mesma 

situação, ambos os municípios acima da média nacional de 18,3%. São 15.557 habitantes de 

Camboriú maiores de 10 anos que se deslocam diariamente e exercem trabalho em outro 

município, sendo 3.834 na construção e 3.187 no comércio, além de 1.428 no serviço 

doméstico (IBGE, 2014). 

Em pesquisa de 2012 realizada pela Universidade do Estado de Santa Catarina 

com motoristas, motociclistas, ciclistas e usuários do transporte coletivo que se deslocam 

entre Camboriú e Balneário Camboriú, aferiu-se quanto aos usuários de ônibus que 63,4% 

utilizam este modo diariamente, o sexo feminino representa 75,2% e 78,2% afirmaram ser a 

única opção de deslocamento, enquanto 54% não utilizam outro meio de transporte. Do total 

de entrevistados dos diferentes modos, 53,8% “acham que o transporte particular é priorizado 

quanto aos investimentos públicos” (UDESC, 2013, p. 37). 

Em razão da sua dimensão e dos números de sua frota, na qual predomina o 

automóvel particular, Balneário Camboriú também possui problemas na falta de vagas de 

estacionamento nas principais vias do município, especialmente em sua parte central (O SOL 

DIÁRIO, 2015). Neste cenário, o Poder Público local institui o estacionamento rotativo 

controlado, também conhecido como Zona Azul, com o objetivo de promover o rodízio das 

vagas. Após um início de execução direta da venda dos cartões de estacionamento por parte 

da Prefeitura, através de agentes contratados como temporários através do regime da 

Consolidação das Leis do Trabalho, o município optou pela terceirização do serviço, e em 

paralelo ampliou-se também as vias em que vigora a necessidade do cartão no horário 

comercial, gerando inúmeras reclamações e questionando-se o intuito de geração de receita 

por detrás da medida. A implementação do estacionamento rotativo não resolveu o problema 



59 

 

 

 

de falta de vagas, favorecendo discussões alternativas para o problema, como a 

implementação de edifícios-garagens. (DIARINHO ONLINE, 2015). 

O estacionamento rotativo ainda suscita questão de que esta política estatal 

contribui também para aprofundar a segregação socioespacial, sendo novamente as classes 

populares as principais atingidas, pois, em que pese a ideia de desestímulo do transporte 

privado individual, com as deficiências do transporte público coletivo, são os trabalhadores 

oriundos de Camboriú e dos bairros periféricos os mais prejudicados com a necessidade de 

pagamento para estacionar nas áreas centrais, visto que aos moradores do Centro as distâncias 

a serem percorridas permitem, em tese, o deslocamento a pé. 

De igual forma, nos últimos anos, a Prefeitura realizou as já citadas Operações 

Urbanas Consorciadas, no sentido de somar receitas junto aos recursos orçamentários para 

investir no sistema viário municipal, especialmente no custeio das desapropriações 

necessárias para a construção ou ampliação de vias. Assim foi feito com o alargamento e o 

prolongamento da 4ª Avenida, o alargamento da 3ª Avenida e a abertura da avenida Martin 

Luther. Em que pesem estas medidas terem facilitado o fluxo, elas não solucionaram 

dificuldades existentes no trânsito, podendo aqui se questionar o custo-benefício do 

investimento, que se mantêm na lógica do transporte individual. Registra-se também que com 

a ampliação das pistas de rolamento optou-se pela implementação de passarelas elevadas para 

pedestres, o que por sua vez aumentou o custo de manutenção do transporte coletivo, segundo 

estudo da consultora contratada pela própria Prefeitura (IGUATEMI, 2014, p. 205). 

Em paralelo a estas intervenções do sistema viário, também houve nos últimos 

anos em Balneário Camboriú a ampliação das faixas de uso compartilhado, utilizadas em sua 

maioria por usuários de bicicleta, com destaque para sua implementação na avenida Atlântica 

na orla da praia central e que foi objeto de resistência do comércio local em virtude da 

redução das vagas de estacionamento na área central do município. Os mencionados 

deslocamentos diários entre Camboriú e Balneário Camboriú, frutos da segregação 

socioespacial, também são feitos com bicicleta por parte dos trabalhadores da construção civil 

e do comércio. 

Portanto, considerando suas características físicas e econômicas, seu perfil 

trabalhado pelo presente estudo como cidade-mercadoria e o cenário atual de mobilidade 

urbana, constata-se que nesta percepção de urbanismo questões como transporte público, 

dentre outros temas, não possuem “status de temas importantes” (MARICATO, 2000, p. 124), 

causando o aumento dos congestionamentos apesar das obras no sistema viário (MARICATO, 
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2000, p. 142), que acabam por drenar a “maior parte dos recursos destinados aos transportes 

urbanos em detrimento do transporte coletivo” (GOMIDE, 2006, p. 245). 

Assim, Balneário Camboriú apresenta-se já no século XXI como um produto 

modelo dos conceitos de “cidade-empresa” ou “cidade-mercadoria”, abordados pela literatura 

como fenômenos nacionais e internacionais, que redefine o próprio conceito de cidade, com 

sua transformação em sujeito de mercado que legitima “a apropriação direta dos instrumentos 

do Poder Público por grupos empresariais privados” (VAINER, 2000, p. 89). É nestas 

determinações do modo de produção que devem ser analisadas as políticas do serviço de 

transporte público coletivo municipal. 



61 

 

 

 

3. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO MUNICIPAL EM 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

 

Neste capítulo, será feita análise do transporte público coletivo municipal de 

Balneário Camboriú, desde seu início até o ano de 2015, com a descrição de como o serviço é 

prestado atualmente, se valendo de material oriundo de pesquisa documental denominado 

para fins metodológicos de Grupo 1, composto por legislações, edital, contrato, atas e 

documentos da administração pública em geral no que tange ao processo licitatório e à 

execução administrativa. Após a contextualização e a caracterização feitas no primeiro 

capítulo, a seguir, para se compreender o serviço público na realidade de uma cidade média, 

será também abordada perspectiva teórica sobre transporte público coletivo em paralelo à 

descrição do modelo em vigor. 

 

3.1 O INÍCIO 

 

As décadas de 1950 e 1960, período que marca a emancipação político-

administrativa do município de Balneário Camboriú, representam também a fase de 

reorganização dos sistemas de transportes nas cidades brasileiras, com a tecnologia rodoviária 

se sobrepondo por internédio dos primeiros operadores de ônibus sobre o modelo dos bondes 

elétricos e com a opção estatal de fomento da indústria automobilística (ARAUJO, 2012, p. 

25; FREITAS, 2009, p. 48; IPEA, 2011, p. 1).  

No mesmo período, durante o mandato do seu primeiro prefeito eleito, Higino João 

Pio, em 1968, Balneário Camboriú estabeleceu em lei sua primeira concessão pública para a 

prestação do serviço de transporte. Através da Lei Municipal n. 79/1968, ficou o prefeito 

municipal autorizado a estabelecer edital de concorrência “com a finalidade da exploração dos 

serviços de transporte coletivo de passageiros no município de Balneário Camboriú”, sendo 

que, após a apresentação das propostas pelas empresas interessadas, caberia ao próprio chefe 

do Poder Executivo “aceitar a proposta que lhe melhor convier ao município”. 

Assim, um mês depois, através da Lei Municipal n. 86/1968, pelo prazo de 05 

(cinco) anos, seria “outorgado à Viação Praiana Ltda., com sede em Itajaí, concessão para 

exploração dos serviços de transporte coletivo de passageiros no município de Balneário 

Camboriú”. Conforme ilustram as figuras a seguir (Figuras 13, 14, 15 e 16), era o início da 

prestação de um serviço que perduraria até hoje, com a mesma Viação Praiana sendo a 

responsável pelo transporte público intermunicipal e, especialmente, referente ao transporte 
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público coletivo municipal estudado no presente trabalho, sendo a sócia majoritária da 

concessionária local, como se verá adiante. 

 

Figura 13 – Ônibus da Viação Praiana 

 

              Fonte: Acervo Viação Praiana. 

 

Figura 14 – Ônibus da Viação Praiana 

 

Fonte: Acervo Viação Praiana. 
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Figura 15 – Ônibus da Viação Praiana 

 

     Fonte: Acervo Viação Praiana. 

 

Figura 16 – Ônibus da Viação Praiana 

 

     Fonte: Acervo Viação Praiana. 
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As Figuras 13 e 14 ilustram trabalhadores e usuários dos serviços, transportados por 

ônibus conforme as Figuras 15 e 16, em épocas diferentes, com modelos diversos de 

carrocerias utilizadas pela empresa concessionária na linha intermunicipal Camboriú-Itajaí, 

trajeto que passa por Balneário Camboriú.  

Além do transporte público coletivo intermunicipal, a VIAÇÃO PRAIANA LTDA, 

em razão do art. 5º do convênio firmado em 1968, posteriormente ratificado e prorrogado pela 

Lei Municipal n. 1.335/1994, pela Lei Municipal n. 1.570/1996 e pela Lei Municipal n. 

2.428/2005, seria detentora dos direitos de exploração da linha turística na orla de Balneário 

Camboriú, denominada BONDINDINHO, até 30 de abril de 2008. Porém a empresa operou o 

serviço até o ano de 2006, quando, em virtude de manifestação do Ministério Público 

Estadual, optou pela renúncia ao direito. Percebe-se, assim, desde o início, o predomínio do 

modelo de concessão, com monopólio do setor predominando por décadas. 

O Brasil, durante o período da ditadura civil-militar de 1970, obteve indicadores 

econômicos que faziam esconder os problemas políticos e sociais do País, motivo pelo qual 

ficou conhecido como milagre econômico. Na questão do transporte público coletivo por 

meio da Lei Federal n. 6.261/1975, o governo criava o Fundo de Desenvolvimento dos 

Transportes Urbanos – FDTU, vinculado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano – 

FNDU e à Empresa Brasileira de Transportes Urbanos – EBTU, responsável pelo 

planejamento da política de transportes, pelo auxílio aos municípios no que se refere a 

organização e financiamento dos serviços (GOMIDE & GALINDO, 2013, p. 28). Assim, o 

período de 1975 a 1979 marcou o fortalecimento das empresas de ônibus nas cidades 

brasileiras, impulsionadas também pela atuação do Governo Federal em favor da política do 

álcool (FREITAS, 2009, p. 49). 

Na década de 1980, em Balneário Camboriú, o convênio estabelecido entre Poder 

Executivo e a empresa Viação Praiana iria ser prorrogado por meio da Lei Municipal n. 

510/1980 pelo prazo de 01 (um) ano. Na mesma legislação, ficava estabelecido que o termo 

de prorrogação deveria indicar as exigências legais, tais como as linhas, os itinerários e os 

horários a serem cumpridos, sendo que o valor das tarifas e passagens deveria ser definido 

pelo Poder Executivo.  

 

3.2 A CONSTITUIÇÃO DE 1988 

Ainda antes da promulgação da Constituição da República de 1988, que encerraria o 

ciclo da ditadura definindo também competências dos municípios e direitos dos cidadãos, a 

conjuntura global e nacional era marcada pela crise do Estado de Bem-Estar Social. 
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Em âmbito nacional, era estabelecido o Vale-Transporte em 1985, com 

financiamento pelos empregadores (GOMIDE & GALINDO, 2013, p. 29), enquanto que 

Balneário Camboriú, por meio da Lei Municipal n. 741/1986, autorizaria o prefeito a isentar 

do pagamento da tarifa de transporte público coletivo as pessoas com idade igual ou superior 

a 70 (setenta) anos. Seria o primeiro benefício de gratuidade registrado no serviço municipal e 

que logo em seguida seria alterado para aqueles com idade igual ou superior a 65 (sessenta e 

cinco) anos, através da Lei Municipal n. 876/1989, após o benefício ser elevado ao texto 

constitucional em 1988. 

Anterior à Constituição de 1988, que promoveria novas bases da contratação por 

parte do Poder Público, através da Lei Municipal n. 821/1988, o município de Balneário 

Camboriú estabeleceria autorização para nova concessão para o serviço público de 

“Transporte Coletivo de Passageiros”, devendo ser precedida de licitação através de 

concorrência pública, ficando a ganhadora com a exclusividade dos serviços pelo prazo de 05 

(cinco) anos de concessão, mas com um período probatório de 02 (dois) anos e cabível a 

perda do direito de concessão em caso de descumprimento das exigências legais.  

Dizia a referida lei que o edital de licitação deveria exigir das empresas concorrentes 

a operação mínima de 08 (oito) ônibus com até 06 (seis) anos de uso, um número mínimo de 

04 (quatro) linhas, o emplacamento dos veículos na cidade, onde também deveria manter 

escritório, garagem e serviço de manutenção da frota, devendo os veículos terem as cores da 

bandeira de Balneário Camboriú, identificando percursos e linhas. A lei obrigava ainda a 

construção pela concessionária e pelo Poder Executivo de abrigos padronizados nos pontos de 

parada, sendo estes “determinados pela tradição e pelo crescimento da demanda”. 

No ano seguinte, a Câmara Municipal de Vereadores iria constituir por meio da 

Resolução n. 260/1989 a Comissão de Estudos “com a finalidade de analisar a prestação de 

serviço de transporte coletivo no município”, com prazo de funcionamento de 90 (noventa) 

dias. Posteriormente, através da Resolução n. 268/1990, seria constituída Comissão Especial 

“no sentido de proceder estudos com o transporte coletivo no município”. 

O município de Balneário Camboriú iria, em abril de 1990, aprovar a sua Lei 

Orgânica, que, seguindo as determinações constitucionais, estabeleceria como competência do 

município a organização e a prestação dos serviços de transporte coletivo, de caráter 

essencial, bem como a determinação de itinerários e pontos de parada obrigatórios. 

Com o advento da década de 1990, também o Brasil iria passar pelo auge do seu 

movimento de inserção na economia internacional, com a ascensão do Governo Collor, com a 

globalização e a expansão das políticas neoliberais marcadas pela desnacionalização e 
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privatização dos serviços públicos (BRASILEIRO et al., 2008; MARICATO, 2011, p. 9). 

Neste cenário também estaria inserida a política de transportes, sendo o automóvel o “grande 

símbolo de uma urbanização atrelada à política de desnacionalização da economia e à abertura 

aos capitais estrangeiros, que conjuntamente beneficiaram os interesses hegemônicos no 

planejamento das cidades” (FREITAS, 2009, p. 13).  

Com o Programa Nacional de Desestatização, de matriz claramente neoliberal, 

colocado em marcha nos anos de 1990, as operadoras do sistema de transporte coletivo são 

privatizadas, rodovias são objeto de concessões e as estruturas voltadas ao transporte no 

âmbito estatal são desarticuladas, através da extinção da EBTU em 1990, marcando a retirada 

do Governo Federal da política de transportes, que não retomou mais os investimentos da 

década de 1970 (BRASILEIRO et al., 2008; GOMIDE & GALINDO, 2013, p. 29; FREITAS, 

2009, p. 50; IPEA, 2011, p. 20; MARICATO, 2011, p. 12-14). 

Em 1992, o município de Balneário Camboriú lançaria o Edital de Concorrência 

Pública n. 001/1992, destinado à “Concessão de Serviços Públicos de Transporte Coletivo de 

Balneário Camboriú”, processo licitatório do qual saiu vencedora a empresa Transportes 

Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda., estabelecendo o contrato de concessão n. 

052/1992 em 23 de junho daquele ano.  

Com o início da prestação do serviço pela concessionária, vieram também conflitos 

entre esta e a empresa detentora da concessão de transporte público coletivo intermunicipal, 

ou seja, a Viação Praiana, que não estaria cumprindo seu percurso estabelecido. Após 

indicação da Câmara Municipal de Vereadores, o prefeito municipal iria editar o Decreto n. 

2296/1992, disciplinando o trajeto realizado pelos veículos da concessionária do transporte 

público coletivo intermunicipal, proibindo a circulação em qualquer via urbana com exceção 

daquelas previstas. 

Também em 1992 seria firmado o contrato de concessão n. 02/1992, com a 

empresa LONDPART S/A – TRANSPORTES URBANOS, referente ao transporte público 

coletivo municipal, com prazo de 05 (cinco) anos e que por sua vez passaria por dois termos 

aditivos, sendo o segundo em 13 de dezembro de 1999, que resultaria na prorrogação do 

contrato até 21 de junho de 2010, mas que não iria chegar ao seu término, como se verificará 

adiante. 

Após a Constituição da República de 1988, que iria definir como competência 

municipal a organização e a prestação do serviço de transporte público coletivo (GOMIDE & 

GALINDO, 2013, p. 29), se configuraria também como aspecto jurídico balizador do serviço, 

no plano da legislação nacional, a Lei Federal n. 8.666/1993, que estabeleceu as regras para 
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licitação e contratação no âmbito da administração pública, além da Lei Federal n. 

8.987/1995, que estabeleceu as regras para a concessão de serviços públicos (ARAGÃO, 

1997). 

 

3.3 O TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO MUNICIPAL EM BALNEÁRIO 

CAMBORIÚ 

 

Seguindo o estabelecido no âmbito federal, a Lei Municipal n. 1.872/1999 se 

configuraria no marco legal local na perspectiva de legislação pertinente ao tema, ao dispor 

sobre o “Sistema de transporte coletivo de passageiros no município de Balneário Camboriú”. 

As disposições da referida lei guiam (no momento da pesquisa) no plano formal o modelo de 

concessão do transporte público coletivo municipal da cidade. Conforme seu art. 3º  

O Serviço de Transporte Coletivo do Município de Balneário Camboriú é 

prestado através de um sistema tecnicamente complexo, formado por um 

conjunto uno, harmônico e interdependente de serviços, linhas, pontos de 

parada e terminais de integração, planejado, implantado e gerenciado de 

acordo com as peculiaridades viárias locais, destinando-se a atender as 

necessidades de transporte da população, contribuindo para a racional 

ocupação do solo no processo de expansão urbana. 

 

Na ocupação do solo, no caso de Balneário Camboriú, parece estar implícita a 

segregação socioespacial, de modo a atender os interesses de acumulação e reprodução do 

capital. Assim, o Estado destoa entre suas intervenções urbanas e naquilo que estabelece 

ideologicamente através do exercício de sua função legislativa.  

Segundo a classificação estabelecida na legislação, o transporte público coletivo 

municipal de Balneário Camboriú se enquadra como serviço regular, urbano e convencional, 

cabendo ao município como “órgão gerencial”, conforme art. 7º, fixar itinerários, pontos de 

parada, horários, frequência, frota e terminais, implantar ou extinguir linhas, vistoriar 

veículos, aplicar penalidades, fixar através de decreto a política tarifária, estabelecer as 

normas de pessoal, controlar o número de passageiros do sistema e determinar a forma de 

integração entre os serviços. 

Percebe-se que este papel gerencialista designado ao Poder Público local está mais 

no sentido de garantir a reprodução das condições econômicas da empresa concessionária do 

que realmente a regulação e o controle nos termos legais.  

O art. 8º estabelece o modelo de concessão, sendo este “o contrato administrativo 

bilateral celebrado entre a administração pública e a iniciativa privada de caráter formal, 
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oneroso, comutativo, exclusivo, sujeito a prazo e condições”. O contrato, firmado com o 

término do processo licitatório, é o acordo entre a empresa vencedora e a administração 

pública com o objetivo de realização de uma atividade de interesse público (ARAUJO, 2012, 

p. 32), no caso a prestação do serviço de transporte público coletivo municipal, prevista 

constitucionalmente. 

A condição de contratado para prestação de serviço público também submete a 

execução do transporte público coletivo municipal aos princípios do direito público, dentre os 

quais constam a obrigatoriedade de atualização e universalização do serviço ofertado, a 

impessoalidade, a continuidade e a modicidade das tarifas (TOMASEVICIUS, 2002, p. 295).  

Estabeleceu a lei ainda, em seu art. 10, a possibilidade de prorrogação do contrato de 

concessão por meio de autorização legislativa, no entanto o referido dispositivo teve sua 

redação alterada pela Lei Municipal n. 2.870/2008, que retirou o papel do Poder Legislativo, 

permitindo ao Poder Executivo Municipal a prorrogação da concessão tão somente mediante a 

devida avaliação realizada com base em pesquisa de satisfação dos usuários efetuada pela 

própria Prefeitura enquanto poder concedente. Antes da referida alteração, o Ministério 

Público Estadual, por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade, solicitou a supressão do 

referido artigo diante de sua inconstitucionalidade ao dispensar processo licitatório para 

prorrogação do contrato de concessão do transporte público coletivo. 

Em seu art. 13, a Lei Municipal n. 1.872/1999 previu os direitos da concessionária 

em caso de rescisão contratual sem justa causa, cabendo indenização prévia pelos lucros 

cessantes até o término previsto em contrato, pelo valor de mercado dos bens reversíveis, 

pelas dívidas vincendas assumidas relativas a estes bens, além dos encargos trabalhistas da 

rescisão dos contratos de trabalho dos empregados mantidos pela concessionária. 

No art. 15, a legislação prevê cláusulas essenciais que devem constar no contrato de 

concessão, sendo elas o objeto, a área e o prazo; as condições da prestação do serviço; 

critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço prestado; 

critérios de reajuste e revisão tarifária; direitos, garantias e obrigações da concessionária e do 

poder concedente; direitos e deveres dos usuários; forma de exercício da fiscalização pelo 

poder concedente; penalidades contratuais e administrativas; condições de prorrogação do 

contrato; critérios de indenização; casos de extinção da concessão; possibilidade de 

transferência dos direitos; foro competente e modo de resolução das divergências. 

Pelo art. 17, cabe ao poder concedente, ou seja, à Prefeitura Municipal de 

Balneário Camboriú:  
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I – regulamentar o serviço, gerenciá-lo e fiscalizá-lo permanentemente; 

II – assegurar o equilíbrio econômico-financeiro das permissões e/ou 

concessões; 

III – aplicar penalidades regulamentares e contratuais; 

IV – intervir na prestação dos serviços quando houver risco de grave 

descontinuidade que não possa ser controlada pela permissionária e/ou 

concessionária; 

V – declarar a extinção da concessão ou permissão nos casos previstos em 

Lei; 

VI – homologar reajustes e proceder às revisões tarifárias; 

VII – fixar a tarifa dos serviços convencionais e dos diferenciados; 

VIII – cumprir leis, regulamentos e cláusulas dos contratos de permissão e 

concessão; 

IX – zelar pela boa qualidade dos serviços e resolver questões sobre 

reclamações de usuários. 

 

O Estado, enquanto Poder Concedente assim designado pela legislação, fica imbuído 

de seu papel regulador e controlador dos serviços prestados pela concessionária. No entanto, 

conforme dados coletados e que serão analisados no terceiro capítulo, a fiscalização é 

inexistente, as penalidades no período estudado são poucas, restando apenas o cumprimento 

de sua função de garantir o equilíbrio econômico-financeiro e as revisões tarifárias, atendendo 

os interesses econômicos da concessionária. O aspecto formal da legislação torna-se ação 

concreta apenas quando a lei protege o poder econômico. 

Por sua vez, o art. 18 estabeleceu os encargos das empresas concessionárias, sendo, 

dentre outros, prestar serviço adequado (com regularidade, continuidade e igualdade de 

tratamento aos usuários e modicidade tarifária); cumprir as cláusulas de concessão; facilitar e 

submeter-se a fiscalização pelo poder concedente; cumprir ordens do Poder Executivo; 

rigoroso cumprimento de horário, frequência, frota, tarifa, itinerário, pontos de parada e 

terminais. Aspectos como facilitar e submeter-se a fiscalização não parecem ser típicos da 

atuação empresarial, que pretende impor sua percepção sobre a ação estatal, invertendo na 

prática aquilo estabelecido ideologicamente pela lei. 

O art. 24 e seguintes da lei dispuseram sobre a política tarifária, cabendo sua fixação 

por decreto do Poder Executivo, sendo o cálculo da tarifa efetuado com base em planilha de 

custos (custo operacional, custo de capital, custo de administração e custo tributário), levando 

em conta ainda o custo por quilômetro rodado e o índice de passageiros por quilômetro (IPK). 

Segundo a literatura, são objetivos da política tarifária do ponto de vista financeiro a 

possibilidade de cobertura dos custos operacionais do serviço, do ponto de vista econômico a 

indução da escolha dos usuários e do ponto de vista social a redistribuição de renda com 

inclusão (BASTOS, 2012, p. 27; COSTA, 2008, p. 8), sendo a tarifação um componente da 
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política vinculada com a regulação, tendo em vista sua definição por parte da administração 

pública municipal, com elementos de cálculo e reajuste previamente estabelecidos no edital de 

licitação (BASTOS, 2012, p. 26). 

