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RESUMO 

 

A necessidade do transporte ao ser humano é recorrente desde a sua existência, 

considerando-se desde pequenas a longas distâncias, com objetivos diversos. Ao longo 

do tempo, essa necessidade encontrou formas de se realizar de maneira mais rápida e 

eficiente, somando-se fatores como tanto o meio de transporte utilizado quanto as 

condições dos caminhos pelos quais se transitava. No Brasil, a década de 50 e o governo 

de Juscelino Kubitschek foram determinantes para a evolução dos transportes, tendo a 

malha rodoviária que acompanhar os estímulos à indústria automobilística e, 

principalmente, permitir que o transporte se realizasse com cada vez mais qualidade. O 

governo brasileiro, com o objetivo de estimular os transportes no país e, 

concomitantemente, a economia, continua investindo na infraestrutura rodoviária, 

entretanto, tais dispêndios não têm se mostrado suficientes, fazendo com que a própria 

estrutura de transportes funcione como um gargalo ao desenvolvimento econômico, visto 

a forte dependência logística nacional ao modal rodoviário.   

O presente trabalho, então, tem como intuito principal analisar um dos aspectos 

que mais se desenvolveu na infraestrutura logística brasileira e que permitiu – e continua 

permitindo – que seus usuários tenham uma experiência relativamente melhor ao período 

que as antecede. Fala-se aqui sobre as concessões rodoviárias como ferramenta para o 

desenvolvimento da malha rodoviária brasileira, focando-se em como a 

existência/atuação destas influencia os resultados de empresas transportadoras atuantes 

no estado de São Paulo.  

Para se realizar tal análise, preparou-se um questionário abordando aspectos 

relacionados ao gerenciamento de tais empresas. Foram consideradas na pesquisa as 

condições atuais das rodovias concessionadas, a influência destas em resultados internos 

e externos às transportadoras e a opinião das entrevistadas sobre as concessões. Foram 

contatadas 27 transportadoras, sendo que nove participaram da pesquisa. Para efeitos de 

comparação de pontos de vistas, entrou-se em contato também com duas concessionárias 

de rodovias, tendo uma dessas contribuído com o trabalho. A análise das respostas obtidas 

caracteriza a presente pesquisa como qualitativa e descritiva, visto o objetivo comparativo 

de analisar a percepção das empresas entrevistadas frente às concessões, descrevendo as 

informações coletadas. 

Observou-se que grande parte das transportadoras entrevistadas apresenta 

insatisfação com alguns aspectos das rodovias sob gestão de concessionárias, sendo o 
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principal deles os valores cobrados em pedágios. Ao se considerar a entrevista do 

funcionário da concessionária, constatou-se também que tais usuárias confundem as 

atribuições dos serviços rodoviários, pensando serem todos de responsabilidade da 

empresa administradora das vias, quando na verdade, estas não possuem nenhum controle 

sobre determinadas questões. Entretanto, apesar da demonstração de alguns 

descontentamentos, todas as transportadoras respondentes se mostraram favoráveis ao 

mecanismo das concessões.  

Espera-se que as análises aqui realizadas possam ajudar a esclarecer, de certa 

forma, como empresas, cujo trabalho se baseia, em muito, na utilização de vias 

concedidas, enxergam melhorias ou pioras em seus resultados e atuação em determinados 

aspectos, considerando a percepção das transportadoras sobre as rodovias concessionadas 

e as concessões como alternativa de investimentos por parte do governo. Constata-se que 

a pesquisa se adentra a um aspecto importante da infraestrutura brasileira, procurando 

analisar, mesmo que de forma simplificada, características da logística nacional e como 

essas afetam um determinado ramo administrativo, demonstrando também possíveis 

oportunidades de pesquisas futuras. 
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concessões 



7 

 

ABSTRACT 

 

The need of transportation to the human being has being recurrent since its 

existence, considering from short to long distances, with different goals. Over time, this 

need found ways to take place in faster and more efficient means, adding factors that went 

through the way of transportation used and the conditions of the paths transited. In Brazil, 

the 50’s decade and Juscelino Kubitschek’s government were determinants for the 

development of the transportation system, in which its highway network had to follow 

the automobile industry’s incentives and, especially, allow that the transport performed 

with even more quality. The Brazilian government, with the goal of stimulating the 

country’s transportation, and, in parallel, the economy, continued investing on road 

infrastructure, however, such expenses aren’t being enough, making that the 

transportation infrastructure itself operates as a bottleneck of the economic development, 

due to the strong national logistics dependence to the highway modal. 

 The following work, in this matter, has as main goal to analyze one of the 

factors that had a better development into the Brazilian logistics infrastructure, and that 

allowed – and still allows – its users to have a relatively better experience than the time 

that preceded them. In this point, it’s being said about the highway concessions as an 

instrument to the development of the Brazilian highway network, by focusing on how the 

existence/performance of those influence the results of the transport undertakings acting 

in the state of São Paulo. 

 In order to carry out such analysis, a questionnaire was developed covering 

aspects related to the management of such organizations. On the survey aspects were 

considered such as the actual conditions of the roads under concessions, the influence of 

those on internal and external results to the carriers, and, the opinion of the interviewed 

people about the concessions. Twenty-seven carriers were contacted, in which nine of 

them actually participated on the survey. In order to contrast different points of view, two 

highway concessionaires were also contacted, and, one of them actually contributed to 

the work. The analysis of the responses characterizes the research as qualitative and 

descriptive, given the comparative purpose of analyzing the perception of the interviewed 

companies to the concessions, describing the collected information. 

 It was observed that the majority of the transport undertakings interviewed 

showed dissatisfaction with some aspects of the roads that were under concessions, 

having as main point the prices charged on tolls. When considering the interview given 
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by an employee of a highway concessionaire, it was found that these carriers confuse the 

assignments of the highway services, thinking that all of them are designated and under 

the responsibility of the organization that manages the roads, while this one doesn’t have 

any control over certain issues. However, although the demonstration of certain 

discontentment, all of the transport undertakings that were interviewed showed being 

favorable to the concession mechanism. 

 It is expected that the analysis presented in this work can help to clarify, in a 

certain way, how organizations, whose work is based, a lot, in the use of roads under 

concessions, see improvements or decreases in their results and performance in certain 

aspects, considering the perception of the carriers about the concession roads, and the 

concessions as an investment alternative by the government. It can be seen that the 

research goes into an important Brazilian infrastructure aspect, trying to analyze, even in 

a simple way, characteristics of the national logistics, and how these affect a certain 

administrative system, also demonstrating the possible opportunities of future researches. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação do tema e sua relevância 

É possível observar, nos dias de hoje, a relevância adquirida pela temática dos 

transportes tanto no Brasil quanto no mundo. Praticamente todas as atividades do ser 

humano, sejam elas comerciais, sociais ou culturais, envolvem, pelo menos, em parte, o 

transporte, visto a necessidade de se fazer com que as ferramentas para que aconteçam 

cheguem às mãos daqueles que a exercerão. Desde o século XIX, o Brasil convive com a 

realidade logística, devido à necessidade de se interligar pontos de fornecimento de 

matérias-primas com os centros de processamento, como consequentemente as 

mercadorias com seus respectivos consumidores – centros urbanos, ambientes rurais, 

comércio -, dando origem a uma intensa malha de rotas considerada o embrião do que 

hoje se apresenta como a imensa malha rodoviária presente no país.  

Essa formação e crescimento rodoviário ocorreram não só pela atuação de 

poderes governamentais, mas também por interesses próprios, muitas vezes convenientes 

a determinados indivíduos e populações locais. De uma forma geral, entende-se que a 

administração e constituição do modal rodoviário brasileiro dar-se-ia somente a partir de 

interesses públicos, que guiariam os caminhos do Brasil por onde pensassem ser mais 

relevante. No entanto, observa-se desde os anos 90 até a atualidade, a forte e crescente 

presença do setor privado na direção de certas rodovias, constituindo-se um cenário de 

divisão administrativa em que, de um lado, está o setor público enquanto do outro, está a 

privatização. Vários aspectos podem ser influenciados a partir deste fato, como, por 

exemplo, o setor econômico e empresarial, em que surge um grande interesse por parte 

de empresas construtoras e uma forte disputa e concorrência pelos direitos de atuar no 

setor, enquanto que o setor público deixa de despender recursos com a infraestrutura 

rodoviária e passa a ter a oportunidade de investir mais tranquilamente em outros aspectos 

políticos. Outro ramo empresarial que sofre forte influência do mecanismo encontrado 

como solução pelo governo no desenvolvimento rodoviário brasileiro são as empresas 

transportadoras, as quais possuem as rodovias como um meio de exercer sua proposta de 

trabalho e fator absolutamente relevante em se tratando de seus processos produtivos, 

resultados financeiros e satisfação do cliente atendido. 

O tema deste trabalho procura tratar exatamente da influência do mecanismo 

de administração atual imerso nas concessões rodoviárias na atuação de empresas 

transportadoras, levando-se em consideração o quanto as melhorias resultantes deste 
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processo de concessão impactam positivamente ou negativamente no desempenho 

daquelas que tem o transporte como seu fim profissional. De uma forma geral e, 

particularmente, comum, observa-se com bons olhos a maioria dos resultados obtidos a 

partir de uma concessão rodoviária pelo governo, devido ao resultado visual construído 

pelas empresas responsáveis. Entretanto, para aqueles que fazem uso de determinadas 

rodovias constantemente e não apenas passam por essas algumas vezes, as consequências 

ultrapassam o limite momentâneo e se tornam presentes em vários aspectos de sua vida, 

seja uma pessoa física, prestadora de determinados serviços, ou uma pessoa jurídica que 

depende das rodovias como meio de trabalho. Pretende-se aqui, então, considerar, 

especificamente, uma das vertentes profissionais que tem suas atividades extremamente 

interligadas com a qualidade e situação das rodovias por onde circula, considerando como 

estas últimas interferem no trabalho prestado e na situação da empresa como um todo, ou 

seja, o ramo das empresas transportadoras.  

