
O Estado é o principal agente promotor do transporte público, no Bra-
sil, e assim como, normalmente, em qualquer país.

Há que fazer a distinção entre Estado e governo. Estado, segundo o
Aurélio é o conjunto dos poderes políticos de uma nação organizada
e soberana. É dirigido por governo próprio que se constitui como pes-
soa jurídica de direito público, internacionalmente reconhecido. Na
época colonial o Estado no Brasil era português, subordinado às leis
da Coroa e o governo era exercido pelos donatários das capitanias
hereditárias.

Os poderes políticos de um Estado são constituídos pelo conjunto de
leis, constitucionais e secundárias, e por normas e procedimentos da
política pública em vigor. Essas definem a realidade da cidadania e
conferem a perspectiva da Nação. O Estado pode ser um promotor do
desenvolvimento ou apenas regulador. Tudo depende da estrutura
que tem e da ação de seu governo. É o governo, pelo estatuto de leis,
que modifica, molda, atualiza e moderniza o Estado.

No Brasil, como em qualquer país cujo governo se preocupe com
desenvolvimento, o Estado não é e não pode ser apenas um zelador
de obediência às regras de mercado e um assistente social.

A ausência de Estado é cômoda para aquele Brasil capitalizado,
organizado e favorecido, mas é perversa para o outro Brasil, o mar-
ginalizado.

O tema deve ser trazido e exposto à discussão. Mais ainda no âmbi-
to da preocupação com infra-estrutura do setor de transportes públi-
cos que depende do Estado, de suas instituições públicas, das estra-
tégias, planos e programas dos governos e de recursos públicos.
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Na edição comemorativa nº 100 da Revista dos Transportes Públicos,
a questão não foi discutida. Aparentemente na visão da inteligentzia
dos transportes públicos, técnica e conjuntura é tudo, e o Estado
como ele é, nada.

Não há nenhuma dúvida quanto às dificuldades enfrentadas atual-
mente pelo Governo Federal. Qualquer que seja a dificuldade financei-
ra de um governo, no entanto, nada tem de semelhante à de uma
empresa endividada além do limite, imobilizada pelos credores e de
colapso inescapável. O compromisso de um Estado com seu povo é
permanente, qualquer que seja a adversidade. E é do endógeno da
sociedade que o Estado extrai as forças para a superação. Ainda mais
no Brasil de que o mundo espera uma grande nação. A Goldman,
Sachs, agência americana de rating prevê nosso país como a 5ª eco-
nomia do mundo na metade ainda deste século.

A superposição conflitante na Constituição de 88 entre poder metro-
politano e municipal é fator inibidor para o desenvolvimento do trans-
porte público e urbano. Todos os municípios metropolitanos estão
conurbados, com os limites geográficos imperceptíveis na paisagem
urbana. Os conflitos de superposição de atribuições e responsabilida-
des são inúmeros. A começar, por exemplo, com a seleção de linhas
metropolitanas de transporte, ônibus ou metrô, que impactam as
áreas lindeiras aos corredores com um desenvolvimento urbano de
ordenação de responsabilidade do município e que, no caso de diver-
gência entre poderes, não há instância para solução. Mais grave é a
definição de quem seja o poder concedente, Estado ou Município,
num processo de concessão do metrô quando os limites de extensão
da linha não extrapolarem o município, mas sua área de influência sim,
que é o que ocorre normalmente na maioria dos casos.

Quem mais se aproximou de uma solução plausível para a questão,
superando no que foi possível as deficiências legais por meio de
entendimento, foi a Região Metropolitana de Goiânia, onde Estado e
municípios fizeram concessões institucionais em proveito do benefí-
cio metropolitano. O Estado transferiu em lei poderes seus de gestão
para um ente participativo metropolitano e os municípios, com o
mesmo objetivo, reformaram suas leis orgânicas. Com isto definiram
o que seja uma gestão compartilhada em nome de todos. Vale ainda
mais a lembrança de que o Estado se dispõe a colocar a disposição
desse ente metropolitano sua capacidade de endividamento e os
municípios a realizarem investimentos de interesse comum num pro-
jeto de um novo metrô.