Atualmente, o valor da tarifa está em R$ 3,40 (três reais e quarenta centavos), 

caracterizando em Balneário Camboriú um sistema de tarifa única adotado em cerca de 70% 

dos municípios acima dos 100 mil habitantes (NDU, 2005) e que “consiste na cobrança de 

uma mesma tarifa para qualquer deslocamento em uma rede de transportes” (COSTA, 2008, 

p. 9). A forma de pagamento do serviço de transporte público coletivo municipal em 

Balneário Camboriú é através de bilhete unitário, com pagamento em dinheiro ou passe 

(COSTA, 2008, p. 11). 

A tarifa do transporte público coletivo municipal se baseia na Planilha GEIPOT, que 

por sua vez recebe críticas de gestores e especialistas por ser considerada por estes 

ultrapassada: 

A metodologia de cálculo tarifário utilizada atualmente pela maioria das 

cidades brasileiras – conhecida como Planilha GEIPOT – tem sido 

considerada obsoleta por gestores e especialistas do setor. Segunda essa 

forma de cálculo, os custos médios, fixos e variáveis incorridos na produção 

do transporte são todos repassados aos usuários pagantes, premiando a 

ineficiência das empresas mal geridas por meio da necessidade de reajustes 

constantes no valor das tarifas e ao mesmo tempo não repassando aos 

usuários os ganhos de produtividade das empresas que se beneficiam das 

melhorias na rede e na infraestrutura promovidas pelo setor público. 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2006) 

 

A política tarifária, portanto, apresenta-se como uma zona de conforto para a 

empresa concessionária, que passa a mover seus esforços para influir na fixação dos valores 

pelo Estado. 

Integram a composição da Planilha GEIPOT para determinação do Custo Total a 

soma do Custo Variável Total (combustível, lubrificantes, rodagem, peças e acessórios) e do 

Custo Fixo Total (depreciação, remuneração, despesas com pessoal e despesas 

administrativas) (BASTOS, 2012, p. 61). Aproximadamente 50% do valor das tarifas no País 

estão relacionados com os gastos de pessoal, tendo nos últimos anos aumentado também os 

preços dos itens que compõem o custo variável, com destaque para um crescimento de 

aproximadamente 70% no óleo diesel (CARVALHO & PEREIRA, 2012, p. 31; IPEA, 2011, 

p. 10). 

Segundo ofício emitido pela concessionária em 26 de setembro de 2013, a 

metodologia aplicada no cálculo constante da planilha tarifária foi desenvolvida pelo grupo de 
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trabalho instituído pela Portaria n. 644/1993 do Ministério dos Transportes. Consta da 

planilha apresentada: 1- insumos básicos; 2- custo do veículo; 3- Dados operacionais; 4- 

Custos variáveis; 5- Custos fixos; 6- Custo total com tributos; e, por fim, o item 7- Cálculo da 

tarifa. 

Constam do rol de insumos o litro de combustível, pneu novo, recapagem, câmara de 

ar, protetor, chassi novo, carroceria, salário-base de motorista, cobrador, vigilante e fiscal, 

remuneração da diretoria, despesas com seguros e emplacamento. Os valores dos veículos 

apresentados seguem na faixa entre R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) e R$ 

274.000,00 (duzentos e setenta e quatro mil reais), a depender da rodagem e do tipo (micro, 

leve, micrão, especial).  

Pelo cálculo da planilha tarifária apresentado pela concessionária em 2013, o valor 

da tarifa indicaria R$ 4,27 (quatro reais e vinte e sete centavos), acima do valor estabelecido 

ainda em 2016. Assim, com a disparidade do valor previsto na planilha daquele efetivamente 

cobrado do usuário, descartando qualquer hipótese de que uma atividade empresarial se 

manteria por anos atuando de forma deficitária, pode-se concluir que o método do cálculo 

utilizado e/ou dos valores constantes em cada item encontram distorções consideráveis, que 

colocam em suspeição toda a política tarifária. Assim, o Estado, enquanto mantenedor da 

Planilha GEIPOT nas cidades brasileiras, atua no sentido de reproduzir um modelo de política 

tarifária que atende as empresas do setor em sua acumulação de capital. 

Fica também o Executivo encarregado dos procedimentos de controle pelas empresas 

das gratuidades e dos descontos nas tarifas, concedidos por lei específica que deve definir a 

fonte de custeio. 

Sobre gratuidades e descontos, o art. 78 ratificou a isenção tarifária aos maiores de 

65 (sessenta e cinco) anos, prevista na constituição, além de inserir no rol dos beneficiados os 

aposentados por invalidez, menores de 05 (cinco) anos e deficientes físicos que não estejam 

exercendo oficio ou profissão e nem constem como beneficiários da Seguridade Social. Aos 

estudantes da rede pública e privada, conforme art. 79, ficou garantido desconto de 50% na 

compra de passes. 

Em Balneário Camboriú, no ano de 2013, conforme planilha tarifária disponibilizada 

no rol de documentos analisados, constam 15.067 passageiros com desconto de 50% e 12.560 

passageiros com 100% de desconto.  

Não havendo previsão legal para que os valores decorrentes de gratuidades e 

descontos sejam custeados por verbas extratarifárias, também em Balneário Camboriú como 

na maioria das cidades brasileiras os benefícios acabam sendo pagos pelos demais usuários do 
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sistema através da tarifa do transporte público coletivo. Segundo a Associação Nacional das 

Empresas de Transportes Urbanos – NTU, esses valores giram por ano em torno de R$ 4 

bilhões, impactando 20,8% no valor das tarifas (IPEA, 2011, p. 11). 

Registra-se ainda que a maioria dos municípios brasileiros não se utiliza de recursos 

públicos para subsidiar gratuidades e descontos tarifários, com poucas exceções, sendo que 

em países da Europa parcela do valor do serviço é financiada pelos governos, por exemplo, 

10% em Roma, 25% em Amsterdã, 27% em Atenas, 33% em Bruxelas, 33% em Paris, 34% 

em Estocolmo, 40% em Viena e 45% em Frankfurt (MDT, 2009, p. 37). 

Assim, sendo o número de usuários com gratuidade ou benefícios uma informação 

privilegiada da concessionária, também permite a manipulação dos itens da planilha tarifária a 

seu favor quando da discussão sobre reajustes com o Poder Público, ficando mais uma vez 

este suscetível do poder econômico capaz de se sobressair na negociação. 

Os artigos 68, 69 e 70 da legislação incumbem ao Poder Executivo a fiscalização do 

serviço de transporte público coletivo, podendo delegar tal papel, celebrar convênios e/ou 

contratar empresa especializada para exercer esta função. 

Ficaram também definidos no art. 76 os direitos e deveres dos usuários, em ser 

transportado com segurança e conforto; ser tratado com urbanidade e respeito; ter o preço das 

tarifas compatíveis com a qualidade dos serviços; utilizar o transporte coletivo dentro dos 

horários fixados pelo município; ter prioridade do transporte público coletivo sobre o 

transporte individual nas vias públicas; pagar a tarifa e não danificar bens das concessionárias. 

Para além dos direitos estabelecidos pela legislação municipal, “lhe assiste o de obter 

informações necessárias para fins de defesa de seus interesses, o que denota uma filosofia 

básica do novo Direito Concessionário, que é a participação” (ARAGÃO, 1997, p. 61). 

Por sua vez, o art. 77 previu a obrigatoriedade das empresas concessionárias 

manterem atendimento aos usuários para reclamações, sugestões e informações, com adendo 

de parágrafo único com redação da Lei Municipal n. 1.900/1999, que estabeleceu dever das 

operadoras dar às reclamações dos usuários “a devida tramitação, informando ao reclamante a 

solução no prazo legal”. 

Enquanto os deveres são exigidos sem qualquer flexibilização, os direitos dos 

usuários no plano da realidade atuam mais como um “dever-ser”, um ideal distante das 

condições do serviço vivenciadas.  

Com base neste marco legal, a Prefeitura Municipal iria estabelecer a concessão do 

serviço, sendo que o contrato de concessão em vigor é resultado de licitação contida no 

Processo n. 237/2006 – Concorrência Pública n. 009/2006. 
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Registra-se que, em 31 de outubro de 2006, anterior à abertura de tal procedimento 

licitatório, a então empresa detentora da concessão LONDPART S/A – TRANSPORTES 

URBANOS, em razão do contrato de concessão n. 02/1992, manifestou por ofício ao então 

prefeito municipal Rubens Spernau (PSDB) seu requerimento em favor da extinção do 

contrato de concessão em vigor através de “rescisão amigável”, pelo qual se absteria de mover 

qualquer disputa judicial. 

Alegou a concessionária que o prazo de 05 (cinco) anos determinado pelo contrato de 

concessão n. 02/1992 já havia expirado, estando em vigor prorrogação contratual advinda de 

termo aditivo, mas que, por sua vez, segundo a própria concessionária, estaria sobre 

questionamentos por parte do Ministério Público Estadual em razão de tais renovações e/ou 

prorrogações não passarem por novo procedimento licitatório conforme apregoa a Lei Federal 

n. 8.987/1995. Expôs a concessionária, portanto, seu pedido de rescisão amigável de modo a 

“evitar quaisquer irregularidades na concessão do serviço de transporte coletivo em questão, 

bem assim diante da incerteza da regularidade da situação atual” e “diante da incerteza geral 

que cerca a própria CONCESSIONÁRIA”. 

Após manifestação da concessionária, o prefeito municipal, em 1º de novembro de 

2006, por meio de despacho, optou por deferir o pedido, com base nas razões expostas pela 

empresa, rescindindo assim o contrato de concessão em vigor.  

Simultaneamente, a empresa VIAÇÃO PRAIANA LTDA, detentora dos direitos de 

exploração da linha turística existente na orla marítima de Balneário Camboriú, denominada 

como “BONDINDINHO”, de igual forma, em 8 de novembro de 2006, também solicitou a 

renúncia aos seus direitos conferidos ainda em 1968, pelas mesmas razões que as 

manifestadas para a rescisão amigável da LONDPART S/A – TRANSPORTES URBANOS. 

De igual maneira, foi deferido o pedido por parte do prefeito municipal em 9 de novembro de 

2006. 

Assim, os pedidos de rescisão contratual consensual e renúncia de direito por parte 

de ambas as empresas concessionárias, em comum acordo com o Poder Público local, 

demonstram também as relações entre o poder econômico e o poder político. Esta posição 

adotada pelos operadores privados revela a aparente certeza de vitória em uma eventual nova 

licitação, como viria a acontecer, colocando também em reflexão o papel do Estado nas 

licitações públicas e como estas formas de contratação também se encontram distantes de seus 

princípios constantes nas legislações sobre o tema. 

No mesmo dia, o prefeito convocaria a comunidade em geral, representantes de 

classe, comissões de bairro, pessoas jurídicas do ramo de transporte público coletivo, para 
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uma audiência pública a fim de discutir a minuta do edital do processo licitatório, o projeto 

básico e para exposição de sugestões, críticas e reivindicações. Não se encontraram registros 

de uma divulgação pública da referida audiência, de modo a incentivar participação da 

sociedade civil e dos usuários.  

No dia 24 de novembro de 2006, realizou-se a referida audiência pública e, conforme 

ata, dela participaram representantes das empresas LONDPART S/A – TRANSPORTES 

URBANOS e STADTBUS TRANSPORTES LTDA. Em 29 de novembro de 2006, foi 

publicado pela Secretária Municipal de Administração o aviso de licitação, tendo como 

objeto: 

Concessão de serviço de transporte coletivo de passageiros e da linha 

turística denominado “bondindinho” do município de Balneário Camboriú 

através da seleção de pessoa jurídica que apresentar a melhor proposta, do 

ponto de vista técnico, para prestar serviço público essencial de transporte 

coletivo de passageiros (CF, art. 30, V), na zona urbana do município de 

Balneário Camboriú, com tarifa prefixada. 

 

O edital do processo licitatório, referente a concorrência pública pela proposta de 

melhor técnica, limita a participação de pessoas jurídicas, sendo vedada participação por meio 

de consórcio. Estabelece o edital o objeto da concessão, bem como seus prazos. Previa ainda 

em seu item 3 as condições necessárias à prestação adequada dos serviços, sendo a frota 

mínima necessária, respeitando também os percentuais de frota adaptada para o atendimento 

de pessoas portadoras de deficiência, com 5% no início das operações e 10% a partir do 

terceiro ano. Em toda a frota também deverão ser disponibilizados 04 (quatro) assentos de uso 

preferencial sinalizados. A adaptação da frota para pessoas com deficiência será um dos 

principais pontos de críticas por parte de usuários, como será visto adiante no capítulo 3 da 

presente dissertação.  

 A frota, conforme edital, deve ter idade máxima de 12 (doze) anos para veículos das 

linhas convencionais e idade média de 10 (dez) anos para aqueles da linha turística, sendo 

previstas também a necessidade de instalação para abrigar e manter os veículos, além da parte 

administrativa, condição esta que favorece a concessionária que já opera o serviço. 

Em seus itens 6 a 9, o edital estabelece os documentos comprobatórios para a 

qualificação técnica, capacidade técnico-operacional, capacidade técnico-profissional, 

idoneidade financeira, regularidade jurídica e regularidade fiscal. 

Destaca-se que o item 7.3.1 definiu como valor estimado do contrato a quantia de R$ 

9.592.000,00 (nove milhões quinhentos e noventa e dois mil reais), de modo que a empresa 
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concorrente deveria possuir no mínimo 10% deste valor como patrimônio líquido. Quantia 

referente ao estimado para aquisição de 24 ônibus (R$ 4.320.000,00) e 8 carretas (R$ 

1.600.000,00), para a construção de 20 abrigos para passageiros (R$ 200.000,00), para 

investimento em bilhetagem eletrônica (R$ 352.000,00) e aquisição de sistema operacional 

(R$ 20.000,00), além da contratação de projeto para integração do sistema de transporte (R$ 

100.000,00), somados aos custos para instalações e equipamentos (R$ 3.000.000,00). 

Estas estimativas demonstram que a frota mínima necessária consta como maior 

custo para início das operações, o que, se solucionado, poderia permitir o estudo para eventual 

provisão direta dos serviços por parte do Estado, sem a concessão para operadores privados. 

O item 10 do edital apresenta direitos e obrigações do Poder Concedente e da 

concessionária, enquanto que o item 11 prevê critérios de reajuste e revisão da tarifa, sendo 

“fatores básicos” para conceituação de justa, a fim de atender o princípio da modicidade 

tarifária: despesas de operação; quota de depreciação compatível; remuneração do capital; 

encargos financeiros, tributários e administrativos, além das despesas previstas ou 

autorizadas. 

Por força do item 12 do edital, a proposta técnica dos concorrentes seria pontuada de 

acordo com sua capacidade técnico-operacional, prazo para início da operação, idade média 

da frota, instalações, pessoal técnico e comprometimento social, este último entendido como a 

absorção de mão de obra local, o recolhimento de contribuição sindical patronal nos últimos 

03 (três) anos, comprovação de pagamento do piso salarial da categoria aos funcionários e a 

proposta de construção de abrigos para além do mínimo exigido. Pontuaria o tempo de 

atuação na prestação do serviço de transporte público coletivo, a idade média da frota, a 

quantidade de mecânicos e motoristas naquilo que excederem o mínimo estipulado e o prazo 

para disponibilizar as instalações. 

Novamente, consta que a empresa já operadora dos serviços possui chances maiores 

de vitória por, em tese, já possuir e atender vários dos critérios que pontuam para o processo 

licitatório. Aqui vale questionar ainda a ideia de comprometimento social reduzida apenas ao 

cumprimento de obrigações legais, como recolhimento de contribuição sindical e pagamento 

de piso salarial aos trabalhadores.  

Com base nestes indicativos de pontuação, cabe ao próprio concorrente assinalar a 

pontuação “que entender cabível”, embora sendo considerada a pontuação final aquela 

emitida pela comissão de licitação. 

Em seus anexos, o edital de licitação apresentava indicadores da rede de transporte 

público, as linhas existentes, o anteprojeto dos abrigos de passageiros, a especificação mínima 
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dos veículos e requisitos mínimos das instalações, as premissas básicas do sistema de 

bilhetagem eletrônica a ser proposto pelo licitante vencedor, modelos de declarações e 

atestados, minuta do contrato e da planilha de custo tarifário, além dos critérios de pontuação 

da proposta técnica com sua respectiva tabela final de pontos.  

Conforme documentos, tiveram intuito de participar do processo licitatório, retirando 

as informações pertinentes, um total de 07 (sete) empresas:  

 

 AUTO VIAÇÃO IMPERATRIZ LTDA, de Santo Amaro da 

Imperatriz/SC, empresa assim denominada em 1961, operando inclusive 

desde data anterior incerta serviço de transporte público coletivo nos 

municípios da região da Grande Florianópolis. 

 

 FRANCOVIG E CIA LTDA, de Londrina/PR, empresa criada em 1946 

e que passou a operar transporte de passageiros na região norte do Estado do 

Paraná. 

 

 JUNDIÁ TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA, de Sorocaba/SP. 

 

 LONDPART S/A – TRANSPORTES URBANOS, de Balneário 

Camboriú/SC, analisada na presente dissertação. 

 

 STADTBUS TRANSPORTES LTDA, de Santa Cruz do Sul/RS, 

empresa criada em 1966, passando a operar o transporte público coletivo 

regional. 

 

 SUPERMERCADO ALBERTON LTDA, de Balneário Camboriú/SC, 

responsável, conforme dados da história oral, pela administração do 

Supermercado “Noruega”, localizado no bairro das Nações, sem informações 

sobre atuação no setor de transporte de passageiros. 

 

 TRANSPORTES COLETIVOS GLÓRIA LTDA, de Curitiba/PR, 

concessionária do transporte coletivo da cidade desde 1957, recentemente 
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incorporou também a Auto Viação Marechal, que desde 1955 detinha 

operações sobre os serviços locais. 

 

Analisando o perfil das empresas, através de pesquisa em sítios de busca na internet, 

percebe-se que a maioria delas possui atuação há décadas na prestação do serviço de 

transporte público coletivo em suas cidades ou regiões, demonstrando a presença consolidada 

dos interesses econômicos sobre o setor e sua dependência. A exceção no caso encontra-se no 

Supermercado Alberton Ltda, do qual não se obteve notícias do interesse em eventualmente 

vir a participar do processo licitatório.  

No dia 15 de janeiro de 2007, realizou-se reunião da Comissão de Licitação, na qual 

foram abertos os envelopes e, conforme ata, esteve presente o representante da empresa 

concorrente LONDPART S/A – TRANSPORTES URBANOS, sendo apenas a mesma 

habilitada. 

Em 17 de janeiro de 2007, reuniu-se a Comissão Especial pelo Decreto n. 4618/2007 

“destinada à análise de Proposta Técnica da Concessão de Transporte Público”, composta 

pelo gestor do Fundo Municipal de Trânsito, pelo presidente da Companhia de Urbanização e 

por servidor engenheiro de tráfego. Conforme relatório da comissão, a empresa LONDPART 

S/A – TRANSPORTES URBANOS recebeu pontuação em sua proposta técnica de 272,50 

pontos. 

Ainda em 17 de janeiro de 2007, em reunião de julgamento das propostas pela 

Comissão de Licitação, conforme ata, classificou-se a empresa LONDPART S/A – 

TRANSPORTES URBANOS em primeiro lugar pelo critério de melhor técnica. No mesmo 

dia, a licitação foi homologada pela Secretária de Administração. 

O contrato de concessão n. 001/2007, resultado da concorrência pública n. 009/2006 

da qual saiu vencedora a LONDPART S/A – TRANSPORTES URBANOS, data de 17 de 

janeiro de 2007 e tem como objeto em sua cláusula segunda: 

a) a concessão de serviço de transporte coletivo de passageiros do 

município de Balneário Camboriú, para prestar serviço público essencial de 

transporte coletivo de passageiros (CF, art. 30, V), na zona urbana do 

município de Balneário Camboriú, esta definida no Decreto Municipal n. 

4304/06, com tarifa prefixada no valor de R$ 1,90 (hum real e oitenta e 

cinco centavos), calculada com base na planilha do Ministério dos 

Transportes (Planilha GEIPOT); 

b) a concessão de serviço de transporte de linha turística denominado 

bondindinho, na zona urbana do município de Balneário Camboriú, esta 

definida no Decreto Municipal n. 4045/04, com tarifa prefixada no valor de 
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R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), calculada com base na planilha do 

Ministério dos Transportes (Planilha GEIPOT).  

 

Em sua cláusula terceira, o contrato estabeleceu o prazo de concessão em 20 (vinte) 

anos, “podendo ser prorrogado por igual período, na forma da lei, respeitadas ainda as 

condições previstas na cláusula décima primeira do presente contrato”. A cláusula citada 

apresenta fundamento no art. 23, XII, da Lei Federal n. 8.987/1995, para permitir a 

prorrogação contratual, “condicionado à adequada prestação do serviço” e com base em 

pesquisa de satisfação dos usuários, podendo a Prefeitura denunciar má qualidade do serviço 

com antecedência de seis meses. 

Os critérios que definem a qualidade do serviço estão contidos na cláusula quarta, 

sendo a necessidade de satisfação das condições de “regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade de tarifas”. Através da cláusula 

quinta ficam a concessionária e o Poder Concedente, ou seja, a Prefeitura Municipal, 

responsáveis por executarem “controles de eficiência, através da fiscalização periódica”. 

Igualmente como o previsto em lei, o estabelecido em contrato prevê no plano formal 

o papel estatal no controle dos serviços operados pela concessionária, atribuindo uma série de 

ações que serão mais bem analisadas no capítulo seguinte. 

A cláusula sexta se refere ao preço dos serviços e aos critérios para reajuste das 

tarifas, e a cláusula oitava aos direitos e deveres dos usuários. Por sua vez, a cláusula sétima 

trata dos direitos, garantias e obrigações da concessionária, “ficando ela obrigada a atender a 

essas exigências de adaptação dos serviços ao crescimento do município”, podendo consistir 

de prolongamentos ou novas linhas, modificações de itinerários, supressões de trechos, 

ampliação de horários e/ou frequências, ampliação ou renovação de frota. Constam ainda 

como obrigações contratuais “irrenunciáveis e exclusivas da CONCESSIONÁRIA”: 

 

1) Implantar o Sistema de Bilhetagem Eletrônica no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) meses, de Acordo com o anexo V, do Edital; 

2) Construir abrigos de passageiros, de conformidade com as 

especificações do Anexo II, nas quantidades e prazo indicados na sua 

proposta técnica. O número de abrigos, segundo item 10.3.1 do Edital, não 

poderá ser inferior a 20 (vinte), e o prazo mínimo de construção até o final 

do segundo ano de operação, de conformidade com o Anexo II do Edital, 

com custo estimado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada; 

3) Apresentação, no prazo indicado na sua proposta técnica, e que não 

poderá ser superior a 24 (vinte e quatro) meses a contar do início da 

contratação, de Projeto de Análise de Viabilidade de um Sistema de 

Integração do Transporte Coletivo, com diagnóstico do sistema atual e 

propostas de melhorias, totalizando investimentos no valor de R$ 100.000,00 

(cem mil reais), consoante item 10.3.3 do Edital; 



79 

 

 

 

4) Implantação de Sistema de Controle e Gestão Operacional, com prazo 

máximo para o início da operação (item 11.3.3 do Edital); 

5) A idade máxima dos veículos utilizados para as linhas convencionais é 

de 12 (doze) anos, e para os veículos (bondindinhos) da linha turística idade 

média de 10 anos. 

 

São obrigações reduzidas para um contrato de longo prazo, com baixo valor de 

investimento, por exemplo, demandando somente 20 abrigos. Registra-se que a presente 

pesquisa identificou que nos ônibus da concessionária, conforme constatado por observação 

participante, embora dispondo do equipamento de bilhetagem eletrônica, esta somente era 

utilizada por uma reduzida parcela dos usuários, como estudantes e trabalhadores com Vale 

Transporte. De igual forma, a Prefeitura Municipal não apresentou, após solicitada conforme 

Anexo 1, o referido Projeto de Análise de Viabilidade de um Sistema de Integração do 

Transporte Coletivo, demonstrando a ausência de uma proposta concreta de integração dos 

serviços.  

Conforme a cláusula nona, fica à Prefeitura Municipal reservado o direito de 

fiscalização dos equipamentos e instalações da concessionária, devendo “indicar o órgão 

competente para o exercício da fiscalização”. Também se solicitou para a presente pesquisa 

qual seria o referido órgão, não obtendo êxito na resposta. 

A cláusula décima estipula infrações e penalidades sujeitas à concessionária, “que 

poderão variar de simples advertência, multa e até intervenção nos casos de reiterados 

descumprimentos contratuais de natureza grave”. Prevê ainda a “cassação” da concessão, 

assegurando defesa em processo administrativo prévio. 