1.2 Objetivos do trabalho 

Espera-se que as análises geradas neste trabalho possam servir como clareadores 

do caminho daqueles que pretendem exercer atividades relacionadas à área logística 

brasileira, seja através do setor público ou privado, facilitando suas decisões e 

favorecendo uma geração de soluções mais plausíveis e coerentes com a realidade do 

país. A partir da constatação dessa duplicidade administrativa e do crescimento 

econômico nacional, espera-se que os novos indivíduos que adentrarem ao setor de 

transporte rodoviário brasileiro, tenham em mente a necessidade de se conciliar tanto os 

interesses públicos como privados, colocando-se em prática ideias estruturadas capazes 

de atender aos dois setores e à população como um todo. Pretende-se, desta forma, 

fornecer, a partir deste estudo, um documento teórico capaz de ampliar o conhecimento 

do modal rodoviário a partir de uma visão desta dupla administração, com enfoque na 

influência do desenvolvimento de determinadas rodovias sobre o desempenho de 

empresas transportadoras. 

1.3 Pergunta da pesquisa 

Como consequência de tais questionamentos, chegou-se a uma pergunta de 

pesquisa capaz de relacionar a atuação das concessionárias responsáveis por 

determinados trechos com a percepção de um dos seus principais públicos, as empresas 
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transportadoras, de forma que essas demonstrassem resultados tangíveis dentro da própria 

estrutura de trabalho tidos como consequência das concessões rodoviárias: 

 

“Como rodovias concedidas à iniciativa privada influenciam os resultados de empresas 

transportadoras?” 

 

Imagina-se que tal pergunta seja capaz de abordar dois aspectos importantes 

presentes no modal rodoviário brasileiro atual, levando-se em consideração tanto as 

empresas responsáveis pela infraestrutura de rodovias específicas concedidas pelo 

governo, quanto empresas que dependem destas como ferramenta de trabalho. Ou seja, 

observa-se o aspecto da concessão como instrumento indispensável para a consolidação 

do serviço prestado, ao mesmo tempo em que esta é vista de acordo com a satisfação do 

cliente – na visão das transportadoras.  

1.4 Estrutura do plano de trabalho 

Primeiramente, pretende-se apresentar um panorama geral da situação da malha 

rodoviária no Brasil, de maneira a contextualizar o presente trabalho e a demonstrar a 

relevância das rodovias no cotidiano nacional. Como forma de facilitar a percepção do 

leitor e interessado no tema, além de procurar favorecer a qualidade da pesquisa, focar-

se-á a resposta à pergunta descrita acima sobre empresas transportadoras situadas no 

estado de São Paulo, as quais fazem uso constante das rodovias presentes no estado que 

estão sob concessão. Pretende-se, então, fazer uma pesquisa com algumas transportadoras 

atuantes no estado de forma a analisar a percepção destas sobre os impactos que rodovias 

desenvolvidas, resultantes da atuação de empresas concessionárias às quais o governo 

concedeu a construção/manutenção, possuem sobre suas atividades em geral.  

De forma a contrapor respostas e opiniões unilaterais obtidas de 

transportadoras, pretende-se considerar a visão de empresas concessionárias sobre o 

mesmo tema, embora em menor número. Tal atividade visa obter opiniões de lados 

distintos como forma de constatar prováveis divergências de pontos de vista de uma 

mesma temática. A partir da análise dos dados e informações obtidas, espera-se gerar um 

conhecimento novo, baseado na visão de empresas que estão absolutamente ligadas com 

o mecanismo de concessão rodoviária, de forma a analisar o quão impactante esta última 
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pode ser no desenvolvimento de uma empresa privada que tem o transporte como 

finalidade profissional. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O Transporte Rodoviário 

O ser humano, ao longo de sua história, procurou desenvolver métodos de 

modernização e simplificação de suas atividades, de maneira a torná-las mais eficientes 

e produtivas. Com o transporte não foi diferente, principalmente por este se referir a um 

meio de locomoção que permitisse o indivíduo se deslocar de maneira prática de um lugar 

ao outro, chegando a oferecer, nos dias de hoje, alternativas hidroviárias, ferroviárias, 

dutoviárias, aéreas e rodoviárias, as quais tiveram evolução e desenvolvimento que 

acompanharam as necessidades que floresciam no decorrer de gerações. 

A partir da década de 1950, um destes tipos de transporte tomou grandes 

proporções no cenário mundial e teve, de certo modo, uma aceleração no seu 

desenvolvimento o qual era compatível com as ideias do homem, à época, de 

modernização de automóveis. Como consequência do desenvolvimento da indústria 

automobilística, houve a necessidade de progredir cada vez mais com a malha rodoviária 

daqueles países que optavam por tal situação, sendo o Brasil parte importante deste 

cenário. Os baixos preços dos combustíveis derivados do petróleo à época também foram 

favoráveis ao progresso do modal rodoviário a nível mundial (SCHROEDER, CASTRO, 

1996). 

O transporte rodoviário e sua infraestrutura demandam, em qualquer lugar do 

mundo, investimentos pesados com os quais, primeiramente e em geral, o governo teria 

a obrigação de arcar a partir da arrecadação de tributos cobrados da população. Entretanto, 

devido a motivos como insuficiência de recursos ou indisponibilidade provocada por 

algum fator específico, surgiram as concessões como forma de suprir tal necessidade 

governamental, de maneira que o setor privado passa a atuar neste cenário com base em 

licitações e escolha criteriosa que permitirá que o desenvolvimento da infraestrutura 

logística permaneça. Programas de concessão não são exclusivos do Brasil, tendo outros 

países – como, por exemplo, da América do Norte e Europa -  aderidos a ideias como 

essas (SCHROEDER, CASTRO, 1996). 

O que funciona como fator relevante na diferenciação do cenário brasileiro com 

relação aos demais países que aderem ao modal rodoviário como uma de suas principais 

ferramentas logísticas, é a visão de que, enquanto nações mais desenvolvidas observam 

as rodovias como opção de transporte, o Brasil as trata com uma exclusividade um tanto 

quanto hostil, visto que, ao mesmo tempo em que as prioriza, não possui recursos – ou 
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competência governamental – suficientes para desenvolvê-las como necessário, além de 

deixar outras alternativas, teoricamente, “de lado”, tornando-as obsoletas ou 

improdutivas. (SCHROEDER, CASTRO, 1996). 

 

2.2 Transporte Rodoviário no Brasil: evolução e panorama geral 

Dias (2012) relata sobre importantes aspectos do “Transporte Rodoviário” 

brasileiro, tais como, a situação da maioria das rodovias brasileiras, razões de ineficiência, 

comparação entre o que é de responsabilidade pública e aquilo que está nas mãos 

privadas, além de citar, de forma geral, o que cabe às responsabilidades do transporte 

rodoviário. 

Para Dias (2012), a participação do modal rodoviário no transporte de cargas 

brasileiro chega a ser de 58%, enquanto que 25% fica sob a responsabilidade de ferrovias, 

13% aquaviário, 3,6% de transportes realizados por dutos e, finalmente, 0,4% através de 

transporte aéreo. A partir da participação observada, o transporte rodoviário atinge uma 

participação de 5,6% no PIB brasileiro, o que significa, em termos monetários, 162 

bilhões de reais. Com base em toda essa representatividade, torna-se consequência 

constatar que há uma enorme diversidade de cargas que fazem uso do transporte 

rodoviário, dentre as quais se encontram produtos embalados, ensacados, envasados, 

cereais, minérios, veículos, dentre outros. 

 

“O transporte rodoviário brasileiro é responsável por seis de cada dez 

quilos de carga transportada no Brasil. Trata-se de um complexo 

sistema que envolve mais de 60.000 empresas, 700.000 transportadores 

autônomos, gera 2.500.000 de empregos e tem características que 

diferem de boa parte do mundo.” (DIAS, 2012, p. 209). 

 

Apesar da grande importância, o percentual de rodovias pavimentadas no Brasil 

chegou a 13%, percentual que se mostra extremamente fraco em comparação com outros 

países emergentes como a China e a Índia, em que os percentuais se apresentam 81% e 

47%, respectivamente. Preocupante é o fato de que o desenvolvimento das rodovias 

brasileiras não acompanhou o nível de crescimento das exportações nacionais, 

principalmente, no que se refere às commodities. Não é só um crescimento baseado em 

infraestrutura, mas também em gestão, visto o alto custo presente tanto em sua construção 

e manutenção quanto ao que é repassado aos usuários. Como consequência, surgem os 

congestionamentos, o aumento de estoques, a incapacidade de atender a uma demanda 
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emergente e a constatação de um obstáculo ao desenvolvimento da economia brasileira, 

resultando no chamado “apagão logístico” (DIAS, 2012). 

Observa-se uma necessidade de encontrar formas coerentes de desenvolvimento 

da malha rodoviária brasileira de forma que esta consiga atender as presentes demandas 

ao mesmo tempo em que se desenvolve de forma sustentável, respeitando os limites 

impostos por fatores como as condições naturais geográficas do país e a situação 

econômica exposta pelo setor público. A utilização de rodovias como meio para a 

realização do transporte atende  

 

“(...) a utilidade de lugar, que é o recurso certo, no lugar certo; a 

utilidade de tempo, que é o recurso certo, na hora certa; a extensão 

geográfica, que é o raio de ação de autonomia de alcance.” (DIAS, 

2012, p. 212). 

 

De acordo com Heraldo de Oliveira Silva (2010 apud MELLO et. al, 2010) é 

indispensável pensar no progresso econômico brasileiro sem considerar o aspecto 

logístico nacional composto por sua malha rodoviária, tendo esta que ser alvo relevante a 

investimentos fortes tanto à construção quanto, principalmente, à manutenção de sua 

estrutura. Não por acaso, o setor de transportes está entre as atividades essenciais ao 

crescimento econômico brasileiro, constituindo um fator de influência direta no PIB. 

Considerando-se a dimensão do território brasileiro e a diversidade de características 

espalhadas pelo país – como a cultura, clima, solo –, o intercâmbio de culturas, hábitos e, 

principalmente, alimentos, muitas vezes é fortemente relacionado à eficiência da 

infraestrutura do transporte rodoviário nacional, tornando-o fator decisivo na economia 

brasileira (MELLO et al, 2010).  