O mesmo vale quando, em uma rede de ônibus, se fazem necessários
corredores privativos com linhas alimentadoras para além dos limites
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municipais. Ainda mais agora quando, para a maioria das cidades, se
faz necessário revisar as permissões a título precário e disciplinar o
transporte clandestino dos “perueiros”.

Não é razoável imaginar-se que o entendimento entre poderes urba-
nos sem apoio em legislação disciplinadora possa ser a solução para
as regiões metropolitanas. Mais cedo ou mais tarde far-se-á necessá-
rio um estatuto que ordene interfaces superpostas e esclareça as
competências.

O BNDES, contrariamente ao que faz o Bird, até agora não promoveu
nenhum caso de interação entre municípios e região metropolitana em
algum projeto de transporte. É sabido que o transporte público urba-
no, até mesmo o mais simples, não se restringe apenas à mobilidade.
Ele sempre tem uma influência estruturadora na cidade. E essa estru-
turação implica num bom projeto, quase sempre em investimentos
complementares à implantação principal com soluções relativas a
modificações no trânsito lindeiro e sua gestão, sinalização viária,
adaptações urbanas e no mobiliário público nos vários municípios que
compõe a área de influência. O BNDES é por demais influenciado pelo
limite de endividamento do tomador principal e até agora não se
debruçou em projeto multidisciplinar. É de se esperar nesta parte a
participação construtiva do Ministério das Cidades.

Não há como deixar de mencionar ainda a influência deletéria da lei
federal 8.666 nas aquisições de bens e serviços do governo. Sua
introdução há cerca de 10 anos atrás teve intenção moralizadora.
Não cumpriu, entretanto, seu desígnio. O legislador pretendeu evi-
tar qualquer contato entre o representante governamental e o for-
necedor, que não o edital da licitação. A licitação é a lei da concor-
rência! E por isso mesmo ela deve ser completa em si. Para
licitações complexas, como é o caso da maioria das do setor de
transportes é praticamente impossível produzir um edital imune a
um questionamento judicial. O resultado na prática é que os editais
transformaram-se em verdadeiras obras de arte para os poucos
que participam ou intervêm em sua preparação. Campo privilegia-
do para delongadas disputas. Deixa a lei de atender o princípio de
abertura e promoção do interesse público naquilo que é mais
essencial. As recentes discussões parlamentares havidas no Con-
gresso durante a aprovação da lei do PPP mostram quão longe
estamos do que seja o procedimento prático e eficiente do data
room usada universalmente no mundo.

Muito haveria ainda de referir exemplarmente sobre o Estado que hoje
temos. Tecnologia por exemplo, que o Estado deixou de promover a
longo tempo por não usar seu poder de compra adequadamente.
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Finalmente vale mencionar o que venha a ser a evolução do superávit
primário nas contas nacionais no futuro próximo. Fixado atualmente
em 4,25% do PIB, há no governo uma proposta de torná-lo flexível
com uma conotação anticíclica de política econômica. Isto além da
revisão propriamente de seu cálculo como já proposta pelo Governo
brasileiro ao FMI. Na regra de cálculo do FMI, o total do valor de um
empréstimo contratado mesmo com agência multilateral, apesar das
amortizações recaírem em futuros exercícios, é déficit público do ano.
Na hipótese anunciada do Brasil não renovar neste fim de ano seu
acordo com o FMI, é de esperar uma nova regra de cálculo para o
superávit primário. Tudo isto tem uma influência direta nas oportuni-
dades para novos projetos de transportes públicos principalmente
para aqueles de alto investimento. É o Estado brasileiro apresentando
estorvos, mas também oportunidades.

Cumpre ao setor de transportes públicos entender e participar do pro-
cesso. E de longe não aceitar que prioridades nacionais tenham em
alguma época sido estabelecidas e sejam as de alijá-lo do cenário e
privilegiar o transporte individual. O cenário certo é o da criação da
riqueza da nação. E o transporte público deve estar lá, como um ator,
em primeiro plano.
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