A extinção do contrato de concessão é prevista por meio de onze possibilidades na 

cláusula décima segunda, devendo ser precedida por inquérito administrativo, sendo elas as 

formas: o termo contratual; a recusa de prorrogação; encampação; caducidade; rescisão 

amigável ou judicial; falência ou extinção da concessionária; impossibilidade de continuidade 

por força maior ou caso fortuito; transferência dos serviços; reiterado descumprimento das 

cláusulas contratuais; não recolhimento dos impostos municipais; e pela retomada dos 

serviços por parte da Prefeitura Municipal conforme Lei Municipal n. 1.872/1999. 

Ao estabelecer variadas formas de resolução contratual, ao menos no aspecto 

ideológico da legislação, se permite ao Estado formas de pôr termo a eventual baixa qualidade 

na prestação dos serviços de modo a não estar vinculado com o cumprimento de todo o prazo 

de concessão. No entanto, o que se percebe no País é que a crise do transporte público 

coletivo não resulta em medidas de ruptura com o modelo de concessão nas cidades em que o 
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mesmo é manifestadamente incapaz de prover os serviços de acordo com as demandas e os 

princípios da legislação. 

A cláusula décima terceira veda a subcontratação total do objeto do contrato, 

permitindo a transferência da concessão e/ou do controle societário da concessionária 

mediante autorização prévia da Prefeitura Municipal. 

Através da cláusula décima quarta fica estabelecido que não há bens reversíveis ao 

término da concessão. Já as indenizações devidas à concessionária estão previstas na cláusula 

décima quinta, para os casos de encampação ou reversão diante do termo contratual.  

Ao não estipular bens reversíveis, ou seja, aqueles que eventualmente com o tempo 

poderiam ser revertidos ao patrimônio público após o término da concessão, o município abre 

mão da possibilidade de assumir, por exemplo, a frota de ônibus, o que por sua vez impede 

qualquer hipótese de eventualmente vir a diretamente operar o transporte público coletivo 

municipal.  

As cláusulas décima sexta e décima sétima estabelecem a obrigatoriedade da 

concessionária em enviar semestralmente relatórios mensais “ao PODER CONCEDENTE, 

conforme modelo a ser fornecido pela COMPUR”, e apresentar anualmente o balanço de sua 

atividade com demonstrações financeiras. A pesquisa não obteve êxito ao solicitar à Prefeitura 

Municipal a apresentação dos referidos relatórios mensais de prestação de contas. 

Sem tais relatórios, fica impossível ao Poder Público acompanhar, por exemplo, 

quanto a empresa concessionária arrecada mensalmente através da política tarifária.  

Os encargos do Poder Concedente e da concessionária constam, respectivamente, das 

cláusulas décima oitava e décima nona, destacando as obrigações desta em “responder às 

reclamações de usuários, dando solução às queixas formuladas quando de sua alçada” e 

“assegurar o direito de informação dos usuários sobre os serviços”. 

Assinam o respectivo contrato representando a Prefeitura Municipal de Balneário 

Camboriú o prefeito Rubens Spernau e a secretária de Administração Ana Paula P. Shueda 

Holetz, firmando o compromisso pela concessionária LONDPART S/A – TRANSPORTES 

URBANOS o senhor Vilson Antônio Ern. 

Como parte integrante do contrato de concessão consta a proposta técnica 

apresentada pela empresa licitante vencedora, nela constando a documentação comprobatória 

dos requisitos exigidos pelo edital. Pela LONDPART S/A – TRANSPORTES URBANOS, 

sua pontuação seria 272,50, exatamente a mesma daquela fornecida pela comissão de 

licitação. 
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A concessionária vencedora do processo licitatório teve seu registro no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica em 14 de julho de 1997 e seu registro comercial datado de 1º de 

fevereiro de 1999, atuando no ramo de transporte urbano de passageiros com o nome fantasia 

EXPRESSUL (Figuras 16, 17 e 18). No ano de 2003, conforme ata de assembleia geral 

extraordinária do dia 31 de janeiro, a empresa passou por uma mudança no seu quadro de 

acionistas que compõem o capital social da sociedade, passando a figurar a Viação Praiana 

Ltda (55%), Vilson Antônio Ern (15%), João Germano Kracik (15%), Marco Aurélio Seára 

Júnior (5%), João Heusi Seára Neto (5%) e Ana Cristina Seára da Rocha (5%), composição 

que se mantinha no ano de 2006 durante o processo licitatório em análise. 

Percebe-se, ao analisar os documentos administrativos apresentados, que as chances 

de uma empresa que se encontra já operando o sistema sair vencedora em um processo 

licitatório são maiores que aquelas concorrentes de fora da cidade, em razão dos critérios que 

merecem pontuação, conforme edital, por creditarem valor para, dentre outros pontos, 

questões como prazo para início das operações, possuir instalações na cidade, capacidade de 

absorção da mão de obra local e patrimônio no que tange a frota de veículos compatível com 

aquela já em operação. Soma-se a essa interpretação a decisão da LONDPART S/A – 

TRANSPORTES URBANOS e da VIAÇÃO PRAIANA LTDA em pleitearem a rescisão 

amigável e renúncia, respectivamente, da exploração dos serviços de transporte público 

coletivo municipal e turístico, de maneira que em um novo pleito pudessem concorrer.  

Como se mostrou, a empresa LONDPART S/A – TRANSPORTES URBANOS saiu 

vencedora para a operação do transporte turístico (Figura 17) e do serviço de transporte 

público coletivo de passageiros (Figuras 18 e 19), sendo a VIAÇÃO PRAIANA LTDA 

acionista majoritária da empresa desde 2003. 
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Figura 17 – Bondindinho: transporte turístico em Balneário Camboriú 

 

                         Fonte: Acervo Ônibus Brasil – www.onibusbrasil.com.br 

 

Conforme a Figura 17, as carretas que caracterizam o transporte turístico conhecido 

como bondindinho possuem aspecto diferenciado, com facilidade de diferenciação pelo 

usuário, possuindo as funções de motorista e cobrador exercidas por trabalhadores distintos, 

ao contrário do serviço regular de transporte público coletivo, identificados nos ônibus 

constantes nas Figuras 18 e 19. 

 

Figura 18 – Ônibus da Expressul 

 

                         Fonte: Acervo Ônibus Brasil – www.onibusbrasil.com.br 

http://www.onibusbrasil.com.br/
http://www.onibusbrasil.com.br/
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Figura 19 – Ônibus da Expressul 

 

Fonte: Acervo Ônibus Brasil – www.onibusbrasil.com.br 

 

Caracterizados pelas cores azul e branca, apesar de carrocerias de grande porte, 

apenas um funcionário, o próprio motorista, também exerce a função de cobrador, de modo 

que todos os passageiros adentram pela porta dianteira e desembarcam pela porta traseira, 

conforme pode ser visualizado na Figura 19, que diz respeito à Linha 102, uma das 

responsáveis pelo deslocamento de estudantes para a Universidade do Vale do Itajaí, 

localizada no bairro dos Municípios, na zona periférica da cidade. 

As imagens ainda demonstram que as carrocerias utilizadas de grande porte transitam 

em ruas estreitas do município, caso, por exemplo, da avenida Brasil, na área central, e que se 

encontra ilustrada na Figura 18, tratando de linha que tem como trajeto também o bairro da 

Barra, localizado na zona sul do município, em região mais afastada do Centro.  

No detalhe, também a diferenciação entre um ônibus com publicidade ao usuário 

acerca da adaptação para pessoas com deficiência (Figura 18) e outro sem a devida 

acessibilidade, o que pode indicar a idade diferente de ambas as frotas. 

 

 

http://www.onibusbrasil.com.br/
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Figura 20 – Mapa do transporte público coletivo municipal 

 

                                Fonte: IGUATEMI, 2014.
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Assim, em Balneário Camboriú, apenas uma empresa concessionária presta o serviço 

de transporte público coletivo municipal, ressaltando a característica de monopólio natural do 

setor, segundo o qual se trata de um mercado com economia de escala, com produção 

indivisível que necessita um aporte elevado de investimentos em capital e com 

particularidades que demandam de um longo prazo para se recuperar as inversões realizadas. 

Se o mercado fosse competitivo, com duas ou mais empresas na execução do serviço, 

acarretaria uma oferta dobrada, sendo que a demanda se mantém, o que por sua vez faz 

aumentar o custo de operação (IPEA, 2004, p. 13; TOMASEVICIUS, 2002, p. 294). Percebe-

se nesse cenário, analisando o mapa constante na Figura 20, que a maior parte das linhas, 

portanto dos deslocamentos, encontra-se na área central, limitando os trajetos para além da 

rodovia BR-101, realçando novamente a segregação. 

No entanto, a condição monopolista que predomina na prestação do serviço de 

transporte público coletivo nos municípios do Brasil pode estabelecer situação em que a 

quantidade ofertada é menor que o preço cobrado, levando a crer que o mercado do setor 

estaria operando “com preços acima do que do custo marginal e, assim, gerando lucros 

extraordinários” (BASTOS, 2012, p. 41). O Estado, ao reproduzir o modelo de concessões, 

reproduz também as condições de acumulação de capital pelas empresas operadoras do setor, 

manifestando sua condição de atender interesses de setores da classe dominante em 

detrimento das classes que compõem a parcela de usuários dos serviços.  

Ainda no que se refere às falhas de mercado, o serviço de transporte público coletivo 

apresenta as externalidades que: 

surgem quando uma determinada atividade causa efeitos negativos ou 

positivos sobre outrem, mas a atividade não internaliza os custos ou os 

benefícios gerados. No caso de custos, trata-se de externalidades negativas. 

No caso de benefícios, de externalidades positivas. Na presença de 

externalidades, os preços não refletem corretamente os custos ou os 

benefícios para a sociedade, e o mercado produzirá em quantidades 

ineficientes. No transporte urbano, os congestionamentos e a poluição 

causados pelo uso intensivo dos automóveis são exemplos de externalidades 

negativas, já que os motoristas não internalizam os custos sociais gerados 

pelas suas decisões de usarem seus automóveis em determinados locais da 

cidade ou horários do dia. Os efeitos positivos do uso do transporte público, 

em termos da redução da poluição do ar e dos congestionamentos de trânsito 

nas grandes cidades, contudo, não são apropriados apenas pelos usuários 

diretos dos serviços. Assim, são as externalidades que justificam os 

esquemas de estacionamentos pagos ou de pedágios em áreas urbanas (e.g., 

Londres) ou a existência de subsídios aos usuários do transporte público 

(e.g., o vale-transporte no Brasil). (IPEA, 2004, p. 14) 
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As externalidades negativas também “são consequências diretas da perda de 

competitividade e qualidade do transporte público urbano juntamente com o aumento no uso 

do transporte individual” (BASTOS, 2012, p. 50).  

 Para evitar ou corrigir essas falhas de mercado, cabe ao Estado o papel de regulação, 

o que no Brasil em muitas ocasiões acaba em segundo plano, tendo em vista que não raras 

vezes a estrutura administrativa do Poder Público Municipal é inferior àquela das empresas do 

setor de transporte público coletivo, restando o primeiro “presa fácil” destas últimas 

(BASTOS, 2012, p. 44; IPEA, 2004, p. 13). 

Assim, o modelo de concessões, hegemônico no Brasil e vigente em Balneário 

Camboriú, representa a “convivência de duas esferas jurídicas distintas, a pública e a 

privada”, que centradas na prestação do serviço de transporte público coletivo permitem uma 

acumulação capitalista primitiva através da política tarifária (GROTTA & SELINGARDI-

SAMPAIO, 2006, p. 106). 

Cabe considerar que o Estado é parte central do modo de produção capitalista, 

destinando-se a contribuir com a ampliação das taxas de lucro do capital e ainda servir como 

anteparo das movimentações oriundas das classes populares justamente para garantir os 

interesses econômicos das classes detentoras dos meios de produção. Esta relação de simbiose 

entre Estado e operadores privados não se trata de um desvio de rota ou de qualquer espécie 

de equívoco de gestão, mas sim da própria condição classista da figura estatal. Em Balneário 

Camboriú, esta situação é bastante clara. 

Em 2014, segundo dados da concessionária, o serviço de transporte público coletivo 

municipal de Balneário Camboriú atendeu em média 134.944 passageiros/mês, chegando a 

uma média de 186.200 passageiros/mês na temporada de verão (IGUATEMI, 2014, p. 204). 

Conforme consultoria contratada pelo Poder Público, os índices de passageiros/km são 

baixos, afetando a qualidade do serviço (IGUATEMI, 2014, p. 205). 

Conforme edital do processo licitatório que estabeleceu a concessão do serviço de 

transporte coletivo municipal em Balneário Camboriú no ano de 2006, o indicador de Índice 

de passageiros por quilômetro equivalente (IPKeq) na cidade seria de 0,7787, e em 2013 seria 

0,8161, sendo que o IGK médio no País em 2007 seria 1,9, ainda inferior ao registrado nos 

últimos dez anos (IPEA, 2011, p. 28). 

Conforme leitura técnica exposta em relatório de diagnóstico elaborado para as 

discussões de revisão do Plano Diretor em 2014, o serviço de transporte público coletivo é 

“subutilizado”, realçando itinerários inadequados, baixa produtividade e veículos inadequados 
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diante da demanda (IGUATEMI, 2014, p. 205-206), análise que será desenvolvida também no 

capítulo 3. 

Este quadro (registrado em Balneário Camboriú) faz parte de um cenário nacional de 

descrédito do transporte público coletivo, acentuado com o aumento do preço dos insumos do 

setor e com o aumento do transporte individual, estimulado com políticas como incentivo à 

instalação de fábricas de automóveis e motocicletas, subsídio via linhas de crédito para 

montadoras e isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, medidas tomadas a 

partir de 2008 diante da retração econômica mundial (GOMIDE & GALINDO, 2013, p. 34; 

IPEA, 2011, p. 5-24). 

A intervenção do Estado no sentido de garantir a acumulação e a reprodução do 

capital da indústria automobilística, além das empresas privadas operadores do modelo de 

concessão do transporte público coletivo, é decisiva para resultar no fracasso deste modo de 

deslocamento em termos de universalização e qualidade no atendimento, afetando a 

mobilidade das classes populares, contribuindo para a segregação socioespacial.  

Em Balneário Camboriú, em que pesem condições geográficas favoráveis ao 

transporte público coletivo serem também favoráveis a outros modos como andar a pé e 

cicloviário, os baixos números de usuários transportados reproduzem o distanciamento da 

preocupação com a qualidade dos serviços, afastando ainda mais a população, que prefere 

buscar outros meios de deslocamento, especialmente o transporte privado individual. 

 

3.4 O PLANO DIRETOR, A POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA E O 

PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 

 

Uma das conquistas do movimento por reforma urbana no Brasil foi a aprovação da 

Lei Federal n. 10.257/2001, conhecida como Estatuto das Cidades, contendo diretrizes que no 

campo formal devem orientar o planejamento urbano dos municípios brasileiros nos diversos 

temas que envolvem a questão (MARICATO, 2011). Esta lei estabeleceu princípios da 

política urbana e instrumentos capazes de colocar no plano real tais diretrizes. Cita-se como 

exemplo destas ferramentas a obrigatoriedade das cidades instituírem em lei o Plano Diretor, 

que será analisado a seguir, e as Operações Urbanas mencionadas no capítulo 1. Por 

institucionalizar tais mecanismos, o Estatuto foi considerado como uma conquista e um 

avanço por parte dos movimentos sociais. Por sua vez, apenas marginalmente o Estatuto das 

Cidades tratou da questão da mobilidade urbana (GOMIDE & GALINDO, 2013, p. 33). 
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Nesta mesma linha, a partir de 2003 a política de transporte público coletivo sofreria 

uma redefinição, sendo partes deste processo a criação do Ministério das Cidades e mais 

especificadamente a criação da Secretaria Nacional de Mobilidade e Transporte Urbano. A 

partir de então se daria a construção do conceito de Mobilidade Urbana, sendo entendida 

como “as condições de deslocamento das pessoas e bens nas cidades, independente do modo 

de transporte utilizado” (BRASILEIRO et al., 2008; GOMIDE & GALINDO, 2013, p. 33). 

No mesmo ano, seria criado o Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte – MDT, 

reunindo uma série de organizações em defesa do direito de acesso ao transporte coletivo 

através de investimento público e barateamento das tarifas (MDT, 2009, p. 04).  

Estes movimentos fizeram parte da reorganização das coalizões políticas do País, 

refletindo o acúmulo de movimentos sociais e construções eleitorais partidárias que levaram à 

Presidência da República, também em 2003, o ex-operário e sindicalista Luiz Inácio Lula da 

Silva, do Partido dos Trabalhadores. 

Com esta nova conjuntura, em 2006, o município de Balneário Camboriú passou pela 

revisão do seu Plano Diretor, através da Lei Municipal n. 2.686/2006, ainda em vigor no 

momento da presente pesquisa, mesmo que passando por novo processo de alteração que se 

encontra na fase de discussão e deliberação pelos vereadores. Neste texto, previu-se o sistema 

de mobilidade urbana de Balneário Camboriú, definindo o transporte coletivo em ordem de 

prioridade somente atrás da mobilidade de pedestres e ciclistas. 

Segundo o Plano Diretor, a promoção da integração das políticas de transporte, 

trânsito, uso e controle do solo urbano é uma das diretrizes do sistema de mobilidade urbana, 

bem como a inclusão de pessoas com mobilidade reduzida, a introdução de novas tecnologias 

no sistema de transporte público, a garantia de tarifas adequadas e a promoção do transporte 

coletivo integrado. 

Novamente, a legislação parece se distanciar da realidade encontrada nos municípios, 

de igual forma em Balneário Camboriú, em que o transporte público coletivo não é colocado 

entre prioridades de estímulo das políticas urbanas, não havendo planejamento em termos 

regionais e metropolitanos, estando a tarifa longe de representar modicidade ou o incentivo ao 

uso de ônibus. 

O Plano Diretor determinou ainda a adoção de um modelo institucional e regulatório 

do Sistema de Transporte Público de Passageiros, o investimento dos recursos financeiros 

provenientes da outorga do sistema na própria infraestrutura urbana do transporte público 

coletivo e a implementação de um Plano Diretor de Transportes e de Mobilidade Urbana. Em 

seu art. 174 se prevê também como instrumento de planejamento urbano o “plano setorial de 
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mobilidade do sistema viário e de transporte público urbano”, devendo por força do art. 246 

ser elaborado no prazo máximo de um ano da vigência da lei, o que não ocorreu. 

Estabeleceu também o Plano Diretor como objetivos estratégicos de diferentes 

zoneamentos na divisão espacial do município o investimento em melhorias no sistema e na 

infraestrutura do transporte público coletivo, além da ampliação do sistema como finalidade 

das operações urbanas consorciadas já analisadas no primeiro capítulo. Como visto, as 

operações urbanas consorciadas não tiveram como destino dos recursos arrecadados o 

transporte público coletivo. 

Nestes itens citados, o Plano Diretor de Balneário Camboriú antecipou diretrizes, no 

quesito transporte público coletivo, que iriam posteriormente ser previstas pela Lei Federal n. 

12.587/2012 ao instituir a Política Nacional de Mobilidade Urbana como instrumento da 

política de desenvolvimento urbano. 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana contribui no plano formal com o acesso 

universal à cidade e com a gestão democrática, seguindo diretrizes consonantes ao Estatuto 

das Cidades. Porém a legislação não estabeleceu diretrizes quanto as sanções e/ou punições 

pelas quais os agentes públicos estariam suscetíveis ou que a sociedade civil poderia se valer 

judicialmente nos casos de descumprimentos dos preceitos contidos na lei. 

A legislação, ao estabelecer o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, classificou 

os modos de transporte nos municípios, descrevendo as infraestruturas que compõem o 

sistema. Definiu assim o transporte público coletivo como “serviço público de transporte de 

passageiros acessível a toda a população mediante pagamento individualizado, com itinerários 

e preços fixados pelo Poder Público”. 

Entre os princípios da Política Nacional de Mobilidade Urbana configurou-se a 

acessibilidade universal; o desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões 

socioeconômicas e ambientais; a equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público 

coletivo; a eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano; a 

gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana; a segurança nos deslocamentos das pessoas; a justa distribuição dos 

benefícios e ônus decorrentes dos diferentes modos; a equidade no uso do espaço público, 

vias e logradouros; e a eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana.  

Entre as diretrizes apresentadas constam a integração com a política de 

desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais; a prioridade dos modos de 

transportes não motorizados sobre os motorizados; a prioridade dos serviços de transporte 

público coletivo sobre o transporte individual motorizado; a integração entre os modos e 
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serviços de transporte urbano; a mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos 

deslocamentos; o incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias 

renováveis; a priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do 

território e indutores do desenvolvimento urbano integrado; e a integração entre as cidades 

gêmeas localizadas na faixa de fronteira.  

Entre os objetivos propostos estão reduzir as desigualdades e promover a inclusão 

social; promover o acesso aos serviços básicos; proporcionar melhoria nas condições urbanas 

da população no que se refere à acessibilidade e à mobilidade; promover o desenvolvimento 

sustentável com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos; e consolidar a gestão 

democrática. 

O novo marco federal da Mobilidade Urbana redefiniu os direitos dos usuários do 

sistema e previu a participação da sociedade civil no planejamento, fiscalização e avaliação da 

Política Nacional de Mobilidade Urbana, por meio de instrumentos como órgãos colegiados, 

ouvidorias, audiências e consultas públicas, além de “procedimentos sistemáticos de 

comunicação, de avaliação da satisfação dos cidadãos e dos usuários e de prestação de contas 

públicas”.  

E para atender a estas previsões legais, a Política Nacional de Mobilidade Urbana 

estabeleceu que o planejamento, a gestão e a avaliação dos sistemas de mobilidade deverão 

possuir objetivos de curto, médio e longo prazos; identificar meios financeiros que assegurem 

sua implantação; formular mecanismos de monitoramento e avaliação sistemáticos; definir 

metas de atendimento e universalização da oferta de transporte público coletivo. 

Assim, como atribuições mínimas, os órgãos gestores do sistema de mobilidade 

urbana deverão planejar e coordenar os diferentes modos; avaliar e fiscalizar os serviços e 

monitorar desempenhos; implantar a política tarifária; dispor sobre itinerários, frequências e 

padrão de qualidade dos serviços; estimular a eficácia e a eficiência dos serviços; garantir os 

direitos dos usuários; e combater o transporte ilegal.  

Como instrumentos de gestão estão o controle de acesso e circulação de veículos 

motorizados em locais e horários predeterminados; a estipulação de padrões de emissão de 

poluentes para locais e horários determinados; a aplicação de tributos sobre modos e serviços, 

visando a desestimular o uso de determinados modos e serviços de mobilidade; o 

financiamento do subsídio público da tarifa de transporte público; a dedicação de espaço 

exclusivo nas vias públicas para os serviços de transporte público coletivo e modos de 

transporte não motorizados; a política de estacionamentos de uso público e privado, com e 

sem pagamento pela sua utilização; o controle do uso e da operação da infraestrutura viária 
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destinada à circulação e à operação do transporte de carga, concedendo prioridades ou 

restrições; o monitoramento e o controle das emissões dos gases de efeito local e de efeito 

estufa; convênios para o combate ao transporte ilegal de passageiros e para o transporte 

coletivo urbano internacional. 

Destes instrumentos, o município de Balneário Camboriú se utiliza apenas do 

estacionamento rotativo, com as considerações já realizadas, e da regulação do transporte de 

carga, estabelecendo restrições. Esta ausência da aplicabilidade dos mecanismos estabelecidos 

em lei demonstra que o Estado, ao restringir ao plano formal certas diretrizes, continua a atuar 

no sentido de proteger interesses das atividades econômicas em detrimento dos direitos da 

ampla parcela da população. 

 No âmbito municipal, o Plano de Mobilidade Urbana é outro instrumento formal na 

tentativa de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana (art. 24), devendo ser 

integrado ao Plano Diretor dos municípios até o ano de 2015, nele constando: 

 

I – os serviços de transporte público coletivo;  

II – a circulação viária;  

III – as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana;  

IV – a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de 

mobilidade;  

V – a integração dos modos de transporte público e destes com os 

privados e os não motorizados;  

VI – a operação e o disciplinamento do transporte de carga na 

infraestrutura viária;  

VII – os polos geradores de viagens;  

VIII – as áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou 

onerosos;  

IX – as áreas e os horários de acesso e circulação restrita ou 

controlada;  

X – os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte 

público coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana; e  

XI – a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do 

Plano de Mobilidade Urbana em prazo não superior a 10 (dez) anos. 