No Brasil, o transporte rodoviário, apesar de se mostrar o mais representativo 

frente às demais modalidades de transporte, não apresenta um número pequeno de 

desvantagens. De acordo com dados do Ministério dos Transportes (2014), constitui um 

modal altamente poluente e com forte impacto ambiental, além de apresentar baixa 

capacidade no transporte de cargas – com peso e volume limitados –, demandar alto custo 

de manutenção e ser, relativamente, complexo e instável determinar seu nível de 

segurança frente a furtos e roubos. Entretanto, é o modal com maior flexibilidade no 

transporte “porta a porta”, com relativa estabilidade na determinação do tempo de entrega 

e, capaz de integrar todos os estados brasileiros. (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, 

http://www2.transportes.gov.br/bit/02-rodo/rodo.html
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2014). O Mapa 1 demonstra, de maneira simplificada, a malha rodoviária brasileira com 

base em dados de 2014. 

 

 
Mapa 1 – Mapa Rodoviário Regional 

Fonte: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (2014) 

 

Todo esse desenvolvimento e importância adquirida provém da ênfase histórica 

dada pelo governo do país, principalmente, durante a década de 70, ao modal rodoviário, 

tratado com certa exclusividade e como fator de acompanhamento da indústria 

automobilística. Entretanto, a insuficiência da administração pública em mantê-lo de 

acordo com as necessidades econômicas e sociais do Brasil é representada desde a década 

de 90, ao mesmo tempo que comparada com a realidade em outros países (SCHROEDER, 

CASTRO, 1996). 

 

Tabela 1 – Transporte Rodoviário: Comparações Internacionais - 1990 

 

Fonte: SCHROEDER, CASTRO, 1996, p. 6. 
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O Brasil perdia apenas para os Estados Unidos em quilômetros totais de rodovias 

e quantidade de toneladas/quilômetro, entretanto, perdia para sete países no quesito 

referente às rodovias pavimentadas, o que justifica ocupar a primeira posição – na 

liderança absoluta - quando se observa o transporte de toneladas/quilômetro por rodovias 

pavimentadas. Enxerga-se aqui a constituição de um gargalo extremamente influente na 

infraestrutura de transportes brasileira, visto a alta demanda por transporte de cargas e a 

baixa capacidade, já à época, das rodovias brasileiras atendê-lo suficientemente, 

demonstrando mais uma motivação coerente que justificasse a necessidade de uma 

solução como as concessões, iniciadas em meados da década de 90 (INSTITUTO DE 

PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2010, p.23). 

 

2.3 Concessões Rodoviárias: uma alternativa 

De acordo com Cherobim (1999, p. 2), “o Estado brasileiro não consegue atender 

aos anseios da sociedade no concernente a serviços básicos e provisão de infraestrutura”.  

Não à toa, é percebido no Brasil um grande descaso do governo com as rodovias, em 

geral, fora do estado de São Paulo. Dos quase 1,7 milhões de quilômetros de estradas 

existentes no país, apenas 204.000, aproximadamente, são pavimentados, o que não 

representa 20% do total. Ainda dentro do intervalo próximo aos 20%, são consideradas 

as vias “planejadas”, as quais ainda estão para serem colocadas em atividade 

(DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 

2014).  

O investimento para que uma rodovia seja colocada em uso soma fatores como a 

sua construção e consequente manutenção, a qual deve ser realizada de maneira constante, 

de acordo com as necessidades apresentadas pela região em que se localiza, resultando 

em valores que, a partir de um determinado momento, apresentam-se inexequíveis ao 

governo, devido à existência de outras demandas como, por exemplo, setores da saúde, 

educação e outros gastos, teoricamente públicos, planejados. Apesar de tal fato, com 

vistas à importância do segmento rodoviário para o país, o governo encontrou nas 

concessões rodoviárias uma alternativa para que a infraestrutura de transportes recebesse 

a devida atenção e acompanhasse o crescimento econômico nacional, visto que, caso 

contrário, tornar-se-ia um “gargalo” da economia brasileira (CHEROBIM, 1999). 

Como se pode observar, não são pequenos os motivos que podem levar o governo 

a escolher pela concessão rodoviária como forma de construção e manutenção das 
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rodovias brasileiras, devido a tais atividades demandarem investimentos absolutamente 

significativos. Por vezes, este dispêndio pode ser considerado inviável perante todos os 

demais aspectos que afetam a vida pública de um país, os quais sofreriam prejuízos 

enormes caso não recebessem o direcionamento de verbas suficientes que fossem 

razoáveis para manter a estabilidade social – como educação e saúde. Ao mesmo tempo, 

não se pode deixar de lado a importância da infraestrutura logística de um país como o 

Brasil, o qual depende em muito da sua eficiência de transportes para crescer 

economicamente, além de suprir inúmeras necessidades de diversas partes do Estado com 

uma enorme variedade de produtos e serviços. Como consequência dos fatos, encontrou-

se na concessão rodoviária uma solução para que boa parte dos recursos arrecadados pelo 

governo, em geral, pudesse ser direcionada a outros aspectos públicos, sem que se 

deixasse a infraestrutura rodoviária nacional fora dos investimentos políticos 

(RESENDE; SOUSA; SILVA, 2011, p.2). 

De acordo com Mendonça de Barros (MELLO et. al, 2010, p. 96), existem dois 

motivos principais para que o Estado opte pelo mecanismo de concessões. O primeiro 

deles se refere à melhoria da qualidade e do desempenho dos serviços oferecidos àqueles 

que fazem uso de certas rodovias, respeitando as necessidades para sua locomoção. Em 

segundo lugar, aparece a desoneração do Estado, o qual, apesar de se manter como 

proprietário de tal recurso, esquiva-se de tal responsabilidade, concedendo-a para a 

empresa que se ofereça a prestar o serviço, podendo o setor público se dedicar com mais 

atenção a outras demandas. Tal constatação fica evidente ao se comparar com dados 

apresentados por Dias (2012): 

 

“A discrepância entre a conservação das estradas sob a responsabilidade 

do governo e do setor privado é enorme. Nos 15.374 km de vias sob 

concessão, 48% são ótimas, 38,9% boas, 12 % regulares e apenas 1,1% 

ruim. (...) Já nos 77.373 km de rodovias sob gestão pública, federal ou 

estadual, apenas 5,6% foram consideradas ótimas, 28,2% boas e 

34,25% regulares. As ruins chegam a 21,5% e as péssimas, a 10,5%.” 

(DIAS, 2012, p. 209). 

 

A “perda de peso” da consciência política com relação aos investimentos na malha 

rodoviária brasileira se sustenta com base na não acumulação de responsabilidade pública 

sobre a construção/manutenção das rodovias, bem como na confiança de que atores do 

cenário privado terão mais recursos disponíveis e serão mais garantidores da entrega 

eficiente de um serviço contratado, fundamentando-se na ideia de que “(...) privatizar é 
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desonerar o governo e garantir bons serviços à população” (RESENDE; SOUSA; SILVA, 

2011, p.2). Entretanto, para que não haja confusão conceitual, mostra-se importante 

apresentar a diferença entre os conceitos de privatização e concessão de rodovias. Quando 

ocorre a privatização, há, de fato, a venda de um patrimônio estatal para a iniciativa 

privada, sendo que o governo perde qualquer direito de controle sobre este. Há a perda 

do patrimônio devido à existência de um processo de compra e venda. Já na concessão, o 

governo concede à iniciativa privada os direitos de construção/manutenção do bem 

público, baseados em uma série de normas pré-estipuladas no que se refere aos 

investimentos a serem realizados e aos requisitos da obra como um todo, tendo o poder 

público o direito e o dever de fiscalizar o cumprimento destas durante e após a entrega 

dos serviços (INTERVIAS, 2014).  

Os programas de concessão rodoviária possuem como norteadores serviços 

prestados pela iniciativa privada no que tange a obras de construção de determinados 

trechos rodoviários, duplicação de pistas, construção de pontes, viadutos, túneis, 

interligações e a manutenção das pistas como um todo, tendo isso tudo um custo 

extremamente alto, levando-se ainda em consideração as dimensões geográficas do 

Brasil. Não por acaso, os programas de concessões surgiram como alternativa para que 

os investimentos em infraestrutura permanecessem saudáveis. De acordo com o gráfico 

1, observa-se uma correlação significativa entre fatores como o crescimento do PIB de 

um país e o crescimento do transporte de cargas realizado nacionalmente: 

 

 

Gráfico 1 – Correlação de crescimento de transporte de cargas versus crescimento do PIB na 

Europa 

Fonte: EEA1 (2006, apud RESENDE; SOUSA; SILVA, 2011, p. 3) 

                                                 
1 EEA. Fact sheet 13, 2005 data sheet (based on Eurostat, 2004). Apr. 2006. Disponível em: 

<http://reports.eea.europa.eu/eea_report_2006_3/en>. 

http://www.intervias.com.br/?link=por_dentro_da_concessao
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A partir de dados como esses, enxerga-se que, de maneira majoritária, quanto 

maior o transporte de cargas em um país, maior a possibilidade de seu PIB apresentar um 

coeficiente significativo de crescimento, e vice-versa. Obviamente, não é uma regra, 

porém, faz sentido ao se comparar os dados com base em um gráfico.  

Tal conclusão embasa ainda mais a necessidade de um Estado como o Brasil 

investir na infraestrutura de transportes, de modo que o seu desenvolvimento é tão 

impactante na vida da sociedade quanto um reflexo interessante do cenário econômico 

em que está imerso. A movimentação de cargas entre as diversas regiões do país ainda é 

extremamente dependente do transporte rodoviário (DIAS, 2012) e a urgência em 

investimentos que o tornem razoavelmente aceitável, como um todo, em todos os estados 

brasileiros, é um fator fortemente favorável à política das concessões.  

 

“(...) as concessões rodoviárias surgiram diante da necessidade de 

aporte de investimentos para se garantir a construção, recuperação, 

conservação, manutenção, e melhoramento da infraestrutura, assim 

como de busca de eficiência e modernidade na prestação de serviços 

essenciais à sociedade.” (SERMAN2, 2008, apud RESENDE; SOUSA; 

SILVA, 2011, p. 3). 

