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                  Populismo tarifário   
Qual a lógica de se baixar o valor do pedágio quando a ponte sofre de 
congestão crônica? Reduzir o preço de um serviço com excesso de 
demanda? 

A Região Metropolitana do Rio vive uma crise de mobilidade. Apesar dos 

investimentos em curso, principalmente na cidade do Rio, efetivamente não existe 

um plano de mobilidade que contemple a região no seu conjunto. O tempo médio 

no trânsito varia muito, mas certamente o movimento pendular casa-trabalho-casa 

daqueles que vivem nos municípios da Baixada, de São Gonçalo e Itaboraí e 

trabalham na capital é muito superior ao razoável, para não dizer desumano. 

Há uma consciência na sociedade que permanecer horas a fio numa condução não 

apenas é um enorme desperdício econômico como afeta acima de tudo a saúde e o 

bem-estar da população. A solução é multifacetada: envolve a atualização do 

conceito de cidade — menos espraiada, utilizando-se de forma mais racional a 

infraestrutura existente, com centralidades capazes de reduzir o deslocamento das 

pessoas. Mas envolve igualmente o incentivo ao transporte de massa e o 

desincentivo ao transporte individual motorizado, principalmente o automóvel. É 

uma mudança considerável no plano do comportamento das pessoas e, acima de 

tudo, das políticas públicas, que continuam a incentivar o transporte individual 

centrado no automóvel, apesar do discurso e da própria legislação (a Política 

Nacional de Mobilidade de 2012), que dá prioridade aos meios de transportes 

coletivos e aos não motorizados. 

No momento se discute os termos da licitação da Ponte Rio-Niterói, programada 

para janeiro de 2015, ano em que a concessão se esgota. O governo federal agora se 

propõe a transferir a Ponte por um período de 30 anos, e o critério de julgamento 

será o menor valor abaixo da tarifa-teto — de pouco mais de quatro reais (R$ 

4,27530). O futuro concessionário vai realizar obras de melhoria nos primeiros 

cinco anos (inclusive a alça de ligação com a Linha Vermelha e um mergulhão em 

Niterói), num valor estimado em R$ 976 milhões. 



O critério de menor tarifa não faz o menor sentido. Qual a lógica de se baixar o 

valor do pedágio quando a ponte sofre de congestão crônica? Reduzir o preço de 

um serviço com excesso de demanda? E, pior, por que desperdiçar a oportunidade 

de fazer com que o futuro concessionário viesse a investir — possivelmente sob a 

forma de uma parceria público-privada — numa solução metroferroviária que 

efetivamente oferecesse transporte de massa de qualidade? 

Tem-se a nítida percepção que falta um efetivo compromisso do governo com uma 

solução estrutural, planejada, e com base no transporte coletivo para aqueles que 

mais necessitam, e que moram na periferia da nossa Região Metropolitana. É hora 

de o governador eleito — que inclusive indicou a importância do planejamento de 

transportes no âmbito metropolitano — se manifestar. Claro, pode não ser popular 

sugerir que o pedágio deva se elevar para os transportes individuais motorizados, e 

de modo a financiar uma infraestrutura voltada ao transporte de massa. Mas, se o 

governo tiver como critério essencial nas suas decisões o interesse público, esse é o 

caminho. 
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