 

Em Balneário Camboriú, mesmo ultrapassado o prazo legal, ainda não foi elaborado 

o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. 

Ressalta-se que nesta conjuntura, sendo o direito de acesso ao transporte 

historicamente negado nos países em desenvolvimento (VASCONCELLOS, 1995, p. 19), o 

transporte passou a constar no plano formal no rol dos direitos sociais do art. 6º da 

Constituição da República, através da Emenda Constitucional n. 90/2015 aprovada pelo 

Congresso Nacional. 
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Ainda no ano de 2013, o Governo Federal anunciou a elaboração do Plano Nacional 

de Mobilidade Urbana e um pacote de R$ 50 bilhões em investimentos na infraestrutura de 

transporte, através de linhas de financiamento como o Programa de Infraestrutura para a 

Mobilidade Urbana – PRO-MOB ou do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 

Mobilidade, no intuito de estabelecer um pacto entre União, estados e municípios no sentido 

de melhorar a qualidade dos serviços de transporte público coletivo, aumentar a participação e 

controle social sobre o setor, além de buscar redução no valor das tarifas. Ações que 

envolviam ainda a preparação das cidades brasileiras para receberem a Copa do Mundo de 

Futebol ocorrida em 2014 (GOMIDE & GALINDO, 2013, p. 35; IPEA, 2011, p. 20).  

Por sua vez, o PRO-MOB destina-se a apoiar os municípios em intervenções no 

sistema viário, na implementação de políticas de integração e apoio a projetos que visem à 

acessibilidade universal para pessoas com mobilidade reduzida, atendendo prioritariamente 

cidades localizadas em Regiões Metropolitanas, com dificuldades de acesso do transporte 

público coletivo, IDH abaixo da média, que estejam de acordo com o Estatuto das Cidades, 

possuindo Plano Diretor e Plano Municipal de Mobilidade Urbana, além de apresentar 

proposta de integração dos serviços (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007, p. 04), ressaltando 

que tais programas pouco impactam cidades médias, concentrando seus recursos em grandes 

regiões metropolitanas, de modo que não possuem características de universalidade. 

Todavia, mesmo podendo acessar estes recursos, o município de Balneário Camboriú 

não formalizou nenhum projeto ou participação via PRO-MOB, e em plano nacional as 

políticas ainda estão longe de atender os objetivos propostos. 

 

3.5 POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO 

 

Com diretriz favorável à integração prevista no Plano Diretor, o município de 

Balneário Camboriú aprovou a Lei Municipal n. 3.674/2014, que “institui a política de 

integração do transporte coletivo municipal de passageiros entre os municípios de Balneário 

Camboriú, Camboriú e Itajaí e dá outras providências”. Pela lei, política de integração são as 

ações capazes de permitir que os usuários dos municípios “possam circular nos veículos de 

transporte das empresas concessionárias que aderirem ao programa mediante o pagamento de 

uma única passagem”. 

As empresas concessionárias de cada município poderão construir terminais de 

integração para embarque e desembarque, devendo implantar bilhetagem unificada. Como 

condição para adesão das empresas à política de integração deverá ser apresentada Proposta 
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de Integração, Termo de Integração e ainda comprovar ampliação em 10% (dez por cento) nas 

linhas operadas após 01 (um) do início da operação integrada. Em que pese a sinalização legal 

para a integração, registram-se dificuldades encontradas para sua efetivação na maioria das 

cidades brasileiras (MARICATO, 2011, p. 10): 

A operação do transporte coletivo em redes integradas é fundamental para a 

eficiência da oferta dos serviços. Porém, nas cidades brasileiras ainda são 

raros os casos de integração. Na realidade, a integração encontra forte 

resistência por parte dos operadores privados, devido às dificuldades do 

estabelecimento de critérios aceitos por todos de repartição das receitas 

provenientes das viagens compartilhadas. Outro aspecto crítico é a 

dificuldade de coordenação político-institucional das várias instâncias e 

jurisdições de governo (estado e municípios), que detêm o poder gestão dos 

vários modos de transporte público. (GOMIDE, 2014, p. 2) 

 

Assim, percebe-se que o ideal propagado da integração, quando não atende os 

interesses econômicos das operadoras do transporte público coletivo, acaba por não encontrar 

ressonância do plano real, até mesmo pela falta estrutura que impera sobre o aparato 

institucional do setor no âmbito do Estado.7 

A integração do serviço de transporte público coletivo municipal também ainda não 

foi colocada em prática entre as concessionárias das cidades limítrofes a Balneário Camboriú. 

Nestes termos, o aspecto formal contido nas legislações destoa da realidade do serviço 

prestado à população, com o Poder Público incapaz de exercer as suas diretrizes sobre o poder 

econômico das concessionárias, realçando a influência destas no plano real de execução do 

transporte público coletivo, sobressaindo seus interesses econômicos. 

Com a análise legal e administrativa do atual modelo de prestação do serviço de 

transporte público coletivo municipal em Balneário Camboriú, caberá ao capítulo 3 apresentar 

os resultados da presente pesquisa com as devidas análise, caracterização e descrição do 

funcionamento do processo de regulação e controle do setor entre os anos de 2012 e 2015, 

com a identificação dos atores envolvidos.  

                                                 
7 Com o advento da Lei Federal n. 13089/2015 que instituiu o Estatuto da Metrópole, apresenta-se na 

legislação uma abertura inicial para o desenvolvimento de instrumentos urbanos com bases 
regionais, permitindo base jurídico-legal para iniciativas metropolitanas, também para o que se 
refere a mobilidade urbana. 
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4. REGULAÇÃO E CONTROLE DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO 

MUNICIPAL EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ: ANÁLISE E ATORES ENVOLVIDOS 

 

Neste capítulo, será feita uma análise especifica da regulação e do controle do 

transporte público coletivo municipal de Balneário Camboriú entre os anos de 2012 e 2015, a 

partir da caracterização da concessão vigente realizada no capítulo anterior. Serão 

apresentados os dados coletados, com suas devidas interpretações, valendo-se de material 

oriundo de pesquisa documental e entrevistas semiestruturadas conforme roteiro anexo, além 

de observação participante no campo como técnica secundária e exclusivamente 

complementar. 

Foram realizadas entrevistas com gestores do departamento especializado em trânsito 

(Entrevistado n. 7) e do órgão de trânsito de Balneário Camboriú (Entrevistado n. 1), gestores 

do setor de contratos administrativos (Entrevistados n. 3 e n. 4), ex-gestor do planejamento 

urbano e pré-candidato a prefeito municipal (Entrevistado n. 2), usuário/pessoa com 

deficiência física responsável por reclamações formais sobre o serviço de transporte público 

coletivo (Entrevistado n. 5) e dois membros de entidade representativa dos cicloviários que 

atua no debate de mobilidade urbana no município (Entrevistados n. 6). Os entrevistados 

possuem escolaridade de ensino superior completo ou incompleto. 

O acesso aos entrevistados foi efetuado mediante correio eletrônico como primeiro 

contato e também através de aproximação por meio de pessoas em comum. Posteriormente, 

foi feito o agendamento por meio de telefone ou aplicativo de celular. Em geral, os 

entrevistados foram acessíveis, sendo que após algumas tentativas não se conseguiu efetuar 

entrevista com representante da empresa concessionária e com representante do Ministério 

Público Estadual. As entrevistas tiveram tempo de duração variável, a depender do número de 

informações repassadas pelos entrevistados, variando de 30 a 120 minutos, tendo sido 

realizadas nas repartições públicas onde trabalham, escritório e sede de reuniões. 

A observação participante como metodologia complementar, em razão da inserção 

do autor no cotidiano do município, se deu através da observação in loco de linhas de ônibus 

da empresa concessionária n. 100, n. 102 e n. 106, escolhidas aleatoriamente em horários 

diversos. Foi feita a observação do trajeto completo das linhas mencionadas, com início no 

primeiro abrigo e término na parada final. As observações foram realizadas em três períodos 

diferentes: a primeira ocorreu no dia 22 de dezembro de 2015, em fase inicial da temporada 

de verão; a segunda, em 30 de dezembro de 2015, no auge de movimentação turística da 
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temporada de verão no município; e, por último, em 3 de fevereiro de 2016, já em término da 

temporada.  

A Linha 100 possui seu trajeto pelos bairros Ariribá, Centro, Estados, Vila Real, 

Municípios e Iate Clube. A Linha 102 corta os bairros Praia dos Amores, Pioneiros, Centro, 

Nações, Estados, Vila Real e Municípios. Por fim, os ônibus da Linha 106 passam pelos 

bairros Ariribá, Centro, Estados, Barra e todas as praias da região sul da cidade, composta por 

Laranjeiras, Taquarinhas, Taquaras, Pinho, Estaleiro e Estaleirinho. 

Por fim, a pesquisa documental identificou e qualificou 38 documentos, que foram 

denominados de Grupo 2, como: formulários de reclamações por parte de usuários; 

requerimento de informações, ordem de diligência e comunicado de instauração de inquérito 

civil público encaminhados pelo Ministério Público Estadual ao prefeito municipal; ofícios 

diversos referentes ao transporte público coletivo municipal emitidos por gestores do setor de 

compras e contratos e pela Procuradoria Municipal; termos de notificação para cumprimento 

de obrigação do contrato de concessão emitidos pela Diretoria da Divisão de Materiais e 

Serviços do Poder Público local; resposta da empresa concessionária às notificações 

efetuadas; e decreto de criação, notificações e atas de reunião da comissão para análise do 

cumprimento das cláusulas do contrato de concessão. 

 

4.1 O DIREITO À CIDADE: ATORES E CONFLITOS NO ESPAÇO URBANO 

 

Para compreender as discussões relativas à questão urbana, na qual está inserido o 

transporte público coletivo, é preciso antes analisar os atores que compõem as relações 

existentes no espaço urbano e os conflitos decorrentes deste. Dessa dinâmica resulta a 

construção do direito à cidade. 

Compreende-se o espaço urbano como ambiente fragmentado, fruto das relações de 

produção e campo de lutas, disputas que colocam a dimensão espacial condicionada pelo 

conjunto da sociedade. A cidade é o local em que processos sociais oriundos das relações de 

classe do modo de produção predominante criam formas espaciais, materializadas na 

distribuição e na organização do espaço urbano (CORREA, 1995). Assim, processos como 

centralização, descentralização e segregação moldam a cidade como ela é percebida, enquanto 

“projeção da sociedade sobre um local” (LEFEBVRE, 2001, p. 62).  

Este espaço urbano, como visto no capítulo 1, passa por transformações, envolvendo 

as dimensões dos valores de uso e de troca sobre a organização espacial das cidades, em que 

pese um “urbanismo dos promotores de venda”, segundo Lefebvre, no sentido de uma 
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“ideologia da felicidade através do consumo” que se baseia no valor de troca, sendo o urbano 

baseado e dependente do valor de uso, incapaz de evitar os conflitos, tendendo sempre à 

segregação espacial (LEFEBVRE, 2001, p. 87):  

Mesmo onde a segregação dos grupos sociais não aparece de imediato com 

uma evidência berrante, surgem, ao exame, uma pressão nesse sentido e 

indícios de segregação [...] As estratégias de classes (inconscientes ou 

conscientes) visam à segregação. (LEFEBVRE, 2001, p. 98) 

 

Em Balneário Camboriú, essas formas espaciais também se apresentam, com a 

centralização dos principais serviços e comércio no Centro, além da paisagem marcada pela 

verticalização. Nela constam as principais atividades econômicas, e consequentemente o 

maior preço das terras, em área de dimensões reduzidas, possível de ser percorrida a pé. É o 

principal “foco do transporte intraurbano” e principal “ponto de convergência do tráfego 

urbano” (CORREA, 1995). Conforme observação participante, percebeu-se, por exemplo, que 

ponto de parada localizado na região central, próximo à Igreja Matriz, consiste em importante 

ponto de baldeação. 

A “zona periférica do centro” em Balneário Camboriú, constituída em torno da área 

central por bairros residenciais, possui características de uso semi-intensivo do solo, com 

atividades vinculadas com a parte central. E as formas espaciais segregadas, que servem para 

a reprodução das relações sociais de classe de maneiras assimétricas, se constituem 

basicamente pela segregação residencial, marcada em Balneário Camboriú pela valoração das 

terras na parte central que obrigam as classes populares a migrar gradativamente para os 

bairros ou para a cidade de Camboriú, com a crescente majoração também dos aluguéis. Tal 

percepção pode ser identificada na fala dos Entrevistados n. 6, “da mesma forma que o 

planejamento está voltado para o mercado, igualmente a organização da cidade, do outro lado 

da BR, no bairro dos Municípios. Uma segregação social”. 

Os usuários do transporte público coletivo municipal se utilizam do ônibus para 

deslocamentos no sentido centro-bairro e bairro-centro. No Centro estão localizados seus 

locais de emprego e estudo, enquanto que suas residências, em razão do valor dos imóveis e 

aluguéis, encontram-se nos bairros, em medida inversamente proporcional à renda, pois, 

quanto mais afastados, tende a ser menor a renda familiar, por exemplo, trabalhadores da 

Barra, Nova Esperança, São Judas, Municípios ou que residem no município vizinho de 

Camboriú, todas essas localidades para além da BR-101, que atravessa a cidade (ver Figura 

3). 
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Tais conflitos decorrentes envolvem diferentes frações da sociedade e órgãos do 

Poder Público, tendo como pano de fundo visões opostas de cidade, a cidade-mercado versus 

a cidade-direito (PEREIRA, 2015, p. 16), sendo que o objeto de disputa é o direito ao uso do 

espaço urbano, direito à cidade que “se manifesta como forma superior dos direitos” 

(LEFEBVRE, 2001, p. 134). 

O direito à cidade está muito longe da liberdade individual de acesso a 

recursos urbanos: é o direito de mudar a nós mesmos pela mudança da 

cidade. Além disso, é um direito comum antes de individual, já que esta 

transformação depende inevitavelmente do exercício de um poder coletivo 

de moldar o processo de urbanização. A liberdade de construir e reconstruir 

a cidade e a nós mesmos é, como procuro argumentar, um dos mais 

preciosos e negligenciados direitos humanos. (HARVEY, 2012, p. 74) 

 

O direito à cidade, concebido como parte do rol de direitos humanos, refere-se a uma 

construção das teorias urbanas críticas, a busca pela disputa do controle sobre o processo 

urbano através da administração democrática (HARVEY, 2012, p. 86), entendendo-se que o 

caráter democrático está relacionado com sua atitude em relação à cidade (LEFEBVRE, 2001, 

p. 99). No Brasil, este tipo de movimento ganhou força com o Movimento Nacional pela 

Reforma Urbana, especialmente durante a Assembleia Constituinte de 1988, estabelecendo a 

Constituição da República os princípios da política urbana: o direito à cidade, a democracia 

participativa e a função social da propriedade (SANTOS & PEREIRA, 2015, p. 21). 

A construção do direito à cidade está diretamente relacionada com a percepção que 

se possui do Estado, compreendendo este como espaço dirigido pelas classes dominantes, 

aquelas detentoras dos grandes meios de produção, e consequentemente do poder econômico 

no modo de produção capitalista, mas também um Estado que em determinados momentos 

históricos, a partir da luta de classes, considerando o acúmulo de forças das classes populares 

organizadas em seu movimentos sociais e grupos políticos, permite a conquista de direitos 

para a maioria da população, tanto no plano formal quanto no plano real.  

Porém, no Brasil, as orientações constitucionais e democratizantes relacionadas a 

política urbana ainda estão dispostas apenas no plano formal e encontram limites no debate 

acerca do planejamento urbano nos municípios, em razão do confronto existente entre o 

paradigma da política urbana baseada na cidade-mercado, conforme relacionado com 

Balneário Camboriú no capítulo 1, e o paradigma baseado na cidade-direito, enquanto o 

primeiro se configura um modelo de planejamento hierarquizado e o último teria por base um 

modelo negociado entre os atores em conflito (PEREIRA, 2015, p. 24).  



99 

 

 

 

Esse processo gradativo de mudança no planejamento urbano brasileiro resulta na 

transferência da participação aos atores locais, vai de encontro ao pensamento urbanístico 

hegemônico e gera indefinição do papel pertinente aos atores tradicionais, encontrando seus 

limites participativos em elementos como o desenho e as condições institucionais existentes 

nos municípios, o grau de adesão dos técnicos do planejamento, a vontade política do governo 

de momento e ainda a tradição associativa (PEREIRA, 2015, p. 25-26). Trata-se de um 

elemento da luta de classes, de caráter processual e instalado no interior do Estado brasileiro, 

a partir do Poder Público local dos municípios, com avanços e recuos constantes. 

Há, por exemplo, no interior das cidades, os atores que propugnam por uma cidade 

diferente daquela imagem construída por empreendedores, por profissionais do planejamento 

urbano, pelo capital ou pelo Poder Público vinculado aos interesses econômicos (HARVEY, 

2012, p. 82). Desta forma, inerentemente ocorrem os conflitos, sendo os movimentos sociais 

urbanos parte que irá “mobilizar-se para ultrapassar o discurso pacífico da participação 

social” (SANTOS, 2015, p. 33). 

Em Balneário Camboriú, os Entrevistados n. 6, membros da sociedade civil que 

atuam pela ampliação do modo de transporte não motorizado cicloviário, indicam essa 

disposição ao questionar os elementos da construção conceitual da cidade-mercado, “uma 

cidade totalmente diferente do que é noticiada. Vende-se uma imagem, mas o morador não 

recebe esses benefícios”. 

Para se analisar os conflitos no âmbito do transporte público coletivo municipal, é 

preciso considerar os atores do espaço urbano envoltos na política urbana como um todo. 

Pode-se identificar como atores responsáveis pela produção e reprodução do espaço urbano da 

cidade: proprietários dos meios de produção; proprietários fundiários; promotores 

imobiliários; Estado; e grupos sociais excluídos (CORREA, 1995). Por sua vez, quanto à 

política de transporte público coletivo, segundo colaborador do Movimento Passe Livre, que 

representa um coletivo que contribui com o debate envolvendo mobilidade urbana e 

transporte, podem-se identificar como atores principais as Prefeituras, os empresários do 

setor, os trabalhadores do setor e os passageiros (MANOLO, 2009, p. 6). 

Quanto ao grupo de proprietários dos meios de produção e proprietários fundiários, 

no município de Balneário Camboriú, com matriz econômica hegemonizada pela construção 

civil, os conflitos existentes não são absolutos, tendo em vista a propriedade da terra ser pré-

requisito para o setor (CORREA, 1995), porém mesmo assim existem em razão, por exemplo, 

do avanço do segmento imobiliário sobre empreendimentos hoteleiros. Os interesses da 

construção civil e dos especuladores se confundem, no sentido do desejo de obterem maior 
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renda com seus imóveis, interessados que estão no valor de troca e não no valor de uso, com 

suas propriedades valorizadas pelos aspectos naturais do município, especialmente a praia 

central, e também com investimentos públicos nessas localidades. Por sua vez, uma matriz 

econômica hegemônica da construção civil tende a contribuir com formas e processos urbanos 

de uma organização espacial que segrega (CORREA, 1995). 

Essa percepção quanto à construção civil aparece na fala dos entrevistados pela 

presente pesquisa oriundos da sociedade civil. O Entrevistado n. 5, ativista da causa da pessoa 

com deficiência, questionado sobre o principal desafio de Balneário Camboriú assim 

responde: “cumprir a meta e esse planejamento, principalmente a guerra imobiliária. Guerras 

de construtoras, obras pela cidade inteira, prédios, praia sem sol determinada hora da manhã”, 

e continua: “o ramo que mais cresce, que deveria trazer recursos para outras áreas. Ganham 

muito e investem pouco [...] Deveriam investir na cidade, pois ganham lucros com ela”. 

No mesmo sentido, os Entrevistados n. 6, que assim analisam: “o desenvolvimento 

da cidade está direcionado em sua grande maioria à construção civil, deixando que outras 

áreas fiquem com investimento desproporcional”. Afirmam que a cidade “tem o mesmo estilo 

de planejamento do resto do País, quem planeja é o mercado. O governo se abre ao mercado 

dos interesses imobiliários. Aqui não foge disso, quem manda na cidade é o poder 

econômico”. Sobre o Plano Diretor no município afirmam que deveria impor limites à 

verticalização da cidade, mas alegam que os delegados da sociedade civil em sua maioria são 

ligados a construtoras. Coloca-se aqui o elemento de que os espaços de participação, previstos 

em lei como conquistas dos movimentos em favor do direito à cidade, podem acabar 

hegemonizados pelo poder econômico, tendo em vista também sua capacidade de influência e 

mobilização sobre uma sociedade civil organizada, que reflete a sociedade capitalista dividida 

em classes sociais antagônicas. 

Quanto à empresa concessionária operadora do serviço, já foi descrita no capítulo 2, 

e o Estado também já analisado, especialmente no que se refere a sua atuação enquanto Poder 

Concedente na regulação e no controle, considerando sua complexidade enquanto espaço que 

reflete as relações de classe da sociedade. No seu interior ainda absorve o papel dos 

profissionais técnicos do planejamento urbano até a atuação do Ministério Público, este que 

no caso do transporte público coletivo municipal de Balneário Camboriú exerce função de 

controle externo ao Poder Público local, conforme descrito adiante.  

Os “grupos sociais excluídos”, passageiros/usuários, a partir dos dados coletados, em 

Balneário Camboriú, compõem um segmento pouco organizado, com baixa tradição 

associativa, sem destaque para associações de moradores ou sindicatos consolidados no 
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debate do transporte público coletivo municipal. São parte de uma sociedade civil organizada 

que carrega um amplo leque de entidades com caráter de classe e propósitos distintos. Como 

destaque desse quadro aparece a Associação de Ciclismo de Camboriú e Balneário Camboriú 

– ACBC, que possui acúmulo no debate de mobilidade urbana, com atuação em diversos 

espaços e intervenções diferentes sobre o tema. Em Balneário Camboriú, predominam como 

formadores de opinião no âmbito da sociedade civil as entidades de base econômica como 

associação comercial, câmara de dirigentes lojistas e sindicatos patronais. 

Os trabalhadores do setor de transporte são representados por sindicato da categoria, 

com abrangência territorial regional e que atua no âmbito da institucionalidade, na regulação 

da relação capital x trabalho, limitando-se a suas prerrogativas legais de acordos e convenções 

coletivas de trabalho. Não há um protagonismo político do movimento sindical do setor sobre 

o debate referente à mobilidade urbana ou em favor das melhorias do transporte público 

coletivo. 

Sobre a relação conflituosa entre esses diferentes atores, parte-se do domínio 

exercido pelos empresários sobre as diversas etapas do setor, desde o conhecimento sobre os 

gastos, a composição da planilha de custos e as condições dos serviços prestados: 

A política dos empresários de ônibus – maximização de seus lucros a curto 

prazo independentemente das consequências para a população transportada – 

dificilmente tem como ser revertida pelas prefeituras. Embora haja 

momentos de conflito entre prefeitos e empresários, não há como evitarem 

agir juntos, pois gerem o sistema compartilhadamente: as prefeituras cuidam 

da infraestrutura necessária para os transportes – pontos de ônibus, vias 

públicas, engenharia de tráfego, criação de linhas etc. –, enquanto as 

empresas cuidam da prestação direta do serviço de transporte (o 

deslocamento). Esta política dos empresários do setor transforma o sistema 

de transportes numa verdadeira bola de neve de exclusão social. (MANOLO, 

2009, p. 8) 

 

A bola de neve, referida acima, estaria no círculo vicioso pelo qual, através do 

aumento dos custos de produção, os empresários do setor, para cobri-los mantendo sua 

margem de lucro pressionam pelo aumento tarifário, seja através da pressão política direta ou 

por meio da depreciação dos serviços prestados, sob alegação da incapacidade de gestão, de 

modo a pressionar pelo reajuste indiretamente. No entanto, majorado o valor da tarifa, a 

população deixa de se utilizar do serviço ou reduz o número de viagens, de modo que com 

menor número de passageiros transportados por quilômetro rodado os custos voltam a estar 

descobertos pelo financiamento exclusivo das tarifas: 



102 

 

 

 

O transporte coletivo urbano, portanto, atende interesses extremamente 

conflitantes. Por um lado, os passageiros, consumidores de transporte 

coletivo urbano, pretendem consumi-lo ao menor preço possível, para que o 

custo proibitivo de seu deslocamento não restrinja o exercício de seu direito 

de ir e vir e para que possam deslocar-se mais vezes com a menor despesa 

possível. Por outro lado, a redução das tarifas afeta diretamente o lucro das 

empresas de transporte, pois seu produto (o deslocamento) passaria então a 

ser vendido a um preço proibitivo para a viabilidade de seu negócio: não 

cobriria nem as despesas com equipamentos e sua manutenção (manutenção 

dos veículos, contas de telefone, água e luz, compra de novos veículos, 

limpeza e manutenção das garagens etc.), nem as despesas com pessoal 

(salários dos rodoviários, do pessoal de escritório e das oficinas etc.) e nem 

lhes garantiria maximizar seus lucros a curto prazo. As prefeituras veem na 

política de transportes tanto um instrumento de planejamento urbano quanto 

um fator de risco para sua popularidade. Daí haver conflito por todo o 

sistema, não só em torno da tarifa; a tarifa é apenas a ponta do iceberg – 

ainda que, mesmo assim, a disputa sobre seu preço seja causa suficiente para 

revoltas populares de proporções invulgares. (MANOLO, 2009, p. 10) 

 

Trata-se de um conflito em razão de interesses de classe distintos, estando encoberta 

a questão da acumulação capitalista dos empresários do setor através da exploração da mais-

valia da classe trabalhadora, enquanto principal usuária do transporte público coletivo, por 

meio da política tarifária sem contrapartida sobre os serviços prestados (GROTTA & 

SELINGARDI-SAMPAIO, 2006, p. 106). Assim, o aspecto mais afetado encontra-se 

justamente na menor quantidade de deslocamentos por partes das classes populares, 

consolidando o transporte público coletivo como instrumento de segregação socioespacial ao 

restringir o direito de ir e vir, resguardando-o apenas para o aspecto formal das legislações e 

para cumprir o papel necessário às classes dominantes de fazer circular sua força de trabalho, 

de modo que trabalhadores possam chegar a seus locais de trabalho. 