 

Cherobim (1999), apresenta, inicialmente, a aproximação dos setores público e 

privado como forma de inovar na realização de serviços públicos, a partir do fato de o 

setor privado assumi-los de forma total ou parcial, tendo ganhos significativos com a 

operação. Cherobim (1999, p. 110) apresenta uma justificativa para tal estreitamento de 

relações:  

 

“A origem da intensificação das relações entre a administração pública 

e agentes do setor privado, por meio de parcerias público-privadas, com 

fins lucrativos ou não, está no aumento da competitividade por 

exigência do processo de globalização da economia e revolução 

tecnológica, em paralelo às crises financeira, fiscal, de legitimação e de 

governabilidade dos governos dos Estados nacionais.” (CHEROBIM, 

1999, p.110). 

 

Percebe-se a importância crescente que o setor privado pode – e poderá – ter, com 

o passar dos anos, na economia nacional e na prestação de serviços, teoricamente, 

públicos à população em geral. E é a partir de processos de privatização que o Estado 

encontrou alternativas para alocar recursos públicos a outras áreas da administração 

                                                 
2 SERMAN, Carlos. Análise dos aspectos críticos em processos de concessão de rodovias. Rio de Janeiro: 

COPPE/UFRJ/D.Sc. Engenharia de Transportes, 2008. 
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pública. É importante salientar a forma como parcerias público-privadas podem ser 

realizadas, sendo que estas não envolvem a venda de ativos ao setor privado, mas sim 

uma prestação serviços que pode ou não envolver a transferência destes. Nas concessões, 

há uma transferência do direito de exploração de determinado serviço, como por exemplo, 

o direito de construção e futura operação de determinados ativos, caso estes não existam 

previamente (CHEROBIM, 1999, p. 112). 

Como consequência desta participação do setor privado em atividades 

originalmente públicas, surge o que Cherobim (1999) denomina de “inovação 

institucional”, visto que a partir de uma diminuição da participação do Estado na 

economia e delegação de atividades à iniciativa privada surgem novas formas de 

organização sociais, de maneira a dinamizar o setor de transportes. Focam-se aqui dois 

objetivos que, apesar de distintos, resultam no mesmo serviço a ser oferecido à população 

em geral. O primeiro se relaciona à necessidade de retornos macroeconômicos, os quais 

enxergam no desenvolvimento da infraestrutura de transportes do país um instrumento 

indispensável para seu crescimento econômico, enquanto que o segundo é inerente à ótica 

privada, a qual visa o retorno microeconômico do investimento realizado (CHEROBIM, 

1999, p. 116). 

 

2.4 Avaliação das concessões por seus usuários 

Atingindo-se a finalidade comum resultante dos interesses de ambas as partes – 

setores público e privado - os programas de concessões de rodovias são vistos com bons 

olhos em relação a vários aspectos que influenciam a sua utilização pelos usuários, como 

demonstra o artigo de Resende, Sousa e Silva (2011) a partir do destaque à fala de 

Machado (2005), em que o autor diz que: 

 

“(...) o balanço social e econômico após a primeira década das 

concessões rodoviárias é muito positivo. (...) o número de acidentes 

diminui, assim como o consumo de combustíveis, o desgaste dos 

veículos, a poluição e o tempo de viagem. Todas as melhorias 

proporcionaram um aumento na satisfação dos clientes.” 

(MACHADO3, 2005 apud. RESENDE; SOUSA; SILVA, 2011, p. 6). 

 

Pode-se perceber que, de acordo com a constatação anterior, há melhorias em 

vários aspectos da vida social a partir de investimentos bem administrados na 

                                                 
3 MACHADO, Kal. Concessões de rodovias: mito e realidade. 2. ed. São Paulo: Prêmio Editorial, 2005. 
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infraestrutura dos transportes brasileiros. Com uma melhor infraestrutura, aumenta-se a 

segurança para os usuários - seja a partir de melhores sinalizações, asfalto, pontos de 

chamadas para emergências ao longo da estrada, divulgação do número de telefone da 

concessionária administradora, entre outros -, a autonomia dos automóveis a partir de um 

melhor aproveitamento dos combustíveis - percorrendo estes mais quilômetros com 

menores custo -, a conservação dos veículos – que sofrem menos com possibilidade de 

desgastes em função de más condições das estradas -, com todos estes fatores 

influenciando em uma consequente otimização do tempo de viagem. Importante também 

é levar em consideração os impactos que a construção/manutenção de rodovias pode ter 

sobre fatores ambientais. Há diversas controvérsias sobre o assunto devido à 

impossibilidade de obras deste porte não afetarem significativamente algum aspecto 

ambiental. Entretanto, em função da necessidade das rodovias como meio para que 

diversas partes do país se conectem, muitas empresas participantes de projetos como 

esses, bem como a atuação do próprio governo, levam em consideração a importância de 

minimizar, ao máximo, possíveis impactos. Contudo, apesar de ser inerente à 

infraestrutura rodoviária fatores possivelmente prejudiciais ao meio ambiente, o artigo de 

Resende, Sousa e Silva (2011) apresenta a diminuição da poluição como algo relevante 

obtido a partir da melhoria da infraestrutura de transportes.  

A construção de tal artigo foi baseada em uma pesquisa com 100 empresas 

usuárias de rodovias concedidas – não sendo especificados os setores de tais empresas -, 

considerando-se a percepção dos usuários quanto à ANTT – Agência Nacional de 

Transportes Terrestres - e associações públicas relacionadas à infraestrutura rodoviária 

nacional, quanto à percepção sobre o trabalho realizado pelas empresas concessionárias 

e à qualidade dos serviços prestados. De forma geral, percebe-se que a ANTT e demais 

associações são vistas de maneira “mediana” pelos usuários, os quais consideram seus 

trabalhos relativamente razoáveis. O mesmo acontece com as concessionárias, porém 

estas com um resultado um pouco melhor, visto que, de acordo com dados da ABCR – 

Associação Brasileira de Concessionárias Rodoviárias - (2009) demonstrados por 

Resende, Sousa e Silva (2011), grande parte dos usuários é favorável às concessões das 

rodovias à iniciativa privada, ainda que se considerem insatisfeitos frente aos valores 

exercidos pelos pedágios, visto que o desempenho das concessionárias é melhor 

percebido que o da administração anterior. 

Com relação à qualidade dos serviços prestados, a maioria dos entrevistados 

mostrou ser favorável às concessões, de modo que estas trazem consequências positivas 
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à infraestrutura rodoviária ao contrário das impressões que possuem com relação às 

atuações do governo. Como componente da opinião referente à atuação pública, é levada 

em consideração também a composição dos preços dos pedágios, os quais não se baseiam 

apenas na necessidade de as concessionárias lidarem com seus custos de 

construção/manutenção das estruturas, mas também nos altos impostos cobrados por 

parte do governo, o qual possui certa autoridade na imposição de limitações e 

estabelecimento de tais preços (RESENDE; SOUSA; SILVA, 2011, p. 12). Como 

consequência de tal análise, mostra-se muito interessante a conclusão apresentada pelo 

artigo, a qual enfatiza o ganho por parte do governo a partir da implementação das 

concessões rodoviárias, com um ganho significativo em relação ao desenvolvimento da 

infraestrutura logística do país, ao mesmo tempo em que demonstra a “eficiência do setor 

privado e a importância da atuação não governamental em algumas atividades 

econômicas” (RESENDE; SOUSA; SILVA, 2011, p.15). 

De forma geral, espera-se que, a partir da concessão de determinados trechos 

rodoviários, a qualidade da via a ser entregue ou administrada seja, no mínimo, razoável. 

O usuário deve funcionar como uma ferramenta de fiscalização de tal prestação de 

serviço, de forma que a sua ação se some à atuação fiscalizadora de órgãos públicos. O 

mau desempenho em situações como essas por parte das concessionárias pode resultar 

em penalidades econômicas e possibilidade de o usuário deixar de fazer uso das vias 

concedidas, aumentando o risco financeiro devido ao não pagamento das tarifas. Em 

casos extremos, pode haver a perda de concessão (CHEROBIM, 1999, p. 118). 

Mesmo com toda a responsabilidade adquirida pela empresa que se torna 

concessionária de tal serviço, faz-se necessário lembrar que não por isso o Estado se 

exime de qualquer ação. Assim como o setor privado atuante, o poder público concedente 

deve seguir normas pré-estabelecidas que tanto o permitem transferir as atividades a 

serem realizadas quanto o torna obrigado a mantê-lo fiscalizado e adequado, mantendo-o 

compatível com as necessidades dos usuários (MELLO et. al, 2010, p. 25). 

 

2.5 Transportadoras 

Constata-se que há uma grande responsabilidade tanto por parte do poder 

concedente quanto por parte do executor frente a terceiros, principalmente, frente àqueles 

que farão uso direto do serviço oferecido, sejam estes usuários eventuais – que fazem uso 

variável de vias concedidas – ou constantes – os quais as utilizam, muitas vezes, como 
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meio de trabalho. Neste último intervalo, estão, por exemplo, empresas transportadoras 

que necessitam de rodovias, em geral, como forma de colocar em prática o “core” do seu 

negócio, ou seja, transportar mercadorias de um lugar para outro, fazendo com que estas 

cheguem em condições aceitáveis aos seus destinos. 

O transporte de mercadorias por vias rodoviárias se limita a duas opções: ou o 

transporte próprio, realizado pela mesma pessoa que tem determinado interesse em fazer 

um deslocamento de cargas, ou o transporte terceirizado, em que há a contratação dos 

serviços de uma empresa transportadora. A escolha se baseia naquilo que se mostrar mais 

conveniente ao indivíduo, levando-se em consideração fatores como tempo, custo e a 

rentabilidade do veículo de carga em geral, considerando também o potencial das 

empresas disponíveis e as tarifas praticadas, analisando de forma cuidadosa o 

desempenho destas no mercado (DIAS, 2012, p. 206). É necessário também analisar o 

leque de alcance de tais empresas, visto que enquanto algumas podem realizar transporte 

de âmbito nacional e até mesmo internacional, outras trabalham com limites estaduais ou 

regionais. 

As transportadoras nasceram da necessidade de locomoção de determinados 

produtos entre diversas localidades, ainda mais em um território de dimensões 

continentais como o brasileiro. Com o desenvolvimento econômico, essa necessidade 

tomou proporções cada vez mais relevantes, fazendo destas empresas um dos principais 

meios para que a infraestrutura logística do Brasil se desenvolvesse. Observa-se uma forte 

relação entre o crescimento de empresas transportadoras no mercado brasileiro e a 

qualidade das rodovias presentes no país, além, é claro – e principalmente -, da 

necessidade de um intercâmbio de mercadorias entre suas distintas regiões, o que 

funciona como origem de todo este sistema de transportes (DIAS, 2012). 

De acordo com o site Transvias (2014), existem, em torno, de 8.000 empresas 

transportadoras por todo o país, sendo que destas, aproximadamente 3.000 se situam no 

estado São de Paulo. O site disponibiliza uma ampla relação de companhias que atendem 

em todos os estados brasileiros e trabalham com diversos tipos de cargas. Considerando-

se as informações disponíveis pela página na internet, calcula-se que, aproximadamente, 

40% do total de transportadoras presentes no Brasil situam-se no estado de São Paulo, o 

que traz para este uma enorme representatividade frente à necessidade logística como 

fator de desenvolvimento (TRANSVIAS, 2014). 

Para que tais empresas pudessem almejar existir, deveriam se basear em um fator 

fundamental que se refere à qualidade das rodovias nas regiões em que pretendem atuar. 
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São Paulo conta, atualmente, com 23 rodovias concedidas, oferecendo boas condições, 

em geral, para aqueles que as utilizam e funcionando como referência em qualidade para 

outras partes do país (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS 

RODOVIÁRIAS, 2014). Como consequência, enxerga-se no estado um alto potencial e 

demanda para que as transportadoras atuem, acompanhando o desenvolvimento das 

estradas e o crescimento da necessidade da infraestrutura logística como insumo para a 

economia em seus diversos âmbitos – municipal, estadual e federal, visto a 

representatividade econômica do estado de São Paulo para o país como um todo. 

Atualmente, o estado de São Paulo conta com 9.571 quilômetros de rodovias, sendo que 

destes, 3.542 km estão sob gestão pública, enquanto 6.029 km estão concessionados 

(PESQUISA CNT DE RODOVIAS, 2014). Ou seja, praticamente 63% das rodovias do 

estado estão sob a administração de concessionárias, o que demonstra a relevância da 

atuação destas na gestão da infraestrutura logística paulista. 

 

2.6 Qualidade do produto/serviço 

Todo o trabalho desenvolvido tanto por empresas transportadoras quanto por 

empresas concessionárias envolve a qualidade dos produtos entregues/serviços prestados, 

e como o usuário a percebe ao fazer uso daquilo que recebe. E, dentro do contexto deste 

trabalho, este aspecto pode ser visto por duas visões, sendo a primeira delas com relação 

às concessionárias, detentoras dos direitos de construção e/ou manutenção de 

determinadas vias, e às transportadoras, as quais prestam serviços de transporte a terceiros 

através daquilo que é originado pelo trabalho das primeiras. 

A qualidade daquilo que é entregue ao cliente é visto como fonte de diferenciação 

à empresa prestadora de tal serviço. No caso das concessionárias rodoviárias, há a entrega 

tanto de um produto – as próprias rodovias -, quanto a entrega de um serviço, o qual se 

delimita às atividades de manutenção que a empresa deverá realizar para que a rodovia 

se mantenha em condições aceitáveis de uso no que se refere à sinalização, pavimentação, 

disponibilidade de métodos suficientes de segurança, obras de modernização que 

acompanhem o fluxo futuro de veículos e a geografia local – duplicação de pistas, 

contenção de encostas, canteiros centrais, áreas de escape e drenagem (RESENDE; 

SOUSA; SILVA, 2011, p. 1). Todo esse conjunto é visto pelo usuário e percebido de uma 

determinada forma, a qual determinará sua avaliação daquilo de que fez uso, sendo as 

transportadoras importantes personagens da avaliação de concessionárias. 
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O mesmo mecanismo se aplica às responsáveis pelo transporte terceirizado, 

entretanto, com uma diferença significativa. A avaliação da qualidade passa a ser 

exclusivamente de um serviço, o qual se limita à entrega de mercadorias e às condições 

que as acompanharão no que diz respeito a tarifas, cumprimento do prazo de entrega, 

condições finais do produto transportado e eficiência (DIAS, 2012, p. 206). 

Quando a entrega é referente a um produto, os seus aspectos físicos são 

absolutamente considerados e podem ser analisados previamente ao contato com o 

cliente, caso no qual se insere a entrega de uma rodovia. Porém, já a entrega de um 

serviço, como no caso de empresas transportadoras, reúne características fortemente 

relevantes como a intangibilidade do entregável, sua heterogeneidade e inseparabilidade 

entre a sua produção e consumo, os quais se realizam concomitantemente. Fatores como 

esses impõem um nível alto de cuidado, de forma que o serviço, quando realizado, seja 

compatível à expectativa do cliente (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1988, p. 

13). 
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3 METODOLOGIA 

Para que se construa uma pesquisa fundamentada em bases concretas, é preciso 

não somente a escolha por um referencial de qualidade, mas também a determinação de 

uma metodologia que permita o pesquisador a complementar as informações já 

disponíveis com dados mais específicos à sua pergunta de pesquisa. Há a necessidade de 

uma investigação que, por mais concisa, forneça dados novos que conectem a realidade 

já exposta em livros e artigos consultados com a realidade observada pelo próprio 

pesquisador.  

 

“Investigar é uma forma de relatar o mundo e a pesquisa social é tanto 

um produto social para relatar quanto um produtor de relatos; uma 

maneira de contar - e produzir - o mundo. A pesquisa nasce da 

curiosidade e da experiência tomados como processos sociais e 

intersubjetivos de fazer uma experiência ou refletir sobre uma 

experiência.” (SPINK, 2003, p. 26). 

 

Pretende-se então atender a uma curiosidade sobre um assunto que se relaciona 

não só com o campo dos transportes brasileiros, mas também à economia do país como 

um todo, visto a influência das rodovias no que tange ao comércio e à geração de 

desenvolvimento por onde passam. Não à toa, estas interferem de maneira significativa 

no cotidiano de alguns, devido à praticidade que ocasionam à realização de transportes, 

movimentação de cargas e deslocamento de pessoas. 

No presente trabalho, analisou-se, através de métodos de pesquisa, a percepção de 

determinadas empresas paulistas frente a um “moderno” mecanismo encontrado como 

solução para problemas governamentais. As concessões rodoviárias, sem sombra de 

dúvidas, funcionaram e continuam a funcionar como fator facilitador para aqueles que 

necessitam realizar qualquer tipo de deslocamento, entretanto, para empresas cujo “core” 

depende diretamente de suas condições, as influências podem se mostrar ainda mais 

relevantes.  

Esta parte do trabalho pretende relatar como se realizou tal pesquisa, descrevendo 

quais os métodos utilizados para a obtenção de respostas coerentes à pergunta de 

pesquisa, suficientemente capazes de compor justificativas plausíveis aos benefícios que 

podem obter as transportadoras a partir do uso de rodovias sob concessão. Pretendeu-se 

analisar se empresas como essas, que trabalham diretamente com a infraestrutura logística 

do estado de São Paulo, obtêm vantagens significativas a partir de melhorias nas rodovias 
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através de concessões rodoviárias, observando se essas permitem a constituição de 

melhores resultados à transportadora, em geral. 

Para que este objetivo fosse atingido, planejou-se uma pesquisa baseada na 

aplicação de um questionário a partir de entrevistas, sendo este composto por perguntas 

básicas sobre o respondente e sua empresa, sobre as rodovias e suas condições, em geral, 

sobre as influências que o uso de vias concedidas pode ter sobre transportadoras e, por 

fim, sobre as concessões, como um todo (Apêndice A). As perguntas foram elaboradas 

levando-se em consideração aspectos que poderiam, de certa forma, influenciar o 

funcionamento de uma empresa transportadora, tendo o trabalho como principal alicerce 

autores como aqueles citados no referencial teórico e pesquisas obtidas na internet 

(COLLIS, HUSSEY, 2005, p.169). Destaca-se aqui o artigo de Resende, Sousa e Silva 

(2011), o qual se constituiu sobre uma pesquisa voltada à percepção dos usuários de vias 

concessionadas, sugerindo quesitos importantes que também puderam ser abordados no 

presente trabalho. Às concessionárias se aplicou o questionário abordando os mesmos 

aspectos questionados às transportadoras, porém com algumas adaptações (Apêndice B), 

como forma de se obter opiniões de um ponto de vista distinto sobre os mesmos temas.   

Pretendeu-se então, com base na aplicação deste questionário, fundamentar a 

pesquisa, caracterizando-a como um método descritivo visto o seu objetivo em descrever 

a percepção das transportadoras frente à situação que as concessões rodoviárias as impõe 

(COLLIS, HUSSEY, 2005, p. 24). Utilizou-se a pesquisa como forma de obter 

informações sobre as características de uma determinada questão, a qual é amplamente 

influente na economia e desenvolvimento brasileiros e, portanto, vista como relevante 

para se tornar objetivo de análise.  