Em Balneário Camboriú, por sua vez, as classes populares acompanham este 

processo de segregação e restrição em sua mobilidade com a própria fragilidade generalizada 

do setor, restando à concessionária, através da política tarifária, um mercado fechado. A 

Prefeitura local, neste sentido, de um lado ignora o transporte público coletivo enquanto item 

do seu planejamento urbano, baseado no sistema viário, além de não ver nele um risco para 

sua popularidade, em razão do reduzido número de usuários e da baixa tradição 

reivindicatória sobre o tema, da qual apenas os movimentos de junho de 2013 foram uma 

rápida e curta exceção. 

O fomento do serviço de transporte público coletivo tende a aumentar os níveis de 

mobilidade de uma população e contribuir com a melhoria de sua qualidade de vida, 

entendida como a ideia de um bem-estar geral medido por indicadores de satisfação dos 

indivíduos ou comunidades, muito embora também já transformada em mercadoria de 
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consumo (HARVEY, 2012, p. 81). Porém, mesmo esse conceito subjetivo de qualidade de 

vida levanta um conflito existente no que se refere ao transporte público coletivo, pelo qual a 

sua melhoria para uma determinada comunidade pode causar prejuízos à outra 

(BALASSIANO et al., 1993, p. 26-27).  

Desta relação eminentemente conflituosa surgem os movimentos sociais dispostos a 

debater a temática do transporte público coletivo, protagonistas como o Movimento Passe 

Livre, “organizado a nível nacional em diversas partes do País, que nasceu com o objetivo de 

lutar por questões referentes ao serviço de transporte público coletivo” (SCHROEDER, 2009, 

p. 52). Desmitifica-se também a ideia do setor como objeto neutro politicamente sujeito 

apenas às intervenções de ordem técnica (VASCONCELLOS, 1995, p. 16).  

Como fruto destes movimentos e exemplo do transporte público coletivo como 

ambiente de conflito, podem-se utilizar as chamadas Jornadas de Junho, ocorridas no ano de 

2013 e que levaram às ruas milhares de pessoas por todo o País, por diferentes pautas 

reivindicatórias, mas cujo elemento inicial era o alto valor das tarifas de ônibus em algumas 

capitais do País (GOMIDE & GALINDO, 2013, p. 27). Estas mobilizações desencadearam a 

exposição do tema transporte público coletivo por todo o Brasil, resultando posteriormente na 

aprovação da Proposta de Emenda à Constituição que inseriu o transporte como direito social 

no rol dos direitos que compõem do artigo 6º do texto constitucional, além de respostas do 

Governo Federal no que se refere a melhoria da qualidade, maior participação e redução das 

tarifas (GOMIDE & GALINDO, 2013, p. 35).  

A nível nacional, especialmente nas grandes cidades, devemos citar o movimento das 

Jornadas de Junho de 2013, que, no que se refere ao transporte público coletivo, permitiram 

que parcialmente, por alguns dias, a gestão tarifária do setor se deslocasse das mãos do Estado 

e do poder econômico para aqueles que se encontravam mobilizados. Para o Movimento 

Passe Livre, em mais de cem cidades o reajuste das passagens foi revertido (MPL-SP, 2013, 

p. 17). No entanto, as mobilizações foram além da temática mobilidade, tendo suas razões nas 

condições da cidade em sua totalidade (MARICATO, 2013, p. 19).  

Quando as ruas pegaram políticos, imprensa e intelectuais de surpresa (VAINER, 

2013, p. 35), colocaram as Jornadas de Junho como enigma (SECCO, 2013, p. 71) a ser ainda 

decifrado em suas peculiaridades, especialmente por ter ganhado proporções maiores com 

número de manifestantes e diversidade de pautas (SECCO, 2013, p. 72). Após a apropriação 

das manifestações por setores das classes dominantes, em processo que se estende aos anos 

seguintes, as Jornadas de Junho também iniciaram uma outra conjuntura política ainda em 

curso e sem desfecho momentâneo. 
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Em Balneário Camboriú, por sua vez, nas Jornadas de Junho, conforme periódicos 

locais e relatos da tradição oral, também milhares foram às ruas e em meio a uma extensa 

pauta reivindicatória elaborada pelo Movimento Popular “Não é só por R$ 0,20”, composto 

por jovens mobilizados pelas redes sociais, além de segmentos diversos, heterogêneos e até 

mesmos conflitantes da sociedade civil, reunidos sobre a palavra de ordem que desencadeou 

as Jornadas em São Paulo através do Movimento Passe Livre de São Paulo. Também o 

transporte público coletivo se fazia presente na pauta de Balneário Camboriú, contrariando a 

ausência de tradição associativa relacionada com o tema: 

 

- Redução do preço da tarifa da Praiana e da Expressul; 

- Integrar com bilhete único o transporte municipal e regional de Camboriú, 

Balneário Camboriú e Itajaí; 

- Cobrar bilhete único no bondindinho com circuito completo e proibir o 

transporte de pessoas em pé; 

- Aumentar a frequência do transporte público no eixo Atlântica-Brasil e 

integrar ao interbairros. (JORNAL PÁGINA 3, 2015) 

 

O interesse dos manifestantes sobre o transporte público coletivo, em pauta 

construída por segmentos diversos, representa a influência direta que as mobilizações iniciais 

em São Paulo, voltadas para o tema, tiveram sobre os atos organizados no restante do País. E 

os itens relacionados denotam a preocupação com a política tarifária, especialmente com o 

valor cobrado dos usuários e com a integração dos serviços municipais e intermunicipal. 

Na oportunidade, o movimento que se organizou em Balneário Camboriú entregou a 

sua carta de reivindicações ao prefeito municipal Edson Renato Dias, que respondeu: 

Informamos que a empresa Praiana não possui nenhum contrato de prestação 

de serviços no município de Balneário Camboriú, portanto, não temos poder 

decisório sobre as tarifas por ela praticadas. Quanto à empresa Expressul, 

conforme o Decreto Municipal n. 7.041, de 21 de junho de 2013, promovemos 

a redução do valor da tarifa do transporte público em quinze centavos (R$ 

0,15), passando de dois reais e oitenta centavos (R$ 2,80) para dois reais e 

sessenta e cinco centavos (R$ 2,65), já em vigor, desde 1 de julho de 2013. 

Ao que se refere à Integração do Transporte Intermunicipal com Bilhete Único, 

podemos afirmar ser de interesse desta municipalidade a execução de tal 

propositura. Para tanto, necessita-se do posicionamento dos municípios de 

Itajaí e Camboriú, Departamento de Transportes e Terminais do Estado de 

Santa Catarina e das empresas atuais concessionárias desse serviço público e 

que possuem contratos oriundos de processos licitatórios em vigor. O desafio 

será encontrarmos a solução jurídica para a implementação da proposta. 

Quanto às solicitações referentes ao bondindinho e ao aumento da frequência 

do transporte público do eixo Atlântica-Brasil, integrando aos bairros, faremos 

reunião com a direção da empresa concessionária do serviço de transporte 

público com o objetivo de discutir acerca da qualificação e das melhorias no 
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transporte público como um todo em nosso município, onde serão 

encaminhadas as propostas apresentadas pelo Movimento. (JORNAL PÁGINA 

3, 2015) 

 

Percebe-se que em Balneário Camboriú, de igual maneira que em outras cidades do 

País, o movimento de junho de 2013 obteve a conquista da redução dos valores da tarifa 

cobrada dos usuários do transporte público coletivo. Quanto à integração dos serviços, a 

competência jurídica municipal novamente representa empecilho para o avanço da questão, 

permitindo que o poder político municipal se exima da discussão. 

Acerca da pressão política existente sobre o serviço de transporte, podem-se 

estabelecer três condições que contribuem para o surgimento dos movimentos: demanda 

reprimida (necessidade de deslocamento superior à disponibilidade de viagens), más 

condições de deslocamento e mudanças nas necessidades de reprodução (surgimento de novos 

deslocamentos) (FREITAS, 2009, p. 35). Quanto à pauta das Jornadas de Junho em Balneário 

Camboriú, ela indica uma demanda reprimida nos deslocamentos na área central da cidade 

através do transporte turístico bondindinho e as condições de deslocamento entre os 

municípios.  

Os movimentos sociais urbanos relacionados com o transporte público coletivo, por 

sua vez, costumam surgir da reação a um eventual aumento tarifário ou do descaso com a 

qualidade do serviço ofertado, podendo evoluir para uma outra relação com o Poder Público 

(FREITAS, 2009, p. 37). No entanto, sua característica, e até mesmo debilidade, reside na 

transitoriedade desses movimentos, em razão de não possuírem uma territorialidade, ou seja, 

um espaço de convivência próprio aos usuários, para além dos ônibus, que não permite a 

formação de vínculos mais sólidos entre as pessoas (FREITAS, 2009, p. 37): 

Sendo assim, seriam essas as duas grandes fragilidades dos movimentos 

políticos pelos transportes: sua tendência a limitar-se a situações 

emergenciais e a falta de condições estruturais que impedem sua 

organização. (FREITAS, 2009, p. 37) 

 

Com limites à organização coletiva, também a ação individual dos usuários sobre o 

serviço carece de canais institucionais e dispositivos de participação direta, especialmente do 

modelo de gestão baseado na concessão para operadores privados (FREITAS, 2009, p. 44; 

MANOLO, 2009, p. 15). Com a ausência ou pouca participação dos usuários e da sociedade 

civil sobre o transporte público coletivo, também se deixa de obter melhorias quanto à 

qualidade e à quantidade dos serviços, por exemplo, a redução do tempo de espera, o acesso 
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às redes ou o conforto aos passageiros, sendo uma contribuição necessária o fortalecimento da 

participação do usuário e o exercício do controle social (GOMIDE, 2006, p. 248). 

Assim, as reivindicações de junho de 2013 em Balneário Camboriú não avançaram, 

demonstrando seu caráter voluntarioso e transitório. Também realçam o caráter classista do 

Estado, em que, passada a conjuntura de acirramento dos conflitos, não estando presentes a 

tradição associativa e outros elementos que emprestam qualidade à participação, as forças 

políticas voltam a se rearranjar, de modo que a hegemonia das classes dominantes vinculadas 

ao poder econômico seja recuperada, inclusive limitando os espaços de participação para o 

plano formal ou cooptando-os de modo que sirvam para legitimar a dominação exercida.  

Neste sentido, no que se refere à participação e ao controle social sobre o transporte 

público coletivo municipal em Balneário Camboriú, os entrevistados em sua maioria 

afirmaram ser reduzida. O Entrevistado n. 1 diz acreditar ser a participação: 

extremamente ruim, em dois aspectos: a reclamação é feita de forma 

superficial, a pessoa não se preocupa em identificar o carro, o motorista. 

Reclamam de maneira equivocada, e o objetivo é sempre de destruir e não 

contribuir com a melhoria [...] Há poucas denúncias, pessoas não têm hábito 

de usar a Ouvidoria, o 153, pois preferem denunciar na rádio, uma cultura 

ineficiente. 

  

O Entrevistado n. 3 também afirma que “são poucas reclamações individuais”, mas 

que “a participação ajuda sempre, são eles que utilizam e toda sugestão é sempre construtiva”. 

Para o Entrevistado n. 5 a população “até participa, mas não direciona para quem deve ouvir. 

É feito direto na empresa, procurando o MP, mas as pessoas desconhecem”. 

Sobre o Conselho Municipal de Trânsito – COMTRAN, as percepções divergem 

entre os Entrevistados n. 6 e n. 7, ambos integrantes do colegiado. Para o Entrevistado n. 7, “o 

COMTRAN tem pessoas esclarecidas, o Poder Público é travado, tem dado resultado, começa 

com bastante força”, mas para os dois Entrevistados n. 6 a participação “não existe. Entidades 

que compõem o COMTRAN, ninguém anda de ônibus [...] Não tem parcela dos usuários que 

possam ter voz, Balneário Camboriú não tem associação de moradores e falta atuação dos 

sindicatos”, e concluem ainda que “Balneário Camboriú não tem história de participação, as 

pessoas não são daqui, falta identidade”. 

Estas falas atestam a pouca tradição associativa, especialmente sobre o tema, além de 

indicar pela mera formalidade de tais espaços, oriundos de legislação específica e que indicam 

também pela legitimação das práticas do Estado, considerando a fala do Entrevistado n. 7 

(ocupante de cargo político na estrutura administrativa). Quando não refletem um acúmulo de 

lutas de classes em que estejam presentes como protagonistas setores das classes populares, 
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mas representantes de entidades da sociedade civil de base econômica, os espaços de 

participação pouco ou nada conseguem avançar nas políticas para o plano real.  

Quanto à presença de não usuários do serviço de transporte público coletivo 

municipal nas discussões sobre o tema, o Entrevistado n. 1, também integrante do 

COMTRAN, acredita que “no fundo, todos pontuam, mas como a imensa maioria não anda de 

ônibus, nem utiliza outros serviços públicos, não vivem essa realidade, mesmo pessoas 

brilhantes”, e o Entrevistado n. 2 afirma que o setor “não tem muita reclamação, a cidade é 

pequena, com um tempo irá vir uma pressão maior, o custo de ir de carro ao centro irá 

aumentar”, ressaltando ainda que o Ministério Público não atua e que esse aspecto precisa ser 

melhorado, visto o Poder Público somente funcionar mediante pressão. Neste sentido, o 

processo social histórico também é parte determinante para a construção da sociedade civil 

enquanto arena política de disputa e conflitos.  

Na perspectiva de facilitar e melhorar a participação e o controle social sobre o 

serviço, o Entrevistado n. 1 sugere que o Poder Público comece motivando as pessoas já no 

sistema de ensino; o Entrevistado n. 5 sugere que “deveria ser feita uma pesquisa de 

satisfação, com uso de touchscreen, de um aplicativo [...] Povo deve servir como agente de 

empoderamento. Que a população busque por melhorias que ela precisa”; em contrapartida, o 

Entrevistado n. 3 acredita que “já tem a Ouvidoria, liga e faz a reclamação. Não adianta 

montar um monte de organismos”, aparentemente entendendo não ser necessário um 

aprimoramento de mecanismos de participação. Já os dois Entrevistados n. 6 reclamam da 

ausência de dados e informações disponíveis à sociedade. Sobre a pesquisa de satisfação, o 

Entrevistado n. 1 explica: 

O FUMTRAN irá disponibilizar em breve dois estagiários de engenharia 

civil, para através de um formulário que estamos elaborando realizar um 

levantamento com os usuários em todas as linhas e em todos os abrigos de 

passageiros, será o primeiro grande diagnóstico, para posteriormente 

trabalharmos em melhorias. 

 

A pesquisa de satisfação, como visto no capítulo 2, representa um instrumento 

previsto na legislação e no termo contratual da concessão em vigor, que ainda não deixou o 

plano formal, indicando o Poder Público pela sua realização de modo precário, através de 

estagiários. Sobre o mecanismo de consulta à população, o Entrevistado n. 5 acredita que “nos 

grupos de discussão e audiências na Câmara falta participação de profissionais capacitados e 

da população”. Já os dois Entrevistados n. 6 afirmam que “por muitas vezes a sociedade não é 
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consultada para que o governo observe as deficiências que realmente existem [...] No Plano 

Diretor e sobre o plano de mobilidade há uma inadequada consulta à população”. 

Novamente, o Estado realça seu papel classista, em que as diretrizes legais de 

participação não representam a democratização da administração estatal, limitando-se ao 

plano formal ou como espaços de legitimação.  

Sobre o tema, cabe uma análise das atas das reuniões do Conselho Municipal de 

Trânsito e do Conselho das Cidades. 

O COMTRAN somente iniciaria suas atividades através de uma reunião de ativação 

no dia 19 de fevereiro de 2014, na qual também é aprovada, conforme Ata n. 01/2014, a 

inclusão de outras três organizações da sociedade civil. Em 11 de março do mesmo ano, o 

prefeito municipal nomearia os primeiros membros do Conselho através do Decreto n. 

7.325/2014.  

Em reunião realizada no dia 6 de março de 2014, o COMTRAN cria para auxiliar 

seus trabalhos três Comissões Temáticas: Mobilidade Urbana; Educação e Integração; 

Assuntos Viários, conforme Ata n. 02/2014. São escolhidas e passam a compor a Comissão 

de Mobilidade Urbana: Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos – AFADEFI, 

Câmara de Vereadores, União das Associações de Moradores – UNIBAC, Câmara dos 

Dirigentes Lojistas – CDL, Associação Empresarial de Balneário Camboriú – ACIBALC, 

Associação de Ciclismo de Camboriú e Balneário Camboriú – ACBC e Polícia Civil. 

Percebe-se a hegemonia exercida por representantes do Estado e pela sociedade civil de base 

econômica, composta por indivíduos das camadas médias. 

Em reunião no dia 24 de abril de 2014, conforme Ata n. 03/2014, são incluídas na 

referida comissão as representações da Secretaria de Planejamento e do Rotary. Na mesma 

data, é aprovado o nome de representante da CDL como coordenador da Comissão de 

Mobilidade Urbana. Em reunião no dia 23 de outubro de 2014, conforme Ata n. 07/2014, a 

Comissão de Mobilidade Urbana justifica que ainda não teria se reunido. 

Já em reunião no dia 24 de fevereiro de 2015, conforme Ata n. 01/2015 e 

observação participante, esteve presente representante da concessionária do transporte público 

coletivo municipal, mediante convite do COMTRAN, para tratar das paradas do transporte 

turístico, conhecido como “bondindinho” e que também é realizado mediante concessão por 

parte da mesma empresa. Participaram da reunião sete membros. Na oportunidade, o 

representante da concessionária alegou que o transporte turístico “tira mil carros de 

circulação” e que a obrigação de parada apenas nos locais estabelecidos levou a uma queda 

em 12% dos usuários, colocando-se à disposição para buscar consenso e reclamando que a 
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empresa não foi comunicada das pinturas sinalizando os locais obrigatórios de parada. Um 

dos membros governamentais do Conselho informou que na qualidade de conselheiro 

municipal do idoso encaminhou ofícios à concessionária sem obter respostas. 

Em reunião do dia 7 de outubro de 2015, também acompanhada via observação 

participante, esteve em pauta novamente a parada do bondindinho, porém a empresa não se 

fez presente. Os conselheiros relataram que a empresa costuma não atender às solicitações da 

Secretaria de Turismo e que não apresentou estudo a ela destinado, decidindo-se por solicitar 

à Procuradoria do Município parecer emitido pela Promotoria de Justiça. Ao não atender nem 

os órgãos públicos e nem os espaços de participação da sociedade civil, a empresa demonstra 

que no plano real o poder econômico predomina sobre as políticas do setor. 

 

Figura 21 – Reunião do Conselho Municipal de Trânsito – COMTRAN 

 

                                          Fonte: www.noticiaja.com.br. 

 

A percepção colhida foi do esvaziamento do Conselho, diante da pouca presença 

de conselheiros, com falta de interesse da empresa e também dos representantes 

governamentais, tendo em vista que muitos não comparecem às reuniões, com o não 

funcionamento das comissões temáticas, estando ainda a concessionária mais articulada que o 

Poder Público e a comunidade na defesa de seus interesses.  

Assim, desde o início de suas atividades o Conselho Municipal de Trânsito de 

Balneário Camboriú trabalhou raramente a questão da mobilidade e do transporte público 

coletivo municipal, tendo focado sua atuação sobre os problemas de trânsito, abordando 

outras questões correlatas como sistema viário e estacionamento rotativo, além da 

participação em campanhas de prevenção à violência no trânsito no “Maio Amarelo”, na 

Semana Nacional de Trânsito e no Dia Mundial de Memórias às Vítimas de Trânsito 
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(FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, 2014). De igual maneira, exerceu discussões quanto 

ao fortalecimento do transporte não motorizado de bicicletas, realizando debates sobre o 

sistema cicloviário (ACBC, 2014; PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO 

CAMBORIÚ, 2014).  

Por sua vez, o Conselho da Cidade atrai maior atenção e interesses daqueles que o 

compõem, com maior rotina de reuniões e de temas debatidos. Segundo o site da Prefeitura 

Municipal, entre 2012 e 2015, foram 43 reuniões ordinárias e extraordinárias com registro em 

ata.  

No entanto, quanto ao transporte público coletivo as discussões são inexistentes. 

Pesquisando pelas palavras-chave transporte e ônibus, somente em duas reuniões se registra o 

tema: em 5 de setembro de 2013, quando da discussão do termo de referência para 

contratação de consultoria para revisão do Plano Diretor, constando a exigência de 

apresentação para contratada de mapa referente a infraestrutura de transporte; e em 3 de 

outubro do mesmo ano, em que arquiteto convidado faz explanação sobre a perspectiva 

metropolitana para a mobilidade urbana da região, devendo integrar modos diversos de 

deslocamento. 

Assim, a participação da sociedade civil nas questões atinentes ao transporte público 

coletivo municipal ainda carecem de fortalecimento, conforme a própria percepção dos 

entrevistados. Para efeitos de pesquisas futuras, levantam-se hipóteses para identificar a 

qualidade desta participação em Balneário Camboriú, como as condições institucionais que 

não abrem um canal específico aos usuários do transporte, a percepção dos técnicos do 

planejamento, a fraca vontade política do governo em investir nos serviços e exercer papel 

regulador, além da baixa tradição associativa, em razão da não utilização de ônibus por parte 

daqueles que integram alguma entidade, da queda no número de usuários ou da incapacidade 

de organização coletiva pelas peculiaridades do serviço (PEREIRA, 2015, p. 25-26). 

 

4.2 A REGULAÇÃO E CONTROLE NO CASO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

 

Feita a identificação de atores envoltos na questão do transporte público coletivo 

municipal em Balneário Camboriú, a pesquisa passa a analisar os dados coletados, a partir do 

referencial teórico apresentado sobre a regulação e o controle dos serviços. 

Através das entrevistas com usuários e agentes públicos relacionados direta ou 

indiretamente com o transporte público coletivo em Balneário Camboriú, somadas as 

observações complementares oriundas do campo em três diferentes linhas de ônibus em três 
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diferentes datas e com documentos coletados, cabe agora a análise sobre o funcionamento da 

regulação e do controle exercidos pela Prefeitura Municipal, enquanto Poder Concedente, 

sobre os serviços executados pela empresa concessionária conforme sistema já descrito ao 

longo do capítulo 2. 

Conforme dados já descritos na presente pesquisa, a Prefeitura Municipal enquanto 

Poder Concedente possui uma série de obrigações quanto à regulação e ao controle do serviço 

de transporte público coletivo municipal, decorrentes de dispositivos legais, além do edital do 

processo licitatório e do contrato de concessão firmado com a empresa LONDPART S/A 

TRANSPORTES URBANOS, com nome fantasia EXPRESSUL, e que por sua vez também 

possui uma série de obrigações enquanto concessionária. O confronto com essas diretrizes 

legais e normativas para com a realidade dos serviços prestados, especialmente no que se 

refere à regulação e ao controle, teve foco central na coleta de dados junto aos entrevistados, 

nas observações efetuadas e na análise dos documentos levantados.  

Todos os entrevistados foram questionados sobre suas percepções acerca do 

transporte público coletivo municipal, sua visão sobre como melhorar o serviço, como 

analisam a regulação e o controle atualmente exercido pela Prefeitura e consequentemente o 

atendimento por parte da concessionária, além da participação popular e do controle social 

sobre o serviço. 

Compunha o roteiro de perguntas semiabertas das entrevistas a questão “Qual órgão 

da Prefeitura Municipal seria o responsável direto pela regulação e o controle do serviço de 

transporte público coletivo municipal?”. As respostas sinalizaram desconhecimento ou 

diferenças. 

Os Entrevistados n. 6, dois integrantes da sociedade civil que não atuam em órgãos 

públicos, afirmaram desconhecer de quem seria esta competência. O mesmo dito pelo 

Entrevistado n. 4, que exerce função administrativa referente aos processos de compras e 

acompanhamento dos contratos da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Já o 

Entrevistado n. 2 afirma, em resposta a pergunta formulada: “Na verdade, não tem”. 

O Entrevistado n. 5, também usuário do serviço, afirma que “as reclamações são para 

o FUMTRAN, para a Ouvidoria e principalmente direto com a empresa, pois a Prefeitura é 

burocracia”. O Entrevistado n. 3, gestor junto ao setor de contratos, responde: “o FUMTRAN 

faz tudo, a gente só notifica”. O Entrevistado n. 1, gestor no órgão de trânsito, se manifesta: 

 

Hoje seria o Departamento de Trânsito do Município, que não tem estrutura de 

técnicos para fazer [...] A lei que criou o FUMTRAN continha previsão para 
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fiscalização do sistema de transporte [...] Trabalhamos junto com o Departamento de 

Trânsito, independente da competência legal.  

Por sua vez, o Entrevistado n. 7, que atua no setor de trânsito no interior da estrutura 

da Secretaria Municipal de Segurança Pública, se manifesta: 

Controle era todo do FUMTRAN, a partir de 2010 ou 2011 mudou, ficou stand-by, 

agora conversamos para reativar a coordenação, não tem ninguém nessa função, que 

deve ser ocupada por um agente de trânsito.  

As respostas indicam a sobreposição de competências, o desconhecimento sobre o 

órgão legal responsável pela regulação e o controle, além de indicar a fragilidade da estrutura 

colocada, com falta de capacidade técnica ou sua condição momentânea stand-by. 

Questionado o Entrevistado n. 1 acerca de eventual participação da COMPUR, companhia de 

urbanização do município que tem em seus objetivos a questão do transporte e que consta no 

contrato de concessão em vigor como órgão responsável por padronizar os relatórios da 

concessionária, a resposta é no sentido de que a mesma não atua em nenhuma fase do serviço 

de transporte público coletivo municipal em Balneário Camboriú. 

Com estes dados, analisando também a documentação pesquisada, percebe-se um 

indicativo de que a fragilidade das estruturas do Estado representa uma das formas pelas quais 

no plano real os interesses do poder econômico, no caso a operadora privada do setor, se 

sobrepõem às disposições legais que formalmente representam conquistas de direitos pelas 

classes populares.  

Ainda sobre a regulação e o controle dos serviços, os entrevistados passaram suas 

percepções sobre a efetivação deste papel pelo Poder Público local. O Entrevistado n. 5 

assinalou: “Não sei nem se faz; se faz, a população desconhece”, e no mesmo sentido é a 

manifestação dos dois Entrevistados n. 6: “Não existe fiscalização. A empresa tem vida 

própria”. O Entrevistado n. 1 afirma: “Há uma fragilidade da estrutura jurídica”. O 

Entrevistado n. 2 vai além: 

Entendo que Balneário Camboriú não tem transporte coletivo, temos linhas de 

ônibus. O proprietário recebe autorização da Prefeitura, se der lucro, ele faz, se não 

der, ele não faz [...] se apertar muito, pulam fora. 

 

Ao realçar o entrevistado a questão do lucro, coloca a centralidade dos interesses 

econômicos da empresa concessionária que atuam sobre as políticas estatais, no caso a falta 

de regulação e controle, visto serem mecanismos que, se executados a partir de interesses das 

classes populares, reduziriam a margem lucrativa do serviço de transporte público coletivo 



113 

 

 

 

municipal, afetando as condições de acumulação e reprodução do capital envolvido. O 

processo regulatório, se alinhado em uma concepção de administração democrática, consta 

como instrumento no sentido de contribuir com a ideia de direito à cidade, em uma lógica 

oposta à concepção de cidade-mercadoria. 

Os Entrevistados n. 3 e n. 4, respectivamente, indicam que o Poder Público local 

exerce seu papel de controle quando instigado a intervir: “A administração, quando tem 

ciência, toma uma atitude” e “A Prefeitura tem tomado suas ações, notificando ou pedindo 

informações quando recebe reclamações”. A fala dos entrevistados aparenta uma ingenuidade 

da Prefeitura Municipal em sua relação com a concessionária, o que representa uma fraqueza 

estatal determinada para que a empresa possa fazer valer seus interesses, reduzindo o processo 

regulatório somente aos casos em que surgem motivações. 

Ainda o Entrevistado n. 7 indica que o papel de regulação e de controle pode passar 

por aperfeiçoamentos: “O secretário de segurança e o procurador do município se reuniram no 

final de dezembro com o proprietário da empresa, definiram prazos até depois do carnaval, 

questões críticas”. Porém, o mesmo entrevistado indica que o exercício do papel de controle 

carece de institucionalização: “Foi uma conversa informal”. Novamente, as falas de membro 

de órgão oficial indicam a postura estatal de parceria com os interesses privados da empresa 

concessionária, antes de uma postura de imposição do interesse público, apregoada pela 

legislação, o que ressalta o Estado enquanto espaço orientado pelo poder econômico. 

Questionados sobre a reação da empresa concessionária quando das intervenções do 

Poder Concedente, os entrevistados com ligação junto a órgãos públicos assentiram todos que 

a mesma atende os pleitos realizados. Por sua vez, o Entrevistado n. 5, na qualidade de 

cadeirante e usuário dos serviços, informou que a empresa não respondia seus e-mails 

contendo reclamações e que “a manutenção das plataformas não mudou, continuou igual”, 

referindo-se aos ônibus adaptados cujas plataformas, segundo relatos seus, em diversos 

momentos não funcionavam devidamente, prejudicando as pessoas com deficiência. 

Acerca da percepção dos entrevistados quanto ao serviço de transporte público 

coletivo municipal, em sua maioria afirmaram que a qualidade do serviço prestado é precária 

e que carece de melhorias. O Entrevistado n. 1 afirmou que o serviço é “ruim”, mesma 

percepção do Entrevistado n. 7, que ainda acrescentou: “Não dá pra esconder o sol com a 

peneira, tem que melhorar muito”. Para o Entrevistado n. 2, “só anda de ônibus quem não tem 

alternativa”. Para o Entrevistado n. 4, o serviço na cidade “ainda engatinha, deveria ser mais 

forte”. Para o Entrevistado n. 5, há “muito que melhorar, questão de horários, acessibilidade, 

bilhete único, motorista em função de cobrador”. E os dois Entrevistados n. 6 responderam ser 
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o transporte público coletivo municipal “ineficiente em vários sentidos, um zero à esquerda 

[...] os itinerários, custo da tarifa, quantidade de ônibus”. Já o Entrevistado n. 3 disse não 

poder opinar por não utilizar o serviço. 

Aqui os dados coletados realçam a ideia de que a fragilidade do processo de 

regulação e de controle, oriundos das condições da luta de classes e suas determinações do 

modo de produção, refletem na qualidade dos serviços de transporte público coletivo. Assim, 

a falta da estrutura jurídica e administração regulatória resulta em prejuízos na mobilidade e 

nos deslocamentos da população de Balneário Camboriú. 

No entanto, essa percepção sobre o transporte público coletivo local destoa por parte 

de alguns entrevistados acerca da visão sobre a mobilidade urbana do município, que estaria 

“acima da média” (Entrevistado n. 1), área na qual “muita coisa vem sendo feita, projetos de 

transformação em andamento” (Entrevistado n. 2) ou “dá seus primeiros passos para melhor, 

com ciclovias, a abertura do binário, por exemplo” (Entrevistado n. 4). Há percepção de que a 

mobilidade urbana é “boa, mas tem que melhorar” (Entrevistado n. 7), apresentando-se nas 

falas como itens a serem aperfeiçoados os passeios públicos, inclusive na execução das obras, 

ou o próprio transporte público coletivo, por exemplo, quantidade de ônibus disponíveis. 

Mas, sendo o transporte público coletivo item a ser priorizado no sentido de maior 

mobilidade urbana, em conjunto com modos não motorizados, soa contraditório o município 

alegar possuir ou avançar na questão, mesmo não se percebendo nenhuma proposta de 

melhoria do transporte público coletivo municipal. 

São os dois Entrevistados n. 6 que parecem resumir essa condição de cidade em que 

aparenta avanços na sua mobilidade urbana em que pese a condição precária do seu transporte 

público coletivo, que teoricamente deve ser um dos pilares daquela. Afirmam que a 

mobilidade urbana de Balneário Camboriú passa por “um grau de evolução positivo, com a 

ampliação da malha cicloviária em 33 quilômetros” e “uma exposição maior do assunto”, 

estando a cidade em comparação com outros municípios “na perspectiva da mobilidade 

ciclística com uma infra mínima, mas as últimas mudanças foram pensadas e priorizaram o 

automóvel”, o que por consequência “na perspectiva do transporte coletivo, é zero. O 

transporte público é ruim”. Assim, o município convive com uma expansão do seu sistema 

viário e cicloviário, com alterações também no passeio público, mantendo, no entanto, os 

mesmos parâmetros de qualidade do serviço de transporte público coletivo. 

O mesmo Estado que investe na ampliação do sistema viário é o mesmo que se omite 

do transporte público coletivo, em que políticas que atendam os interesses da indústria do 

transporte privado individual se sobrepõem. Quanto ao modo cicloviário, pode-se interpretar 
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seus avanços a partir de sua utilização enquanto lazer no processo de consumo coletivo 

propugnado pela concepção de cidade-mercadoria, haja vista a implementação das faixas de 

uso compartilhado em espaços urbanos como a avenida Atlântica na orla da praia central. 

Também variável que indica essa expansão é a existência de luta na sociedade civil 

organizada em favor deste modo de deslocamento que, apesar de utilizado por setores das 

classes populares segregadas espacialmente em Camboriú ou bairros periféricos, tem sua 

direção política em segmentos das camadas médias.  

Questionados sobre sua visão de como alterar este quadro do transporte público 

coletivo e os desafios da mobilidade urbana, os entrevistados variaram em aprofundar 

opiniões e sobre qual o melhor investimento a ser feito.  

O Entrevistado n. 1 entende que o caminho seria “debater o sistema de transporte 

coletivo público de modo que venha incentivar as pessoas a mudarem seus hábitos, e não 

pode ser sobre ônibus”, defende a utilização do VLT e sua implementação no prazo de uma 

década. No mesmo entendimento de aperfeiçoamento do transporte público coletivo, o 

Entrevistado n. 5 entende ser o caminho garantir um serviço com acessibilidade, através de 

equipamentos, frotas e abrigos adaptados, com corredores exclusivos e maior número de 

linhas, “um transporte descente para a população optar por usar ônibus em vez do carro”, 

seguindo esta linha de priorização do transporte coletivo e do transporte não motorizado sobre 

o transporte individual. Os Entrevistados n. 6 afirmam ser necessário melhorar a estrutura, 

além de “desbancar o automóvel e seguir a lei, a política nacional de mobilidade urbana”.  

Em que pese a compreensão dos entrevistados pela opção do transporte público 

coletivo, as condições do Estado através do poder político local, enquanto garantidor das 

atividades econômicas da concessionária, impedem o avanço do setor para atender 

satisfatoriamente a população. Isso reforça a influência do modo de produção sobre as ações 

locais, mais fortes que as leituras daquilo que seria o melhor a ser feito. 

Para o Entrevistado n. 4, a saída para os problemas de mobilidade está na 

implementação do sistema de bicicletas compartilhadas que será realizado em 2016 e ainda a 

necessária intervenção do Poder Público no transporte público coletivo, devendo a Prefeitura 

“assumir 50% dos custos de implementação desse reforço, com custeio, por exemplo, da 

aquisição de ônibus, no valor da tarifa”. 

O Entrevistado n. 2 reforçou a prioridade no sistema viário, sendo o principal desafio 

“passar pelos túneis da BR-101 de maneira tranquila, as obras já estão planejadas”, 

reconhecendo, no entanto, a necessidade de investir no transporte público coletivo em pouco 

tempo e que o mesmo vai “concorrer com a Bis”, referindo-se à concorrência com o 
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transporte individual, precisando atrair as pessoas e aumentar a demanda. Mesma percepção 

do Entrevistado n. 7 ao afirmar que o principal desafio do município está em “continuar as 

vias binárias, resolver os gargalos do trânsito. Finalizar a 4ª Avenida”, além de melhorar o 

passeio público. Menos otimista, o Entrevistado n. 3 entende que “não tem como (melhorar), 

pois melhora num ponto e piora no outro”, referindo-se às intervenções no sistema viário.  

São falas que representam as últimas políticas da Prefeitura Municipal, no sentido de 

priorizar a ampliação do sistema viário, o que por sua vez representa a manutenção das 

condições de reprodução dos interesses da indústria automobilística, que no plano nacional do 

Brasil tem o Poder Público como parte da sua estrutura de acumulação de capital. 

Reconhecem, no entanto, o poder que fundamenta o transporte privado, mas ingenuamente 

colocam o transporte público coletivo como em condições de competição, o que, mantidas a 

conjuntura de determinação da política de subsídio ao automóvel e a indução desta indústria, 

representa uma visão ideológica que o poder político local é incapaz de garantir. 

Especialmente quanto à regulação e ao controle do transporte público coletivo 

municipal exercido pela concessionária EXPRESSUL, o Entrevistado n. 7 afirma ser preciso 

“discutir o contrato. Fazer com que se cumpra”, e para o Entrevistado n. 1 “o município 

deveria criar um órgão fiscalizador de todos os interesses públicos, cuidar de todos os 

sistemas de serviço público”. Os dois Entrevistados n. 6 apontam por sua vez para a 

necessidade de maior participação e controle social pela sociedade civil. 

Segundo os entrevistados, alguns dos aspectos que mais se destacam nas reclamações 

dos usuários são a cordialidade dos motoristas, a dupla função que exercem ao também 

atuarem na cobrança dos usuários, o número de vagas destinadas a idosos e aspectos 

referentes ao atendimento das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A observação 

em campo também verificou que a dupla função de motorista e cobrador prejudica a atuação 

dos profissionais, com situações nas quais os valores fornecidos como troco das passagens são 

realizados já com os ônibus em movimento, de maneira insegura e que inclusive prejudica 

especialmente as pessoas com mobilidade reduzida, que aguardam a conclusão do pagamento 

em pé, causando risco de quedas.  

Também esse público de usuários, composto por idosos, pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida, compõe um segmento que se utiliza constantemente dos serviços, 

enfrentando dificuldades que puderam ser acompanhadas pela pesquisa, tais como degraus 

elevados. Quanto à adaptação dos ônibus, a maioria observada possuía plataforma para 

cadeirante, no entanto não se acompanhou o equipamento em funcionamento.  
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O precário atendimento, agravado para idosos e pessoas com deficiência, somado 

com a característica da dupla função do motorista, fazem parte do processo de busca pela 

produtividade por parte da concessionária, com a procura pela maximização do lucro. 

Novamente, as determinantes econômicas definem a qualidade dos serviços prestados à 

população no plano real.  

Através da pesquisa documental realizada, levantando documentos disponibilizados 

datados entre 2012 e 2015, percebe-se também estes principais itens de reclamações pelos 

usuários, e consequentemente de intervenção via controle estatal pelo Poder Público. 

A 6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Balneário Camboriú, representando o 

Ministério Público Estadual, foi responsável por requisitar informações sobre o transporte 

público coletivo municipal e instaurar inquéritos civis públicos sobre o serviço. 

O papel do Ministério Público, enquanto parte do Estado, em razão da sua maior 

autonomia, embora não afastado das influências do poder econômico e do modo de produção 

como um todo, permite em determinados momentos, a depender de peculiaridades locais, uma 

atuação no sentido de atender interesses das classes populares, embora se registre também o 

predomínio da atuação do Ministério Público como avalista de interesses das classes 

dirigentes. Sem perder de vista estas contradições classistas, a presente dissertação irá 

descrever a atuação do Ministério Público local como órgão de controle externo ao serviço de 

transporte público coletivo municipal em Balneário Camboriú. 

No Ofício n. 0613/2012, datado de 18 de junho de 2012, o respectivo promotor de 

Justiça encaminha ao prefeito municipal Edson Renato Dias requisição de informações para 

Procedimento Preparatório n. 09.2006.00000039-0, instaurado “para tratar da promoção da 

acessibilidade para pessoas com dificuldades de locomoção junto aos transportes coletivos 

desta cidade”. Alega o promotor que “tem recebido inúmeras reclamações, mormente de 

pessoas especiais e idosos”, e consequentemente questiona se a empresa concessionária 

estaria cumprindo ou não cláusula contratual. 

Após esta inquisição pelo Ministério Público Estadual, o procurador do município de 

Balneário Camboriú encaminha expediente em 4 de julho do mesmo ano ao diretor de Divisão 

de Gestão de Materiais e Serviços, solicitando que este proceda à notificação da 

concessionária “para que comprove o cumprimento do Contrato de Concessão”. 

Novamente, em 9 de julho de 2012, a 6ª Promotoria de Justiça encaminha o Ofício n. 

0764/2012, pelo qual informa a tramitação do Inquérito Civil Público n. 06.2010.00001697-2, 

“instaurado mediante reclamatórias acerca do mau funcionamento e cobrança pela utilização 

dos transportes públicos desta cidade”, requisitando que o Poder Público local providencie 
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medidas no sentido da regularidade dos serviços prestados, especialmente no que se refere à 

acessibilidade da frota, à implementação de cartão magnético e ao respeito às normas de 

atendimento aos idosos. Realça ainda que o “não cumprimento da Requisição Ministerial 

configura ilícito penal previsto no art. 10 da Lei n. 7.347/85”. 

Seguindo o mesmo procedimento anterior, o procurador municipal, em 25 de julho 

de 2012, solicita ao diretor de Divisão de Gestão de Materiais e Serviços que proceda 

notificação da concessionária para que comprove o cumprimento contratual, “sob pena da 

imediata propositura da competente Ação Judicial”. 

Em 10 de agosto de 2012, conforme “Termo de notificação para cumprimento de 

obrigação do contrato de concessão – Termo contratual 001/2007 – PMBC”, a Prefeitura 

Municipal notifica a concessionária para em dez dias comprovar o cumprimento da cláusula 

quarta do contrato de concessão. 

No dia 29 de outubro de 2012, a concessionária encaminha resposta à notificação 

(Processo Administrativo n. 2012025438), da qual se extrai o seguinte teor: 

No caso específico e ora tratado, de se salientar que a empresa segue 

rigorosamente o disposto no artigo 1º da Lei n. 8.160/90, que garante a 

gratuidade do serviço de transporte coletivo semiurbano e intermunicipal de 

característica urbana aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos. 

No que se refere ao Inquérito Civil n. 06.2010.001697-2/06PJ/BCA, 

imperioso esclarecer que já foram apresentadas inúmeras respostas ao 

Ministério Público, bem como ao FUMTRAN – Fundo Municipal de 

Trânsito –, conforme cópias anexas, com os devidos esclarecimentos 

solicitados. 

Observe-se que todas as respostas enviadas se prestam a explicar 

minuciosamente que a empresa reclamada opera em devida conformidade 

com a legislação Municipal e Estadual, especialmente, no que tange ao 

transporte de idosos, sempre efetuando as paradas solicitadas para embarque 

e desembarque, priorizando os acessos aos veículos e reservando os assentos 

que lhe são assegurados, conforme estabelecido no Estatuto do Idoso (Lei n. 

10.741/03 e Lei n. 8.220/91). 

Desta feita, causa estranheza a notificação ora recebida por esta empresa, e 

observa-se evidente falta de comunicação e de informação entre o Ministério 

Público, o FUMTRAN e a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, vez 

que a informação questionada já se encontra devidamente esclarecida desde 

julho do ano de 2010. 

 

Para além da alegação de supostamente estar de acordo com a legalidade, a 

concessionária aponta para a confusão existente entre os órgãos estatais, realçando a 

precariedade do processo de regulação e controle, do qual se pode concluir que a empresa 

acaba se beneficiando para fazer valer seus interesses.  
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A defesa da concessionária, encaminhada ao diretor de Divisão de Gestão de 

Materiais e Serviços, foi por este enviada ao procurador municipal, sendo este o padrão 

identificado na população de documentos analisada. Colocam-se assim essas duas estruturas 

do organograma da Prefeitura Municipal, a Procuradoria e a Divisão de Gestão de Materiais e 

Serviços, então vinculada com a Secretaria Municipal de Administração, como órgãos 

integrantes da regulação e do controle do serviço de transporte público coletivo municipal. 

Assim, a regulação e o controle ganha características de mera formalidade praticada 

pelo Poder Público, limitando-se ao envio e ao recebimento de correspondências após 

instigado a fazê-lo. 

Novamente, em 26 de novembro de 2012, através de Ordem de Diligência n. 

0280/2012, a 6ª Promotoria de Justiça notifica o prefeito municipal com a finalidade de 

requisitar a realização das “medidas administrativas e/ou judiciais necessárias para 

providenciar a regularidade dos serviços prestados pela empresa de ônibus investigada”, no 

que se refere aos mesmos itens do Ofício n. 0764/2012, ou seja, a acessibilidade da frota, o 

cartão magnético e as normas para idosos. Seguiu-se o mesmo procedimento por parte da 

Procuradoria Municipal. 

Em 27 de fevereiro e 8 de maio de 2013, através respectivamente dos Ofícios n. 

0180/2013 e n. 0399/2013, a 6ª Promotoria de Justiça encaminha novas requisições de 

informações acerca da acessibilidade, do mau funcionamento e da cobrança no transporte 

público coletivo municipal. Neste ínterim, o prefeito municipal, por meio do Decreto n. 6936 

de 20 de março de 2013, “Cria a Comissão para Análise do Cumprimento das Cláusulas do 

Contrato de Concessão n. 001/2007”. 

Esta comissão, em 21 de junho de 2013, encaminha notificação à empresa 

concessionária, no sentido de que seu representante legal compareça em reunião para tomar 

conhecimento do mencionado Inquérito Civil Público e proceda a esclarecimentos. No 

entanto, conforme ata da referida reunião de 2 de julho de 2013, o representante da 

EXPRESSUL não compareceu, de modo que a comissão encaminha solicitação para notificar 

a concessionária por descumprimento contratual “em razão do não atendimento adequado aos 

usuários do transporte público, com generalidade e cortesia, em especial ao descumprimento 

do Artigo 39 do Estatuto do Idoso”. 

O não comparecimento por parte da concessionária, sem qualquer posterior 

intervenção da administração, indica que o processo regulatório e de controle exercido pela 

Prefeitura Municipal não possui, mantido atual cenário, maiores condições de interferir 

substancialmente no modo em que o serviço de transporte público coletivo municipal.  
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Esta decisão da comissão é repassada ao diretor de Divisão de Gestão de Materiais e 

Serviços através do Ofício n. 093/2013 – DGMS. Este, por sua vez, por meio do Ofício n. 

096/2013-DGMS, responde ao Ministério Público Estadual do não comparecimento do 

representante legal e da consequente notificação. 

Encaminhou ainda a comissão especial a notificação n. 084/2013, pela qual solicita à 

concessionária informações sobre adaptação da sua frota para o atendimento de pessoas com 

deficiência.  

Em 13 de setembro de 2013 a Divisão de Gestão de Materiais e Serviços, atendendo 

solicitação da Confederação Nacional dos Usuários de Transportes Coletivos Rodoviários, 

Ferroviários, Metroviários, Hidroviários e Aéreos – CONUT, notifica a concessionária para 

apresentação da Planilha de Custos dos Transportes, da metodologia utilizada para 

composição dos custos e da explicitação destes através de notas fiscais dos insumos 

utilizados. A empresa concessionária responde com as informações demandadas em 26 de 

setembro do mesmo ano.  

No ano de 2014, por sua vez, motivada pelo Inquérito Civil Público n. 

06.2013.00004726-8 da 6ª Promotoria, a Prefeitura Municipal é instada a notificar a 

concessionária sobre informações referentes à vistoria da sua frota de transporte turístico 

conhecida como “bondindinho”. 