O questionário compôs-se de perguntas cuidadosamente estruturadas, com o 

objetivo de se extrair dos entrevistados respostas confiáveis que demonstrassem o que o 

grupo selecionado pensa em relação às concessões e possíveis influências dessas em seus 

trabalhos. As entrevistas realizadas que permitiram a aplicação do questionário foram 

baseadas em um método positivista, com perguntas já elaboradas e estruturadas com 

antecedência, permitindo que o respondente contribuísse com sua resposta destacando os 

aspectos que julgasse mais relevantes. Todas as entrevistas foram conduzidas da mesma 

forma, permitindo que ocorresse uma “equivalência de estímulo”, de maneira que os 

entrevistados não fossem influenciados por qualquer diferença na abordagem por parte 

da pesquisadora (COLLIS; HUSSEY, 2005). 
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Para se chegar a um número satisfatório de transportadoras respondentes, 

procuraram-se contatos a partir de possíveis fontes no GVCelog – especialmente com a 

Professora Priscila Miguel e o Professor Manoel Reis -, no site da Transvias e, também, 

junto ao Sr. José Luís Padoveze, responsável por fornecer serviços de assessoria a 

algumas transportadoras no estado de São Paulo. Constata-se, então, a obtenção de uma 

amostra por conveniência, ocorrendo a partir da voluntariedade dos participantes 

contatados e que se mostraram disponíveis a participar da pesquisa, com o intuito de se 

captar ideias gerais do tema exposto, bem como aspectos críticos (MACHADO, 2012). 

Contataram-se, ao total, 27 transportadoras, obtendo-se a resposta de nove dessas 

empresas.  

Todas as empresas contatadas tiveram um contato inicial por telefone, tendo a 

pesquisadora explicado o objetivo da pesquisa e instruído aqueles que se disponibilizaram 

a responder ao questionário via e-mail. O mesmo questionário foi enviado às 

transportadoras que se propuseram a respondê-lo, de forma que se pudesse, ao final da 

coleta de informações, fazer um estudo comparativo entre as respostas recebidas. 

Além das transportadoras, foram contatadas duas empresas concessionárias que 

estão, atualmente, com a concessão de algumas rodovias no estado de São Paulo, como 

forma de obter respostas ao mesmo tema porém, de um ponto de vista distinto. Contatou-

se a Concessionária N, responsável pela administração de trechos que interligam a capital 

paulista ao Rio de Janeiro, e a Concessionária J, responsável pela interligação entre São 

Paulo e algumas cidades do interior do estado. Ambas foram contatadas por telefone e 

também por e-mail, sendo que apenas a última respondeu à pesquisa. Aplicou-se o mesmo 

questionário utilizado nas entrevistas com as transportadoras, apenas com algumas 

adaptações, com o propósito de se obter uma referência do lado “oposto” sobre os mesmos 

questionamentos. Mais uma vez, demonstra-se o objetivo comparativo, de forma que se 

observe outro ponto de vista de uma mesma temática, e como estes podem se relacionar 

em geral. Objetivou-se constatar se as perspectivas de ambas as partes – transportadoras 

e concessionárias – poderiam convergir para um ponto comum, de modo que os resultados 

obtidos pelas primeiras, a partir de melhorias rodoviárias realizadas pelas segundas, 

satisfizessem ambos os lados e contribuíssem com a heterogeneidade e inseparabilidade 

entre a produção e consumo do serviço proveniente de concessões (PARASURAMAN; 

ZEITHAML; BERRY, 1988, p. 13). O questionário foi enviado à Concessionária J por 

e-mail, tendo a resposta sido recebida pelo mesmo mecanismo, assim como com as 
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transportadoras, tendo este método sido interessante pelo fato de poder se comparar as 

respostas, literalmente, lado a lado. 

Observa-se que a pesquisa possui um caráter qualitativo, de maneira que a análise 

se baseia no ambiente natural como fonte dos dados, no pesquisador como um 

instrumento indispensável, no significado que as empresas (pessoas) dão às coisas – 

principalmente, ao modo como podem influenciar em suas atividades – e ao caráter 

descritivo – o qual é fundamental a um estudo qualitativo devido a compor a ferramenta 

de obtenção de dados. Assemelha-se aqui, uma característica interpretativa dos fatos, de 

acordo com a percepção do pesquisador e do contexto em que se situam (NEVES, 1996, 

p.1). 

De acordo com Collis e Hussey (2005, p. 148), aqueles que são considerados como 

público “base” para a realização de pesquisa constituem uma população de pesquisa, visto 

que se encaixam em determinados requisitos que o tornam parte de certo setor, 

departamento ou intervalo ao qual se restringe a pesquisa. Todos os entrevistados que 

formaram tal “população” responderam de maneira coerente, fornecendo informações 

relevantes à pergunta de pesquisa e permitindo uma análise comparativa. Para efeitos de 

demonstração e comparação das respostas obtidas e por motivos de confidencialidade, 

referir-se-á aos dez entrevistados como respondentes A, B, C, D, E, F, G, H e I com 

relação às nove transportadoras e como J ao entrevistado da concessionária participante. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1 Caracterização dos Respondentes 

Ao se contatar as transportadoras respondentes à pesquisa, falou-se ao telefone, 

em um primeiro momento, com pessoas que ocupavam cargos mais baixos e, que 

transferiam a ligação ao responsável da empresa – ou àquele que julgavam mais plausível 

falar com a pesquisadora - ou, então, passavam seu endereço de e-mail. Dentre as nove 

transportadoras participantes, duas entrevistas foram realizadas com proprietários, três 

com diretores da companhia e quatro com gerentes relacionados à área operacional, que 

possuem contato direto com o “core” da empresa.  

Das empresas entrevistadas, aproximadamente 90% relata que mais da metade dos 

trechos que percorre por mês estão sobre vias concedidas, sendo que dessas companhias, 

50% caracterizam seus percursos concessionados mensais entre 90% e 100%. Tais 

organizações atuam juntas em diversos segmentos, sendo que nenhuma delas possui 

transporte específico de uma determinada carga. Atuam com os setores têxtil, 

alimentícios, eletrônicos, automobilísticos, industriais, higiene e beleza, farmacêutico, 

matérias-primas de diversas origens, entre outros, realizando, por vezes, transporte de 

carga fracionada que conta com tecidos, borracha, aço, alimentos, plásticos, calçados, 

eletrodomésticos, medicamentos e demais produtos, sendo todos os transportes realizados 

sob as normas técnicas exigidas. Algumas das empresas citaram o maior risco que correm 

por considerarem transportar produtos com alto risco de roubo e furtos ou, até mesmo, 

produtos químicos como os farmacêuticos que necessitam de alguns cuidados especiais.  

Tal diversificação na gama de cargas transportadas se relaciona também à 

representatividade constatada em Dias (2012) do modal rodoviário brasileiro, o qual 

direciona suas aptidões a, basicamente, toda e qualquer tipo de carga, desde que o veículo 

seja adaptado previamente caso necessário. 

Deve-se lembrar aqui que os trechos concessionados aos quais tais empresas 

consideram circular são aqueles concedidos pelo governo a companhias privadas que se 

responsabilizam pela sua gestão por um determinado período de tempo, sendo das 

concessionárias a responsabilidade por administrá-las e mantê-las em estado apto a 

receber os vários tipos de veículos e cargas, com base em seus próprios investimentos e 

reguladas pela ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres (MINISTÉRIO DOS 

TRANSPORTES, 2014). Tal lembrete se faz necessário para que se reforce a diferença 

http://www.transportes.gov.br/conteudo/537
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entre concessão e privatização, visto que enquanto a primeira se relaciona a um direito 

concedido por um período pré-estipulado, a segunda se refere à venda de um patrimônio 

estatal, que não é o que ocorre no caso estudado. 

Como forma de se contrapor as respostas obtidas pelas transportadoras, procurou-

se, como já citado na Metodologia do trabalho, entrevistar também concessionárias de 

rodovias paulistas, mesmo que em menor número, tendo a pesquisadora obtido sucesso 

com uma das tentativas, podendo então comparar a impressão das empresas usuárias com 

as opiniões do entrevistado J, gerente de operações da Concessionária J. Tal 

concessionária é responsável por um dos trechos economicamente mais importantes do 

estado, o qual interliga a capital a cidades localizadas a oeste, administrando vias cuja 

concessão se limita ao período entre Março/1998 e Dezembro/2022. 

 

4.2 Questionário – Adentrando à pesquisa 

Após o pedido de uma breve caracterização da empresa entrevistada, iniciou-se o 

ciclo de perguntas referente à opinião das empresas sobre as rodovias, suas condições 

atuais e como estas são vistas pelo segmento transportador no que tange às consequências 

do seu uso como meio de trabalho.  

 

4.2.1 Rodovias segundo as transportadoras 

 

Assim como as transportadoras prestam serviços a determinados tipos de clientes, 

as concessionárias prestam serviço para todos aqueles que, de algum modo, utilizam as 

rodovias sob sua responsabilidade, seja por mero passeio ou questões profissionais. 

Englobadas nessa prestação de serviços estão, como um dos fatores principais, as 

condições operacionais da via, o que abrange as condições do pavimento, a realização de 

obras de melhorias – duplicação de pistas, construção de encostas, construção de pontes, 

viadutos, canteiros, áreas de escape, acostamentos, entroncamentos, faixas adicionais – e 

a fluidez do tráfego, quesitos observados também na pesquisa realizada por Resende, 

Sousa e Silva (2011) e que afetam todo e qualquer tipo de usuário, mesmo que de formas 

diferentes.  Com base nestes aspectos, a qualidade do serviço ofertado pela própria 

transportadora é influenciada, visto que os seus serviços serão avaliados no que diz 

respeito a tarifas, cumprimento do prazo de entrega, condições finais do produto 

transportado e eficiência, assim como demonstrado em Dias (2012).  
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Três das nove transportadoras entrevistadas caracterizaram as condições 

operacionais das rodovias concedidas como “ótimas”, enquanto que cinco as enxergam 

como “boas” e, apenas uma empresa, como “razoáveis”. Aquelas que as consideram 

ótimas mencionaram as rodovias paulistas administradas por concessionárias como as 

melhores do país, sendo que uma das empresas caracterizou os serviços concessionários 

como “de primeiro mundo”. Já as que consideraram as condições operacionais “boas” 

apenas disseram estar satisfeitas com o resultado demonstrado hoje em dia neste aspecto, 

citando um ou outro defeito como a sinalização e a qualidade do asfalto em alguns trechos 

e o tempo gasto em determinadas obras nas vias. Apenas uma das empresas, da qual fazia 

parte o entrevistado H, classificou-as como “razoáveis”, argumentando que, no dia a dia, 

percebe-se uma série de deficiências no piso, projeto, dimensionamento, limitações das 

obras de arte, áreas de descanso, segurança viária e patrimonial, sinalização, entre outras, 

questionando ainda o direcionamento das obras: 

 

“(...) o que se percebe é que as melhorias estão voltadas para o usuário 

de automóvel. O caminhão e o ônibus ainda não são prioridade para este 

atendimento. Em muitas estradas, a largura da pista, os acessos, as 

alturas, as áreas de escape, dimensionamento de defensas e pavimento 

são incompatíveis com os veículos que ali transitam. A legislação prevê 

veículos com até 4,40 metros de altura e 30 metros de comprimento. 

Muitos acessos e pistas não permitem o trânsito destes veículos (...)” 

(Entrevistado H). 

 

Já na opinião do entrevistado da Concessionária J, tais condições são vistas de 

maneira bem diferente à visão do entrevistado H. O primeiro acredita que as condições 

operacionais das rodovias concedidas no estado de São Paulo são muito boas, 

principalmente ao se considerar como essas eram no período anterior às concessões. 

Segundo o gerente de operações da concessionária, cada concessão possui um plano de 

manutenção e de melhorias, em que já constam previsões de ciclo de manutenções do 

pavimento, monitoramento de obras de arte – em que se incluem túneis, pontes e viadutos, 

entre outros -, e programas de segurança viária, com o objetivo de manter as rodovias 

como um meio de promoção de viagens seguras. No que tange à fluidez do tráfego, o 

entrevistado J demonstra a influência que o tráfego urbano possui sobre o trânsito nas 

rodovias, visto que devido à constância com que ocorrem congestionamentos nas áreas 

urbanas, principalmente em regiões próximas a metrópoles, o volume de veículos acaba 

por se concentrar em trechos rodoviários próximos, apesar das rodovias proporcionarem 

fluidez a partir de suas estruturas. 
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De acordo com a pesquisa CNT de Rodovias 2014, as condições operacionais das 

rodovias no estado de São Paulo no que se refere à qualidade do pavimento estão 

“totalmente perfeitas” em 60,7% dos casos, enquanto que 27,9% é considerado 

desgastado, 11% com trinca nas malhas ou remendos e apenas 0,3% com afundamentos, 

ondulações e buracos. 

Além das condições operacionais citadas, analisou-se a opinião das 

transportadoras sobre o trabalho de manutenção desenvolvido pelas concessionárias, em 

que, segundo sete das nove entrevistadas consideram tal trabalho como satisfatório, sendo 

que as duas restantes dividem a opinião entre “razoável” e “insatisfatório”. Razoável 

devido ao fato de a transportadora entrevistada acreditar que ainda existem várias 

melhorias a serem feitas, tais como maior controle da velocidade em áreas de risco e 

maior número de áreas de escape. De acordo com a entrevistada que considera 

insatisfatória a manutenção oferecida, justifica tal opinião com base no grande tempo 

gasto com reparos no pavimento – os quais não possuem caráter preventivo, sendo 

caracterizados como “remendos” – e que podem oferecer resultados “catastróficos” a 

veículos com peso de 45 toneladas. Tais opiniões são rebatidas pelo representante da 

concessionária com base no argumento de que os trabalhos de manutenção são executados 

seguindo normas técnicas que abrangem diversos aspectos rodoviários, os quais a 

permitem estarem em exercício. Segundo dados da CNT (2014), foram gastos, em 2014, 

com a manutenção de trechos desgastados no estado de São Paulo, R$ 1,73 bilhões de 

reais, os quais se destinaram a 2.674 quilômetros de rodovias – o que representa, 

aproximadamente, 28% do total de rodovias no estado. Tal investimento se mostrou o 

mais relevante ao se comparar com os demais descritos, que se restringem a gastos com 

reconstrução de trechos totalmente destruídos e restauração de algumas estruturas. 

 

Tabela 2 – Investimentos para recuperação do pavimento 

 

Fonte: adaptado de PESQUISA CNT DE RODOVIAS 2014 

 

Com relação à avaliação dos serviços de apoio, há uma maior diversificação de 

opiniões, visto que enquanto algumas empresas os consideram excelentes outras 
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chegaram a nem utilizá-los. Das nove entrevistadas, 2 consideraram tais serviços 

excelentes, levando-se em conta que o atendimento médico e o atendimento mecânico 

foram rápidos e eficientes. Três empresas os consideraram suficientes, visto atenderem 

aos requisitos necessários sem surpreender em nenhum aspecto, enquanto que outras três 

classificaram de maneiras diferentes alguns serviços de apoio dos quais já fizeram uso. 

Para essas últimas, a qualidade entre o atendimento médico e o socorro mecânico 

diferiram, tendo o primeiro sido considerado “ok” enquanto o último foi alvo de críticas, 

por vezes, severas e surpreendentes: 

 

“(...) quando um caminhão nosso tombou, praticamente não houve 

avarias no veículo, mas quando o guincho da concessionária veio e 

simplesmente o arrastou carregado para fora da pista, destruiu o 

caminhão dando perda total” (Entrevistado I). 

 

Conforme o relato do gerente da Concessionária J, os serviços de apoio são 

considerados satisfatórios e cumprem o seu papel no cenário atual, prestando serviços de 

qualidade que atendam a situações emergenciais de forma suficiente tanto no âmbito 

médico quanto mecânico. Relatou que os usuários podem contar com equipes 

especializadas, aptas para atendimento e estabilização de possíveis vítimas com 

posteriores transferências às Unidades de Saúde qualificadas para a continuidade do 

tratamento que foi iniciado na rodovia. Citou como outro fato importante a agilidade com 

que funcionários da concessionária trabalham, podendo estes desobstruir pistas com 

relativa rapidez e eficiência de forma que as pistas estejam disponíveis para rodagem o 

mais breve possível, fato que comparou com a ausência deste serviço em vias não 

concedidas, as quais impõem aos usuários maior dispêndio de tempo. 

No que se refere à qualidade da sinalização nas vias, cinco das nove empresas 

respondentes a consideram satisfatória, enquanto que três entrevistadas a consideram 

razoável e apenas uma a enxerga de maneira insuficiente. Dentre as que a classificaram 

como razoável justificaram a satisfação parcial devido ao espaço que ainda acreditam 

existir para que a sinalização seja melhorada com relação à atenção com avisos de obras 

na pista – os quais deveriam ser previamente indicados – e ao seu posicionamento – o 

qual, por vezes, citaram ser relativamente “atrasado” para que se permitisse ao motorista 

planejar a direção de acordo com seus objetivos. Tal impressão se mostra um tanto quanto 

incompatível com o relato do entrevistado J, visto que, segundo o funcionário da 

concessionária, toda e qualquer sinalização que uma concessionária vá estabelecer segue 
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normas técnicas específicas, além de serem acompanhadas periodicamente de maneira 

que possam ser revitalizadas quando necessário. De acordo com dados da Pesquisa CNT 

de Rodovias 2014, a sinalização pesquisada no estado de São Paulo apresenta as seguintes 

condições: 

 

Tabela 3 – Condições da faixa central, faixas laterais, visibilidade das placas e legibilidade das 

placas (km) 

 

 

Fonte: adaptado de PESQUISA CNT DE RODOVIAS, 2014 

 

Observa-se que, com relação à pintura das faixas no pavimento, os índices de 

visibilidade são altos, ficando apenas um pouco abaixo dos dados referentes às placas de 

sinalização. A legibilidade dessas foi o quesito que apresentou o percentual mais alto, 

demonstrando que a fonte utilizada é legível, além de ser acompanhada por um alto 

percentual de visibilidade. 

No que tange aos serviços de policiamento e fiscalização, o resultado foi 

praticamente unânime: todos, apesar da diferença nas palavras, demonstraram alto nível 

de insatisfação. A resposta mais “branda” descreveu tais serviços como relativamente 

bons, com uma percepção até mesmo positiva do empenho de policiais em atender aos 

usuários e passar as informações corretas, entretanto, a fiscalização ainda deixa muito a 

desejar. De acordo com a entrevistada E, há uma preocupação maior com a aplicação de 

multas do que com uma efetiva prevenção e instrução aos motoristas, opinião que ainda 

se situa em um cenário “menos pior” do que aquele visto pelo respondente I, outro 

entrevistado que enxerga tais serviços como praticamente inexistentes. 

Apesar de certa “revolta” constatada na fala dos entrevistados ligados às 

transportadoras, segundo o entrevistado J, os serviços de policiamento e fiscalização não 

são delegados às concessionárias, o que não o permitiria formar qualquer tipo de opinião 

sobre a ligação destes serviços às atividades da própria concessionária. De acordo com o 
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gerente, o contrato prevê a destinação de verbas ao policiamento rodoviário com a 

finalidade de se investir em viaturas e custear insumos básicos, não tendo a empresa 

detentora da concessão responsabilidade sobre o policiamento efetivo da via. No que se 

refere à fiscalização, é função da concessionária, com base em contrato pré-estabelecido, 

manter as balanças fixas e móveis homologadas e em perfeito funcionamento, permitindo 

ao DER-SP – Departamento de Estradas e Rodagem - utilizar seus agentes e realizar um 

trabalho eficiente. Já com relação à fiscalização de velocidade, é prevista também em 

contrato a instalação de radares fixos, sendo do DER-SP a responsabilidade de 

operacionalizá-los. 

A última questão que tratava sobre aspectos relevantes das rodovias – com base 

em critérios utilizados pela CNT (2014) e também por Resende, Sousa e Silva (2011) – 

se relacionava às tarifas de pedágios hoje praticadas e foi, talvez, dentre os aspectos 

analisados, o mais “polêmico”. Assim como na questão referente ao policiamento e 

fiscalização houve praticamente unanimidade nas respostas, ao se questionar os valores 

cobrados nos pedágios das rodovias, não houve nem uma espécie de resposta “branda”. 