A observação no campo também percebeu que apenas duas de nove linhas 

acompanhadas possuíam nos ônibus publicidade contendo contatos para sugestões e 

reclamações por parte dos usuários, através de telefone fixo e site, este último encontrando-se 

indisponível. Todos os carros possuem na parte traseira número de 0800 também para 

reclamações, no entanto o contato não aceita telefonemas oriundos de aparelhos móveis. 

Ainda sobre a publicidade nos ônibus, especialmente no seu interior, percebeu-se 

pouco espaço destinado para esta finalidade, podendo ser mais bem aproveitado. Também nos 

abrigos de passageiros não se encontrou naqueles observados nenhuma informação 

proveniente de linhas e horários, existentes tão somente em panfleto (Figura 22) da 

concessionária, disponível apenas em sua sede. Pode-se observar em alguns ônibus avisos em 

folhas brancas, tamanho A4, com pouco destaque visual, informando que o valor da passagem 

passaria por reajuste. 
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Figura 22 – Horários do transporte público coletivo municipal 

 

           Fonte: EXPRESSUL. 

 

A falta de informações nos abrigos levou, por exemplo, a uma situação observada em 

que uma família de turistas estrangeiros, perfil comum de turistas na temporada do município, 

que estavam aguardando ônibus tiveram de parar alguns automóveis para pedir informações. 

Como nenhum deles era responsável pela linha que pretendiam, a família desistiu de se 

utilizar do transporte público coletivo. Há que se aprofundar pesquisa sobre essa relação do 

turista com o transporte público coletivo em Balneário Camboriú. 

Os motoristas, quando questionados, souberam dar as informações solicitadas com 

precisão e cordialidade, com exceção de um profissional que, ao ter o ônibus parado em um 

determinado abrigo para que a usuária, idosa e com mobilidade reduzida em função do uso de 

bengala, lhe perguntasse se o ônibus faria determinado trajeto, após obter a resposta negativa 

e, por isso, declinando de utilizar-se da linha, o motorista em voz alta e com reprovação 

afirmou aos demais passageiros que a usuária devia ter “preguiça de andar”. Em outra 

oportunidade, também se observou o uso de telefone móvel, na função viva voz, por parte de 

motorista durante o trajeto do ônibus.  

No campo também se observou que os abrigos, além de não disponibilizarem 

informações, são reduzidos, permitindo o aguardo dos ônibus apenas por poucas pessoas 

sentadas, o que se torna um problema maior nos dias de chuva, com os usuários em sua 

maioria não ficando resguardados. A frequência e o cumprimento dos horários também foram 

objeto de falas de usuários quando aguardavam nos abrigos: “esses ônibus nunca são certos”, 

“que demora!” e “será que resolveram passar antes?” foram algumas falas captadas, por 

exemplo, na linha 106, que faz o trajeto até a parte sul da cidade de Balneário Camboriú, 
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passando pelo bairro da Barra e das praias. Pelo tempo de espera superior a 30 minutos, 

percebe-se uma tendência de a população destas localidades ter um prejuízo maior no acesso 

ao transporte público coletivo municipal, influenciando na segregação socioespacial existente 

para as comunidades situadas para além da BR-101. 

Em uma situação observada na linha 100, quase no seu término, em razão do pouco 

número de passageiros no ônibus, um dos usuários questionou ao motorista se ele não poderia 

alterar o trajeto, reduzindo o tempo gasto para se chegar ao final. O motorista prontamente 

concordou e o ônibus mudou o trajeto. Já na linha 106, também no final do trajeto, em razão 

de ter chegado ao término antes do horário para se reiniciar a linha no retorno, em vez de 

aguardar o horário previsto, o motorista prontamente deu início ao novo trajeto, o que pode 

resultar no ônibus passando nos abrigos antes do horário costumeiro, prejudicando o 

planejamento de horários dos respectivos usuários. 

Acerca dos horários e itinerários, através do Ofício n. 0349/2013, datado de 7 de 

outubro de 2013, em razão do Inquérito Civil Público n. 06.2013.00012483-9, a 9ª Promotoria 

de Justiça da Comarca de Balneário Camboriú requisita ao prefeito municipal diligências 

como o informe do valor tarifário e a quantidade de vezes que o transporte público coletivo 

trafega nas avenidas Brasil e Atlântica, além de que: 

a) Esclareça se em razão das mudanças no trânsito da cidade houve 

modificação na rota do transporte coletivo; em caso positivo, aponte quais; 

b) Promova a fiscalização RIGOROSA no cumprimento dos horários e 

itinerários dos ônibus coletivos em face do contrato de concessão firmado 

com a atual concessionária do serviço; 

  

Registra-se, como visto, esta demanda constar na pauta das mobilizações das 

Jornadas de Junho de 2013 no município de Balneário Camboriú. 

Seguindo o mesmo padrão das demais requisições do Ministério Público Estadual, a 

DGMS notifica a concessionária em 30 de outubro por meio da Notificação n. 046/2013. Em 

8 de novembro, a EXPRESSUL apresenta sua resposta – processo n. 2013027761. 

Nas entrevistas realizadas e nas observações em campo percebeu-se que o número 

reduzido de usuários também é um desafio do transporte público coletivo municipal. Nas 

linhas acompanhadas pela pesquisa, os ônibus em sua totalidade, ao menos nos horários 

observados, trafegam parcialmente vazios. Curioso foi comentário captado ao longo da 

observação: “por isso quero comprar uma moto” falou um jovem usuário, provavelmente 

estudante e que indica que a falta de qualidade do transporte público coletivo, conforme 
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menciona a literatura especializada, resulta no deslocamento de usuários para o transporte 

individual. 

Assim se reforça a percepção de que as políticas estatais destinadas a subsidiar a 

aquisição de automóveis e motocicletas, estimuladas pelo Estado brasileiro no sentido de 

garantir as condições de acumulação e reprodução do capital ligado à indústria 

automobilística, o que provoca o desestímulo ao transporte público coletivo, 

consequentemente afetando as condições de mobilidade urbana não só nos grandes centros, 

mas também nas cidades médias. 

Percebeu-se que alguns problemas que distanciam a ideia de um serviço adequado, 

previsto legalmente, afastam os usuários do serviço, tendo o número de passageiros uma 

relação direta com a qualidade ofertada. Registra-se, a título de informação, que em pleno 

verão, com temperaturas elevadas, nenhum ônibus acompanhado possuía ar refrigerado.  

Assim, o conceito de serviço adequado torna-se um item abstrato, construído no 

plano ideológico e restrito ao texto das legislações, distante de impor à empresa 

concessionária o seu atendimento e distante da realidade vivenciada diariamente pelos 

usuários dos serviços. 

Complementa essa constatação o IPK equivalente, índice de passageiro por 

quilômetro identificado na planilha tarifária no ano de 2013 em Balneário Camboriú (0,8161), 

inferior ao IPK médio no País em 2007 (1,9) (IPEA, 2011, p. 28). Em Balneário Camboriú, 

como em todo o Brasil, o transporte público por ônibus “vem perdendo prestígio junto à 

opinião pública, à classe política, às entidades civis e aos próprios cidadãos que dele 

dependem” (CORDEIRO et al., 2006, p. 2). 

Com os dados coletados pela pesquisa, em confronto com os elementos teóricos 

referentes ao transporte público coletivo, em especial quanto à proposta já apresentada de 

boas práticas da regulação e do controle sobre o serviço, estabelece-se na Tabela 5 uma 

análise sobre o caso de Balneário Camboriú. 

 

Tabela 5 – Prática regulatória do serviço de transporte público coletivo municipal em 

Balneário Camboriú 

 PRÁTICA REGULATÓRIA EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

Regime de 

prestação 

Concessão 

Estrutura 

competitiva 

Licitação contou com sete empresas, no entanto, apenas uma foi 

considerada habilitada. Não há competição. 

Formas de 

entrada 

O edital do processo licitatório estabelece pontuação superior a empresas 

que possuem, por exemplo, facilidades de iniciar a prestação imediata dos 
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serviços ou que possuem ampla infraestrutura já instalada no município, 

dificultando a entrada de um maior número de interessados. 

Prazos da 

delegação 

20 anos de duração contratual (2007-2027). 

Distribuição de 

riscos 

O edital em seu item 11 estabelece informações de reajustes. 

Definição das 

atribuições 

O contrato de concessão prevê as atribuições do Poder Concedente 

(Cláusula 18) e da Concessionária (Cláusula 19). 

Agrupamento 

dos serviços 

O processo licitatório unificou em uma mesma concessão a prestação de 

serviço de transporte coletivo de passageiros e de linha turística 

(bondindinho). 

Segmentação da 

oferta 

O processo licitatório unificou em uma mesma concessão a prestação de 

serviço de transporte coletivo de passageiros e de linha turística 

(bondindinho). 

Forma de 

controle 

O contrato de concessão assegura que o Poder Concedente deve executar 

os controles de eficiência e eficácia, a fim de medir o nível de satisfação 

dos usuários (Cláusula 5ª), porém não especifica índices ou indicadores. 

Conforme entrevistas, esta medição não é realizada. 

Política 

tarifária 

O prefeito municipal fixa tarifa por meio de Decreto, conforme Planilha 

GEIPOT. 

Fontes de 

remuneração 

As remunerações provêm exclusivamente das receitas tarifárias, sobre as 

quais incidem ainda gratuidades e benefícios. 

Fonte: adaptado de BARBOZA et al., 2003, p. 11-12. 

 

Assim, em confronto com a literatura, a prática regulatória e o controle estatal, 

exercidos pelo Poder Público em Balneário Camboriú, sobre o serviço de transporte público 

coletivo municipal possuem carências e fragilidades que expõem a qualidade ofertada aos 

usuários. Podem-se estabelecer, em razão das variáveis regulatórias, algumas considerações. 

Quanto ao prazo da delegação dos serviços, o período de vinte anos é superior à 

necessidade de investimentos previstos no processo licitatório que cabem como atribuições da 

concessionária. Soma-se ainda que por cláusula contratual os bens da empresa concessionária 

são considerados irreversíveis, não podendo ser, portanto, atribuídos como patrimônio do 

município após o término contratual. 

Quanto à organização dos serviços em apenas um edital de licitação, tanto do 

transporte turístico como no transporte urbano de passageiros, mudança esta realizada no ano 

de 2006, acarreta prejuízo na possibilidade de alteração e diferenciação tecnológica dos 

serviços ofertados, ao impedir a competitividade entre licitantes. Decorre, por exemplo, desta 

questão o fato de a frota disponibilizada do chamado bondindinho não dispor de 

acessibilidade para cadeirantes. 

Quanto às condições de entrada e saída, a operação do serviço de transporte público 

coletivo municipal, por força de legislação, é precedida de processo licitatório, que por sua 
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vez dificulta a entrada de novos atores. Em Balneário Camboriú essa entrada se dá por 

critérios de melhor técnica, pouco considerando critérios como menor tarifa ou maior oferta. 

A saída do setor, em caso de descumprimento contratual, está prevista na legislação 

municipal. 

Quanto às formas de remuneração, o serviço em Balneário Camboriú é remunerado 

diretamente pela receita tarifária, sem subsídios ou projetos complementares, mesmo após a 

realização pelo Poder Público de operações urbanas, que priorizaram a ampliação do sistema 

viário. Assim, o valor tarifário se apresenta elevado em comparação à geografia da cidade, 

sofrendo também peso dos benefícios e gratuidades por não possuírem este aporte 

orçamentário, sendo inseridos na divisão final dos itens que compõem a tarifa. 

Sobre a política tarifária, ela é única, válida independente do tempo de utilização do 

serviço ou do horário do dia utilizado, sem considerar distância percorrida ou área, sem 

alteração em fins de semanas ou feriados. Constam, por exemplo, gratuidades e benefícios 

legais para pessoas com deficiência, idosos e 50% de desconto para estudantes.  

Quanto à divisão de riscos, conforme predomina nos municípios brasileiros em razão 

da utilização da planilha tarifária, também em Balneário Camboriú os riscos dependem da 

demanda e da variação do preço nos insumos, ambos incidindo sobre os usuários pagantes. 

Sobre o papel dos agentes, embora estabelecidas as atribuições do Poder Público 

enquanto órgão concedente e da empresa privada enquanto concessionária, resta claro, 

conforme dados levantados, que a regulação e o controle estatal se apresentam prejudicados 

em razão da falta de estrutura apropriada para o exercício dessa função pelo Estado, restando 

atuação eventual do Ministério Público Estadual na qualidade de controlador externo, sendo 

necessário registrar a falta de organicidade da participação da sociedade civil por meio dos 

instrumentos de controle social a ela disponibilizada, por exemplo, o Conselho Municipal de 

Trânsito. 

Assim, em Balneário Camboriú a provisão do serviço de transporte público coletivo 

municipal está também condicionada às determinantes econômicas do modo de produção 

capitalista, em que os interesses dos que detêm os meios de produção direcionam as ações do 

Estado, com as políticas públicas influenciadas pela necessidade de acumulação de capital. 

No caso específico, vigorando modelo de concessão sobre o setor, a Prefeitura Municipal ao 

não possuir autonomia e a sociedade civil não possuir acúmulo para qualificar sua 

participação, o processo de regulação e controle previstos na lei torna-se inútil no plano real, 

sem condições de interferência no sentido de melhoria da qualidade dos serviços.  
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 Acerca da qualidade do serviço, enquanto um dos objetivos da regulação e do 

controle estatal, a partir dos dados coletados permitem-se algumas considerações, conforme 

Tabela 6, a partir de indicadores propostos pela teoria, apenas enquanto hipóteses, devendo 

ser aprofundadas em eventual estudo futuro, visto a avaliação da qualidade do transporte 

público coletivo de Balneário Camboriú não ter sido o objetivo propugnado na presente 

pesquisa. 

 

Tabela 6 – Considerações sobre a qualidade do transporte público coletivo municipal em 

Balneário Camboriú 

INDICADORES CONSIDERAÇÕES 

Confiabilidade A observação em campo indica que o intervalo entre veículos de uma 

mesma linha é distante, com baixa frequência, além de identificação de 

situações de descumprimento de horário e itinerário. Comentários de 

usuários quanto à incerteza do cumprimento de horários. O tempo 

gasto no interior do veículo não se demonstrou em excesso. 

 

A pesquisa documental também registra reclamações ao Ministério 

Público Estadual referente a cumprimento de horários. 

Responsabilidade A observação de campo indica dificuldade do usuário em ser atendido 

pelo site, em razão de estar inativo, e pelo 0800, por não permitir 

chamadas de telefones móveis. 

 

As entrevistas apontam divergência, com indicativo de que a 

concessionária atende as reclamações realizadas e em outro sentido 

que as ignora. 

 

A pesquisa documental demonstra que a empresa concessionária 

responde ao Poder Público quando notificada, mas que também em 

momentos deixou de comparecer em reuniões públicas quando 

solicitada sua presença para esclarecimentos. 

Empatia A observação de campo demonstrou que motoristas possuem 

disposição em dar informações aos usuários, com uma única exceção 

encontrada. 

 

A pesquisa documental, por sua vez, identificou reclamações sobre a 

cordialidade dos profissionais, especialmente no atendimento de idosos 

e pessoas com deficiência, caso também levantado em entrevista. 

Segurança A observação de campo indica que os motoristas guiam com respeito 

às leis de trânsito, com exceção de um profissional que dirigia e falava 

ao telefone simultaneamente. Em todos os ônibus observados consta 

equipamento de câmeras de segurança. 

Tangibilidade A observação de campo identificou que a situação dos ônibus em 

termos de limpeza e conservação variavam, a maioria em estado 

razoável e com uma minoria com pichações, estofados em mau estado 

e água suja no corredor. Quanto à lotação dos veículos, percebeu-se 
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que circulam parcialmente vazios. Quanto à tecnologia, os ônibus 

dispõem de bilhetagem eletrônica, sendo utilizada aparentemente 

somente por parcela reduzida de usuários. 

Ambiente A observação de campo e as entrevistas realçam a melhoria do trânsito 

após as intervenções do sistema viário, porém também destacam a 

ausência de faixa exclusiva para ônibus. Em campo também se 

percebeu que as travessias elevadas não favorecem o transporte 

público coletivo. 

 

Os abrigos reduzidos, em dias de forte calor ou chuva, prejudicam a 

espera dos ônibus pelos usuários. 

Conforto A observação de campo identificou a ausência de sistema de 

refrigeração em todos os veículos. 

Acessibilidade Nas entrevistas, na pesquisa documental e na observação em campo 

identificou-se a dificuldade para idosos, pessoas com deficiência ou 

com mobilidade reduzida em utilizarem o serviço de transporte público 

coletivo municipal. 

Preço As entrevistas realizadas identificaram o serviço como caro em 

contrapartida com a qualidade do que é ofertado ao usuário, 

ressaltando-se também a dimensão geográfica reduzida do município. 

 

A pesquisa documental, por sua vez, registra que, em análise da 

planilha tarifária, que o valor baseado na composição da tarifa 

extrapolaria o que de fato é cobrado pelo serviço. 

Comunicação A observação em campo identificou que não há informações nos 

pontos de parada e é reduzida a publicidade no interior dos veículos, 

estando os folhetos informativos disponíveis exclusivamente na sede 

da concessionária, com o site da empresa inativo. 

Imagem A observação em campo registra que os ônibus acompanhados 

identificam a sua respectiva linha. 

Momentos de 

Interação 

Em entrevista e na observação em campo identificou-se a dupla função 

do motorista também como cobrador como um complicador da 

interação com o usuário. Percebeu-se, no entanto, que o motorista 

possui forte interação no que se refere ao acesso à informação sobre 

linhas, itinerários e horários. 

 

Registram-se comentários meramente indicativos, a partir dos dados coletados e que 

carecem de maiores estudos, devendo ser ampliada amostragem e inseridas outras técnicas de 

pesquisa. 

Como principal produto, o presente capítulo realça nos dados coletados a fragilidade 

da estrutura política, administrativa, legal e jurídica a exercer, teoricamente, o papel de 

regulação e controle estatal por parte da Prefeitura de Balneário Camboriú sobre o transporte 

público coletivo municipal, fazendo transparecer que: 

os respectivos poderes concedentes têm se acomodado na posição de meros 

administradores de direitos concessionários, protegendo os interesses dos 
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operadores já instalados e dificultando a entrada de novos operadores; 

poucas vezes exercem um papel mais decisivo até no estabelecimento das 

linhas, horários e tarifas, homologando, apenas, os pleitos e decisões dos 

empresários. (ARAGÃO, 1997, p. 65) 

 

Desta maneira, partindo da concepção de Estado adotada, dos principais conceitos 

referentes à regulação e ao controle do transporte público coletivo, inseridos na temática do 

direito à cidade e dos conflitos pertinentes ao espaço urbano, procurou-se analisar 

especialmente o funcionamento sobre o serviço em uma cidade média, caso de Balneário 

Camboriú. Assim, confrontaram-se as perspectivas teóricas com os dados levantados por meio 

de pesquisa documental, entrevistas e, em caráter complementar, a observação participante no 

campo. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A seguir, serão feitas considerações sobre o tema da pesquisa e sobre as 

informações levantadas acerca de Balneário Camboriú e do seu serviço de transporte público 

coletivo. Primeiramente, no entanto, cabe realçar a base teórica que norteou o estudo. 

Procurou-se descrever o processo de diálogo existente no município de Balneário 

Camboriú entre seus aspectos naturais e humanos, nos quais o ambiental marcado pelo clima, 

pelas praias, pelo mar e pela vegetação resulta em uma paisagem que influenciou o 

desenvolvimento econômico e social da cidade, interferindo na predominância da matriz 

econômica baseada no turismo e, posteriormente, na construção civil que se vale da valoração 

fundiária justamente pelos elementos ambientais citados. No mesmo sentido, com suas 

peculiaridades, buscou-se analisar Balneário Camboriú a partir das determinações do modo de 

produção capitalista sobre cidades de médio porte, referente à ideia de planejamento com base 

na concepção teórica de cidade-mercadoria. 

Pela abordagem teórica de cidade-mercadoria, o capitalismo condiciona a 

competitividade entre as cidades, que por sua vez, através de instrumentos de planejamento 

urbano, estabelecem imagens-sínteses capazes de proporcionar a venda da cidade, a 

redefinição de sua organização espacial em bases segregacionistas, a falsa ideia de supressão 

dos conflitos de classe, a redefinição dos valores de uso e de troca, além, é claro, de maior 

acumulação capitalista. 

 O capitalismo, ainda que sustentado sobre relações desiguais de classes 

antagônicas, com interesses conflitantes, é gerador de crises também a partir do processo de 

urbanização do século XX, passando as cidades enquanto centros urbanos à condição de 

locais privilegiados das disputas, com base na impossibilidade do modo de produção ofertar 

os bens de consumo coletivo à ampla maioria da população urbana. Neste cenário, o 

transporte público coletivo também consta no rol dos indicadores da crise urbana que 

dissemina pelas cidades. 

E junto com a crise constante do modo de produção sobre as cidades do mundo 

capitalista, também o Estado, enquanto reflexo da sociedade de classes com autonomia 

relativa e dependente dos interesses econômicos hegemônicos, surge como ator central da 

política de transportes. 

Uma política de transportes, em geral, parte também de um planejamento urbano 

elitizado, na qual predomina o transporte privado através do automóvel, atendendo os 

interesses de acumulação das grandes indústrias e fazendo regredir o investimento público no 
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transporte coletivo, de modo a contribuir, por consequência, para prejudicar a mobilidade 

urbana, especialmente das classes populares, induzindo assim a exclusão, ou seja, a 

reprodução das atuais relações de classe.  

 No seio desta participação do Estado na política de transportes, especificamente 

sobre o transporte público coletivo nos municípios brasileiros, está sua atuação no jogo 

estabelecido pelo modelo de concessões, predominante no País, que delega à figura estatal o 

papel de regulação e controle dos serviços prestados por concessionárias privadas. Com o 

declínio da intervenção sobre o setor, a partir da ascensão da lógica neoliberal que ainda 

impregna a agenda do Estado brasileiro, resultando na incapacidade de financiamento do 

transporte público coletivo, acaba por imperar a má qualidade fornecida ao usuário em 

contrapartida a um elevado valor tarifário, levando ao descrédito e à queda no número de 

usuários.  

Como contrapeso deste cenário consta a abordagem que ainda serve de sustentação 

para a crítica a este estado de coisas colocado, pelo qual a centralidade do Direito à Cidade, 

enquanto disputa pelas classes distintas do controle democrático das políticas urbanas, surge 

como perspectiva de recolocar o Estado capitalista como espaço passível de concessões aos 

interesses coletivos. Neste sentido, a Política Nacional de Mobilidade Urbana de 2012 seria a 

principal fissura capaz de permitir, se levada à realidade material das cidades, a inversão da 

predominância do transporte privado individual sobre o transporte público coletivo. 

Com este fundamento teórico na cidade-mercadoria, no direito à cidade, na crise 

urbana do modo de produção capitalista e no papel destinado ao Estado, especialmente sobre 

um serviço fundamental como o transporte público coletivo, procurou-se interpretar os dados 

coletados pela presente pesquisa, traçando considerações, sem perder de vista a ideia de 

totalidade, sobre a atividade estatal de regulação e controle no que tange ao setor em questão, 

em uma cidade média brasileira como é o município Balneário Camboriú. 

 

No capítulo 1 da presente dissertação, foi feita uma descrição histórica do 

município de Balneário Camboriú, permitindo-se estabelecer, em razão de suas políticas de 

planejamento urbano desde a emancipação do município, as características presentes no 

modelo teórico de cidade-mercadoria. 

Historicamente baseada na matriz econômica do turismo e da construção civil, 

Balneário Camboriú vivenciou uma série de intervenções urbanas no sentido de atender os 

interesses econômicos destes setores, que representam grupos de interesse poderosos a 

influenciar o Poder Público local em suas políticas. 
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Essa determinação do econômico sobre o político fez ao longo do tempo a 

Prefeitura Municipal desempenhar o papel de facilitador da acumulação capitalista dos 

proprietários de meios de produção e proprietários de terras. Como consequência, houve a 

alteração da paisagem e da organização espacial, marcada pela verticalização, o adensamento, 

a especulação imobiliária e a segregação das áreas centrais, com a população de menor renda 

gradativamente sendo dispersa para áreas periféricas, como o bairro dos Municípios e 

especialmente para a cidade vizinha de Camboriú, ambos situados para além da rodovia BR-

101, que corta a cidade de Balneário Camboriú. 

Em épocas mais recentes, após o processo de reestruturação do modo de produção 

capitalista em todo o mundo a partir da segunda metade do século XX, também Balneário 

Camboriú, na década de 1990 e no século XXI, passou a adotar políticas de planejamento 

urbano alinhadas com a ideia de promoção e venda da cidade, competindo nacional e até 

internacionalmente com outras cidades enquanto destino turístico, de maneira a adotar 

instrumentos como parcerias público-privadas, indução do estabelecimento de redes de 

empreendimentos privados, city marketing voltado à construção de uma imagem-síntese, com 

discurso padronizado, enquanto cidade com alto nível de qualidade de vida, com base na 

disseminação positiva dos valores de consumo, incluindo a aqui o consumo do espaço urbano 

como objeto de status social e predomínio dos valores de troca sobre valores de uso. 

Da produção induzida desta linguagem própria, assimilada pela população em 

geral, mesmo que por classes incapazes de usufruir dos valores propagados, tem-se a 

emergência de cidades diversas, aquela vendida pelas políticas promovidas pelo Poder 

Público na convergência dos interesses do capital e aquela vivida pela maioria de sua 

população de moradores, que, embora possa até possuir momentos de plena realização das 

suas necessidades básicas e de consumo, em outros enfrenta dificuldades como acesso à saúde 

pública, à violência urbana, ao alto custo dos aluguéis, ao trânsito caótico ou a descaso com o 

serviço de transporte público coletivo. Vista enquanto parte de um aglomerado urbano 

recente, considerando os municípios vizinhos, Balneário Camboriú é parte de um modelo de 

desenvolvimento econômico capitalista que, a partir dos interesses que beneficiam a 

acumulação de capital por parte dos proprietários fundiários e dos proprietários da indústria 

da construção civil, acaba por segregar as classes populares compostas por trabalhadores, 

força de trabalho especialmente da construção e do comércio.  

Diante da valoração especulativa dos imóveis, esse contingente laboral formado por 

famílias que migraram em período recente para o município, quanto ao seu local de moradia e 

convívio, é levado ao distanciamento das áreas centrais, e consequentemente do consumo 
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coletivo deste espaço urbano. De igual maneira, veem-se prejudicados em sua mobilidade 

urbana, restringidos em seus deslocamentos diários. 

Neste sentido, algumas intervenções urbanas recentes no município, embora 

tentem, tornam-se limitadas para estabelecer um equilíbrio entre os interesses econômicos 

dominantes e as demandas coletivas. As Operações Urbanas Consorciadas, embora permitam 

a redistribuição de portentosos recursos dos setores hegemônicos das principais construtoras 

para obras no sistema viário em benefício de toda a população, encontram limitações ao 

manter a prioridade na ampliação do sistema viário, e consequentemente no transporte 

privado individual, além de garantir legalmente a suplantação de parâmetros urbanísticos 

pelos novos imóveis. O instrumento, oriundo das conquistas dos movimentos pela reforma 

urbana constantes no Estatuto das Cidades, é destinado para o Estado cumprir sua função de 

redistribuir renda, mas deve se ater a objetivos que permitam a gradativa diversificação da 

matriz econômica de Balneário Camboriú, de maneira que num futuro próximo se permita 

frear o adensamento provocado pela verticalização, sem impactar os números de geração de 

emprego no município. 

Paralelamente, também devem ser diversificados os instrumentos de política 

urbana, por exemplo, com a adoção do IPTU progressivo no tempo e com uso do mecanismo 

de desapropriação de imóveis que não cumprem com sua função social, para além das 

desapropriações para fins de ampliação do sistema viário, como ocorre nos últimos anos em 

Balneário Camboriú. 

Assim, Balneário Camboriú, para além de uma cidade-mercadoria, para que seus 

índices oficiais de qualidade de vida possam ser analisados na perspectiva de totalidade para 

toda a região circunvizinha que sofre influência direta e indireta de sua dinâmica 

socioeconômica, possam exercer as condições que possui de permitir o amplo direito à cidade 

a seus cidadãos, necessita se submeter ao controle democrático da administração pública, na 

perspectiva da cidade-direito, vencendo os limites que possui a participação. Para tanto, é 

preciso vontade política das coalizões partidárias que disputam o poder político local, além de 

uma maior tradição associativa capaz de pressionar pela redefinição das políticas públicas e 

do planejamento urbano em geral, sob pena de as estratégias classistas predominarem, 

consciente ou inconscientemente, vendendo a cidade para atender interesses privados de 

grupos econômicos reduzidos, inclusive sobre o transporte público coletivo municipal. 

Justamente o capítulo 2 se reservou a descrever o atual modelo de gestão sobre o 

transporte público coletivo municipal em Balneário Camboriú, entendendo aquele cuja 
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competência e titularidade recai sobre o município, cabendo ao Poder Público local o 

exercício da regulação e do controle. 

Desenvolvido um breve histórico, do confronto entre os documentos levantados e 

os dados oriundos de entrevistas e observações efetuadas pode-se concluir por um 

distanciamento entre as assertivas presentes nas legislações, no edital e no contrato de 

concessão, com a realidade cotidiana dos serviços executados pela concessionária. Assim, a 

regulação e o controle no plano real são instrumentos limitados, como foi demonstrado pela 

pesquisa no caso concreto de uma cidade média como Balneário Camboriú, muito embora se 

compreenda que a regulação e o controle possam servir como instrumentos para a melhoria 

dos serviços, havendo condições de autonomia do Estado, através de administrações 

democráticas e luta política promovida pelas classes populares. 

O pressuposto legal de execução do serviço de transporte público coletivo a partir 

da ideia de atendimento adequado aos usuários, com garantia de qualidade sobre linhas, 

frequência e horários, por exemplo, não encontra eco com as percepções levantadas pela 

pesquisa. De igual maneira, princípios legais como universalização dos serviços e modicidade 

tarifária também restam prejudicados. 

Pelo tratamento dos dados levantados, pode-se concluir que, mesmo respeitando as 

características de monopólio natural, a falta de competitividade na entrada do serviço acarreta 

o controle local do mercado de transporte público coletivo por empresas “irmãs”, 

considerando a Viação Praiana deter desde a década de 1960 a concessão intermunicipal e de 

transporte turístico, passando a constar como sócia majoritária da concessionária Expressul, 

que desde a década de 1990 opera com exclusividade o transporte público coletivo municipal. 

Essa relação confortável para ambas as empresas aparece quando voluntariamente optam pela 

rescisão amigável de seus direitos em 2006 para que em novo processo licitatório, do qual 

saem vencedoras, possam continuar a executar os serviços por prazo estendido de mais 20 

anos pela frente. 

Analisando os documentos vinculantes do processo licitatório, como edital e 

contrato firmado com a concessionária, percebe-se a ausência da definição clara de 

parâmetros de qualidade, restando a interpretação subjetiva. No mesmo sentido, embora 

prevendo o controle de eficiência e a fiscalização periódica, a prática se distancia, não 

havendo indícios de que tais prerrogativas do poder concedente sejam exercidas com 

periodicidade ou planejamento. 

Fato é que, conforme dados coletados, o número de usuários do transporte público 

coletivo municipal em Balneário Camboriú encontra-se abaixo da já reduzida média nacional 
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de índice de passageiros transportados por quilômetro rodado (IPK), de modo que a ausência 

de política de transporte induz e reproduz o estímulo ao transporte privado individual que 

acarreta uma série de externalidades negativas, com destaque na cidade para o trânsito que se 

intensifica com o decorrer dos anos. 

Da análise dos documentos legais também se conclui pela falta de intervenção do 

Poder Público no serviço, por exemplo, no custeio da operação, sem qualquer contribuição 

para financiamento das gratuidades e dos descontos, acarretando elevação da tarifa paga pelos 

usuários. No mesmo sentido, apesar de previsto em contrato, não há relatórios mensais que 

caberiam à concessionária remeter à Prefeitura Municipal prestando contas de seus serviços. 

Registra-se que o contrato em questão teve sua previsão global de valor estimado 

em R$ 10 milhões, sendo que, contrariando legislação federal, estabeleceu-se em contrato que 

os bens ao término do prazo de concessão não seriam reversíveis, ou seja, mesmo com a 

concessionária retirando ao longo do tempo sua margem de lucro por meio da política 

tarifária, não estariam sendo amortizados os valores de sua frota, por exemplo, impedindo-se 

que o Poder Público possa no futuro assumir esse patrimônio e administrá-lo diretamente sem 

delegação a terceiro. 

Pode-se concluir ainda, após informações documentais coletadas, que, embora o 

Plano Diretor desde 2006, com sua revisão, tenha priorizado instituir novas tecnologias no 

sistema de transporte ou implantar a integração dos serviços, muito pouco avançou na prática. 

Como comprovante da desatenção que o tema tem merecido encontra-se ainda o fato de 

Balneário Camboriú ainda não ter Plano Municipal de Mobilidade Urbana, mesmo 

transcorridos mais de três anos da lei federal que estabeleceu em 2012 a Política Nacional de 

Mobilidade Urbana. 

O capítulo 3, por sua vez, permitiu, após a coleta de dados, responder a questão-

problema apresentada e atender o objetivo geral proposto de analisar a regulação e o controle 

do Poder Público sobre o serviço de transporte público coletivo municipal em Balneário 

Camboriú entre os anos de 2012 e 2015. 

Aqui resta tecer comentários sobre as razões que levam à conclusão da inexistência 

da intervenção estatal de regulação e controle sobre o setor, conforme previsto em lei e nas 

normas decorrentes. 

Neste sentido, primeiramente surge como elemento de resposta a reduzida 

discussão sobre transporte público coletivo municipal no âmbito da sociedade civil de 

Balneário Camboriú, decorrente na pouca tradição associativa sobre o setor e do número 

reduzido de usuários dos serviços, visto que a dimensão geográfica diminuta permite os 



135 

 

 

 

deslocamentos por outros modos. Assim, estão prejudicadas algumas condições objetivas que 

permitam o surgimento de movimentos sociais urbanos na discussão do transporte público 

coletivo, visto não aparentar a existência de demanda reprimida e nem a aparição de 

mudanças nas necessidades da população que levem a alteração em seus deslocamentos, 

restando apenas como condição as más condições nas quais os serviços são ofertados.  

No entanto, conforme dados coletados, as reclamações acabam sendo reduzidas e 

manifestas individualmente, quando não nas rádios locais no Ministério Público, que acaba 

sendo um órgão do Estado no exercício do controle externo ao Poder Executivo, estimulando 

que esse, em parcos momentos, exerça sua função de regulação e controle, constatando a 

presente pesquisa, entre os anos de 2012 e 2015, reduzidos casos de notificação à 

concessionária, nunca indo para outros mecanismos de punição previstos, como, por exemplo, 

multas. 

Considera-se também o descaso que a própria concessionária em alguns momentos 

dispõe para com usuários e o Poder Público, embora responda as notificações a ela 

formuladas. Em diferentes momentos, percebeu-se o não comparecimento de representante da 

concessionária, seja a convite do Conselho Municipal de Trânsito ou de Comissão Especial 

criada por decreto do prefeito justamente para analisar eventual descumprimento de contrato, 

além das manifestações colhidas de entrevistados ou em reuniões do COMTRAN, de que a 

empresa deixa de responder a ofícios e solicitações a ela direcionados. 

A empresa operadora dos serviços está em zona de conforto, como afirmou um 

entrevistado, “se der lucro, faz; se não der, não faz”, ou outro, que assim destacou: “a empresa 

tem vida própria”. 

Deste quadro se conclui, com base nos diversos dados coletados e atendendo o 

objetivo específico de “Identificar as rotinas de funcionamento do processo regulatório do 

Poder Público sobre o serviço de transporte público coletivo municipal em Balneário 

Camboriú entre os anos de 2012 e 2015”, pela falta de estrutura política, legal, jurídica e 

técnica do Poder Público local para exercer suas funções de regulação e controle. Desta 

situação, pode-se concluir que o Estado está limitado por agentes externos, com a empresa do 

setor que representa forte grupo de interesse econômico atuando sobre o poder político. 

Atingindo o objetivo específico de “Analisar os atores institucionais envolvidos no 

serviço de transporte público coletivo municipal em Balneário Camboriú entre os anos de 

2012 e 2015”, a pesquisa identificou como atores institucionais que supostamente possuem 

relação legal direta ou indireta com o exercício da regulação e do controle sobre o serviço de 

transporte público coletivo municipal em Balneário Camboriú o FUMTRAN, o Departamento 
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de Trânsito da Secretaria Municipal de Segurança, a COMPUR, a DGSM (transformada em 

Secretaria Municipal de Compras) e ainda a Procuradoria do Município, além do Ministério 

Público Estadual e do Conselho Municipal de Trânsito a exercerem respectivamente o 

controle externo e o controle social. Ocorre que, diante das informações e dos dados 

coletados, essas competências legais, além de pouco claras, sobrepõem órgãos, e 

consequentemente diferentes gestores, sendo que se conclui que apenas de maneira incipiente 

o FUMTRAN, aparentemente mais pelo perfil de seu diretor atual, procura exercer alguma 

atribuição do poder concedente que é a Prefeitura Municipal. Enquanto a COMPUR parece 

desconhecer suas atribuições constantes no contrato de concessão, o setor de compras e a 

Procuradoria somente agem por demanda quando motivados a atuar após intervenção do 

Ministério Público, enquanto que o COMTRAN por falta de interesse de seus componentes 

opta por trabalhar outros temas afeitos ao debate da mobilidade urbana. 

Assim, foi feito o confronto dos dados coletados com a proposta de boas práticas 

regulatórias previstas na teoria, restando concluir, a título de simplificação, que a regulação e 

o controle em Balneário Camboriú são um papel estatal que está ainda stand-by, na própria 

visão manifesta de um dos gestores entrevistados cujo cargo possui competência direta sobre 

o setor. Diante desta falta de intervenção do Estado, o serviço permanece sendo efetuado 

desprovido de qualidade, na percepção dos próprios entrevistados, que chegaram a afirmar 

“só anda de ônibus quem não tem alternativa” e que “Balneário Camboriú não tem transporte 

coletivo”. 

Desta forma, a título de encerramento da presente dissertação, entende-se por 

registrar apontamentos no sentido de proposições para o município de Balneário Camboriú, 

enquanto obrigação acadêmica de toda pesquisa ao menos tentar contribuir, além de indicar 

eventuais pesquisas futuras que possam aprofundar e ir além das limitações do presente 

estudo. 

No capítulo 3, apresenta-se um indicativo de avaliação da qualidade do serviço de 

transporte público coletivo municipal, o que, conforme o registrado, carece de maior estudo, 

seja pelo Poder Público, pela concessionária ou pela academia. Faz-se necessária uma 

pesquisa de satisfação dos usuários, capaz de estabelecer critérios, índices e indicadores de 

avaliação, com levantamentos quantitativos e qualitativos da percepção existente.  

Importante reforçar que a presente pesquisa tem como recorte espacial o transporte 

público coletivo municipal, restrito à competência do município de Balneário Camboriú, 

cabendo pesquisas futuras que abordem a regulação e o controle sobre o serviço 

intermunicipal, que abrange número maior de usuários, envolvendo também cidades do 
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entorno como Camboriú, Bombinhas, Porto Belo, Itapema e Itajaí. Registra-se também a 

importância de se considerar para o transporte público coletivo pesquisas e políticas públicas 

de dimensão metropolitana, tais como a maioria dos serviços públicos fundamentais, que 

passam a ser considerados por diretrizes legais. 

Neste sentido, também constam algumas propostas a serem estudadas, consideradas 

e implementadas pelo município de Balneário Camboriú, sendo a primeira delas justamente a 

possibilidade de reformulação do aparato regulatório e de controle estatal, de modo a ser 

exercido na perspectiva metropolitana, por exemplo, com a eventual criação de uma estrutura 

capaz de tirar do papel a Região Metropolitana da Foz do Itajaí. 

Após a retirada do Estado do financiamento do setor e até mesmo da operação 

direta dos serviços, com experiências existentes antes da reestruturação capitalista e do 

apogeu neoliberal no País, também se faz urgente a recuperação do protagonismo estatal no 

que se refere à política de transporte público coletivo, a começar pelo exercício de fato do 

controle de qualidade, de quantidade e de tarifa. Para isso Balneário Camboriú deve buscar a 

criação de uma estrutura própria em seu organograma destinada à regulação do serviço, com 

equipe técnica efetiva qualificada, podendo exercer ainda as operações de engenharia de 

tráfego necessárias para a cidade. Esta estrutura, além de fazer cumprir as normas contratuais 

e as devidas intervenções junto à concessionária, deve ser responsável por realizar coletas 

mensais de informações sobre qualidade e, com base nestes levantamentos, propor políticas 

públicas alternativas visando melhorias. 

Entre algumas melhorias que, com base nos dados levantados, podem ser estudadas 

para eventual implementação constam a imediata execução de faixas exclusivas para ônibus 

nas principais avenidas, ao menos em horários de pico, além de notificação da empresa para 

cumprimento de legislação municipal que determina a colocação de informações sobre 

horários, linhas e itinerários nos abrigos de ônibus. Também podem ser elaboradas 

proposições no sentido de pôr fim à dupla função de motorista e de cobrador, sem onerar 

ainda mais o usuário, além de planejar o próximo processo licitatório, por exemplo, 

considerando a possibilidade de segmentar em diferentes editais o transporte turístico e o 

transporte de passageiros, permitindo maior concorrência na entrada dos serviços, 

especialmente sobre o primeiro, garantindo inovação tecnológica e indução ao turismo. 

É necessário pensar também a redefinição do papel financiador do Estado sobre o 

custeio do transporte público coletivo municipal, de maneira que as intervenções de melhorias 

que se pretendem possam também ser exequíveis. Neste sentido, é fundamental incluir o 

transporte público coletivo como destino dos valores arrecadados em eventuais próximas 
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Operações Urbanas Consorciadas, que possam reverter em subsídio das tarifas ou, ao menos, 

sobre descontos como o meio passe estudantil, por sua vez permitindo a redução tarifária aos 

demais usuários. 

Sobre a política tarifária, no sentido de o Poder Público induzir a um maior número 

de usuários, pode-se planejar a utilização de verbas de natureza orçamentária no custeio da 

gratuidade da tarifa, de maneira gradativa, a começar por dias comemorativos, feriados ou 

fins de semana, ressaltando os ganhos que a população pode ter em substituir o transporte 

privado individual pelo transporte público coletivo. 

Por fim, para o Poder Público atender as necessidades de estímulo à participação da 

sociedade civil organizada e dos usuários individualmente, pode a Prefeitura Municipal 

estimular a participação junto ao Conselho Municipal de Trânsito, por exemplo, divulgando 

suas ações nos espaços de publicidade vagos no interior dos ônibus ou delegando poderes ao 

COMTRAN, consultando-o sobre os reajustes tarifários. Urgente também é o acesso das 

informações sobre o serviço, podendo criar Portal da Transparência específico para os atos 

pertinentes à concessão pública, divulgando documentos como a Planilha Tarifária. 

Com estes apontamentos, sem perder a perspectiva de que o Estado e suas ações 

refletem as lutas de classes de determinado período, estando condicionada à influência do 

poder econômico dominante e ao grau de autonomia estatal, acredita-se que a atuação política 

coletiva e organizada de determinados setores se faz fundamental para alteração do quadro 

aqui descrito, incluindo aí a necessária disputa do poder político do Estado, mesmo com suas 

limitações. 
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ANEXO 1 – OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO À PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

 

 

Balneário Camboriú, 26 de junho de 2015 

 

Ilmo. Sr. Prefeito Municipal Edson Renato Dias 

 

 

Eu, ALLAN MÜLLER SCHROEDER, portador do CPF 043.457.369-86, endereço eletrônico 

allantrabalhista@hotmail.com, residente e domiciliado em Balneário Camboriú/SC e com 

endereço à avenida Brasil, n. 2431, ap. 701, Centro, com fundamento na Lei n. 12.527/2011 

(Lei de Acesso a Informações Públicas), vem requerer o acesso (e eventualmente cópia), em 

até 20 dias corridos (artigo 11, parágrafo 1º da Lei 12.527/11), aos seguintes dados: 

 

 Cálculo da tarifa com base na planilha do Ministério dos Transportes (Planilha 

GEIPOT), conforme cláusula contratual; 

 

 Cópia na íntegra do Processo n. 237/2006 – Licitação n. 9/2006; 

 

 Cópia na íntegra do Edital e anexos da Concorrência Pública que licitou o serviço de 

transporte público municipal; 

 

 Cópia das Atas das audiências públicas exigidas por lei para a Concorrência Pública 

que licitou o serviço de transporte público municipal; 

 

 Cópia do Contrato de Concessão n. 001/2007; 

 

 Cópia da Proposta Técnica apresentada pela concessionária quando da licitação; 

 

 Cópia de “Projeto de Análise de Viabilidade de um Sistema de Integração do 

Transporte Coletivo, com diagnóstico do sistema atual e propostas de melhorias”, 

conforme cláusula contratual; 

 

 Cópias dos “relatórios mensais ao PODER CONCEDENTE, conforme modelo a ser 

fornecido pela COMPUR”, conforme cláusula contratual; 

 

 Cópias dos balanços anuais das atividades da concessionária, com as demonstrações 

financeiras respectivas, conforme cláusula contratual; 

 

 Controles de eficácia da concessionária efetuado periodicamente, “a fim de medir a 

satisfação dos usuários”, conforme cláusula contratual;  

 

 Informação sobre qual seria o “órgão competente para o exercício da fiscalização” por 

parte do Poder Público Municipal, conforme cláusula contratual; 
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 Índice de passageiros por quilômetro (IPK), conforme art. 25 da Lei Municipal n. 

1.872/1999; 

 

 Inventário e registro dos bens da concessionária, conforme art. 31, II, da Lei Federal n. 

8.987/1995, especialmente acerca da frota de veículos; 

 

  Informações sobre gratuidades e descontos: número de usuários beneficiados – 

maiores de 65 anos, estudantes etc.; 

 

 Número geral de usuários do sistema de transporte coletivo municipal. 

Solicito que as informações sejam fornecidas em formato digital, quando disponíveis, 

conforme estabelece o artigo 11, parágrafo 5º da Lei n. 12.527/2011. 

 

Na eventualidade de as informações solicitadas não serem fornecidas, requeiro que seja 

apontada a razão da negativa bem como, se for o caso, eventual grau de classificação de sigilo 

(ultrassecreto, secreto ou reservado), tudo nos termos do artigo 24, parágrafo 1º, da Lei n. 

12.527/2011. 

 

Desde logo, agradeço pela atenção e peço deferimento. 

 

 

 

ALLAN MÜLLER SCHROEDER 

allantrabalhista@hotmail.com 

Av. Brasil, n. 2431, AP 701, Centro 

Balneário Camboriú/SC 

CEP: 88330-055 

mailto:allantrabalhista@hotmail.com
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ANEXO 2 – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

PESQUISA: REGULAÇÃO E CONTROLE DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO 

MUNICIPAL EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC 

 

 IDENTIFICAÇÃO 

NOME: 

IDADE: 

NATURALIDADE: 

BAIRRO ONDE MORA: 

ANOS QUE RESIDE EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ: 

ESCOLARIDADE: 

MEIO DE TRANSPORTE QUE MAIS UTILIZA: 

OCUPA CARGO PÚBLICO? / QUAL?: 

TRAJETÓRIA PESSOAL – POLÍTICA: 

 

 

 ASPECTOS SOBRE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

1- Qual sua visão sobre o desenvolvimento e o planejamento urbano de Balneário 

Camboriú? 

2- Qual sua percepção sobre o presente de Balneário Camboriú? 

3- Qual sua perspectiva sobre o futuro de Balneário Camboriú? 

4- Qual é na sua visão o principal desafio de Balneário Camboriú? 

 

 ASPECTOS SOBRE MOBILIDADE URBANA 

5- O que você entende sobre o conceito de mobilidade urbana? 

6- Qual sua percepção sobre a mobilidade urbana em Balneário Camboriú? 

7- Qual seria o principal desafio da mobilidade urbana em Balneário Camboriú? 

 

 ASPECTOS SOBRE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO MUNICIPAL 

8- Qual sua percepção sobre o transporte público coletivo municipal em Balneário 

Camboriú? 

9- Qual sua visão sobre como melhorar o serviço de transporte público coletivo 

municipal? 

10- Como você analisa a regulação e o controle por parte da Prefeitura Municipal, 

enquanto titular do serviço, sobre a execução por parte da empresa concessionária? 

11- Qual órgão da Prefeitura Municipal seria o responsável direto pela regulação e o 

controle do serviço de transporte público coletivo municipal? 

12- Na sua opinião, a concessionária atende as determinações da Prefeitura Municipal? 

13- Como você analisa a participação popular e o exercício do controle social da 

sociedade civil sobre o transporte público coletivo municipal? 

14- Como a sociedade civil e os usuários poderiam contribuir para o aperfeiçoamento do 

transporte público coletivo municipal? 

 

 