Os nove entrevistados das transportadoras convergiram para a mesma insatisfação, 

considerando que as tarifas cobradas são muito altas e, por vezes, injustas, mesmo que a 

partir de mecanismos de concessão as condições rodoviárias sejam melhoradas. De 

acordo com a entrevistada A, o maior “prejuízo” ocorre quando o caminhão está vazio, 

visto que não se considera este fato na hora de cobrá-lo no pedágio, sendo praticado o 

mesmo valor como se este estivesse carregado. A suspensão dos eixos ao se passar por 

vias pedagiadas ainda continua como uma alternativa para que se pague menos, porém, 

cada vez mais dificultada devido às novas normas às quais as concessionárias estão 

submetidas (REVISTA O CARRETEIRO, 2014). Outra dificuldade proveniente do valor 

do pedágio, segundo entrevistados, é a impossibilidade de este ser repassado ao cliente, 

o que onera e sobrecarrega as transportadoras, como disse a respondente E. Para o 

entrevistado F, duas soluções cabíveis à determinação dos preços dos pedágios seriam a 

existência de incentivos fiscais às concessionárias e o estabelecimento de distâncias 

mínimas entre praças de cobrança, tendo os preços valores semelhantes. Já o entrevistado 

H não hesitou em demonstrar sua indignação ao dizer que “os valores cobrados estão 

anos-luz de serem considerados justos. Estão mais para achaque ao usuário do que tarifas 

justas de utilização”. 

Ao se questionar tal aspecto com o gerente de operações da concessionária J, este 

relatou, primeiramente que, entende que há coerência nos valores cobrados, 

http://www.revistaocarreteiro.com.br/modules/revista.php?recid=608
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considerando, principalmente, a qualidade dos serviços prestados, investimentos 

realizados e os riscos assumidos por parte da concessionária. Sabendo também do quão 

polêmico tal assunto se mostra atualmente e do questionamento de vários usuários sobre 

os preços, o entrevistado J indicou um arquivo em que são demonstrados os principais 

mitos e fatos sobre pedágios, de maneira que se pudesse obter justificativas plausíveis 

para cada insatisfação apresentada por qualquer tipo de usuário das rodovias. 

Conforme dados apresentados pela obra, é o poder público quem define a 

localização das praças de pedágio, não tendo as concessionárias nenhuma 

responsabilidade neste quesito. Os municípios também não podem legislar sobre rodovias 

estaduais ou federais, não tendo estes também poder algum sobre localização. Os preços 

praticados nos pedágios, bem como seus posteriores reajustes, são formulados no edital 

de licitação, seguindo normas e acordo com o governo que concede determinadas 

responsabilidades rodoviárias à concessionária. O questionamento sobre o número de 

praças de pedágios é contraposto com a justificativa de que, havendo maior número de 

pontos de cobrança, os valores são tecnicamente “diluídos” e permite que o usuário pague 

somente pelo trecho do qual faz uso. Tal fato impacta até mesmo uma possível 

“desoneração” às transportadoras, as quais devem lidar com as tarifas dos trechos por 

onde realmente passam. Segundo a obra, o impacto do que é gasto com pedágio pelas 

transportadoras em seus resultados financeiros é inferior a 0,5%, o que se apresenta como 

um fator positivo (ASSOCIAÇÃO..., 2010, p. 12). 

O entrevistado B citou em sua resposta que “impostos que deveriam ser utilizados 

para a finalidade de manutenção das estradas em geral”. Entretanto, de acordo com a obra 

em questão, os tributos como IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores - e CIDE – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – não são 

vinculados. O primeiro é dividido entre o estado e o município em que o veículo é 

licenciado e sua arrecadação vai para o orçamento geral e não para a aplicação em 

rodovias, enquanto que o segundo é um tributo sobre combustível que também não tem 

destino rodoviário específico (ASSOCIAÇÃO..., 2010, p. 26). 

Contrapondo também a questão relacionada à suspensão dos eixos, justifica-se na 

obra que a não cobrança é um mecanismo de estimular irregularidades na pista as quais 

poderiam ter consequências prejudiciais não só ao motorista mas aos usuários como um 

todo: 

 



41 

 

“A cobrança do eixo suspenso, no entanto, justifica-se pelos riscos e 

prejuízos que a sua isenção pode causar. A suspensão do eixo com o 

veículo carregado provoca dano ao pavimento da rodovia e ao veículo, 

além de afetar a sua estabilidade e capacidade de frenagem, colocando 

em risco o próprio motorista e os demais usuários da rodovia” 

(ASSOCIAÇÃO..., 2010, p. 32). 

 

4.2.2 Influência das concessões em resultados internos 

 

Após observar as percepções dos entrevistados sobre as rodovias e seus aspectos 

gerais, procurou-se aprofundar o tema no que tange às influências destes nos quesitos 

mais operacionais das transportadoras, referentes aos resultados internos da empresa. 

Começou-se por questioná-las se a frequência de renovação da frota de caminhões é 

afetada a partir das condições de uso oferecidas por rodovias concedidas. Das nove 

empresas entrevistadas, sete afirmam que sim, visto que devido ao fato de o caminhão 

estar, praticamente, 24 horas por dia na “rua”, de nada adiantaria uma manutenção de 

qualidade e recorrente se as condições oferecidas pelas estradas que percorrem são ruins. 

A vida útil de um veículo de transporte não depende apenas da atenção de seus 

responsáveis com sua mecânica, mas também das rodovias das quais fazem uso, as quais 

permitem um maior e melhor aproveitamento de amortecedores, pneus e rodas, por 

exemplo, como disse a entrevistada A. 

De acordo com o respondente J, da Concessionária J, com veículos rodando em 

rodovias com melhores condições, o consumo de combustível e o desgaste do 

equipamento são bem menores, de forma que se possa também aumentar sua 

produtividade e, possivelmente, sua vida útil, reduzindo gradualmente e mesmo que em 

pequenas proporções sua necessidade de renovação. 

Já na questão relacionada à influência que as condições de uso de rodovias 

concedidas podem ter na performance dos motoristas, as nove transportadoras 

entrevistadas concordaram que tal fato interfere sim no desempenho de seus trabalhos, 

devido ao gasto temporal, à sensação de segurança e à existência de áreas de descanso 

que diminuam acidentes por “falta de sono”. Oito das nove respondentes acreditam que 

o desempenho do motorista foi beneficiado com as concessões, sendo que apenas uma 

ainda criticou a qualidade das áreas de descanso e a disposição dessas ao longo das 

estradas – a qual acredita ser ruim, dando origem a longos trechos que não as possuem. 

Já de acordo com o gerente da concessionária, o desempenho dos motoristas foi 

beneficiado devido a estes poderem planejar melhor o seu tempo de viagem – com base 
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em melhores perspectivas de tráfego e fluidez – além de ficarem relativamente mais 

“tranquilos” devido à maior facilidade em conduzir o veículo. 

Já a influência das condições das rodovias concedidas sobre o desempenho dos 

funcionários da transportadora em geral foi considerada relevante por cinco das nove 

empresas, enquanto quatro delas disseram não ser uma questão importante. Aquelas que 

a consideram importante justificam a opinião com base no fato de a empresa poder 

aproveitar melhor seus processos – e realizá-los melhor -, permitindo à dinâmica da 

própria estrutura física ser mais bem estruturada. Para o entrevistado J, tal influência pode 

ser visível nas transportadoras ao se planejar a realização de manutenção dos 

equipamentos e veículos e eventuais reparos. 

Segundo dados disponíveis pelo Ministério dos Transportes (2014), apesar do 

modal rodoviário contribuir em partes com fortes impactos ambientais, é o único que 

pode ser considerado “porta a porta”, caracterizado como aquele com maior flexibilidade 

de entrega e relativa estabilidade na determinação do seu dispêndio de tempo, tendo as 

concessões contribuído com a melhora destes fatores, como relatado por oito das nove 

transportadoras entrevistadas. A empresa de opinião divergente acredita que o tempo de 

espera em pedágios possa influenciar o período de entrega das mercadorias, tendo sido 

este o motivo de discordância das demais. O entrevistado da concessionária acredita que 

rodovias concedidas oferecem maior fluidez, a qual mesmo se penalizada devido a 

eventuais congestionamentos, permite ao motorista planejar melhor seu tempo de 

saída/chegada ao destino. 

Assim como a relação entre as condições rodoviárias e o tempo dispendido, 

questionou-se como tais aspectos rodoviários podem influenciar as condições das 

mercadorias entregues. Para seis das nove entrevistadas não existem consequências 

relevantes que impactem as condições das mercadorias, visto que a maioria delas é 

transportada em containers preparados para suportar impactos. Para o gerente da 

concessionária, as concessões, de qualquer maneira, contribuem para que a qualidade do 

pavimento seja melhor e, consequentemente, permitam que a carga sofra menos impactos, 

além de auxiliar no que se refere ao período que a carga fica alojada no veículo. 

Para sete dos nove funcionários entrevistados, a utilização de vias concedidas 

influencia o desempenho financeiro das transportadoras como, por exemplo, em custos 

que não são repassados aos clientes – como o custo com pedágio, citado pela entrevistada 

E – e na manutenção de veículos, enquanto que para as outras duas empresas o uso de tais 

rodovias não alterou significativamente suas finanças. Já o entrevistado J acredita que a 
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cobrança das tarifas no pedágio é um dispêndio necessário por parte dos usuários – o que 

inclui as transportadoras – para que a via seja suficientemente boa e permita a essas 

empresas economias posteriores – como o gerente acredita que já ocorram. 

Questionou-se às transportadoras se estas enxergam que houve uma ampliação da 

capacidade produtiva como consequência do uso de vias concedidas. A opinião ficou bem 

dividida, visto que enquanto para cinco entrevistadas tal fato ocorreu, para as outras 

quatro não, sendo que estas últimas argumentam que as rodovias funcionam apenas como 

um “fator da equação”, sendo a produção dependente de outros fatores restritos à própria 

empresa. Além de serem consideradas apenas como um dos fatores influentes, segundo o 

entrevistado F, as rodovias, apesar de terem suas condições melhoradas, agora contam 

com um adensamento de veículos muito grande, podendo ao contrário de beneficiar, 

prejudicar em partes a capacidade produtiva da empresa. O gerente da concessionária 

rebate involuntariamente tal opinião ao dizer que “É fato que as rodovias têm hoje maior 

capacidade do que antes da concessão e a presença de uma empresa privada contribui 

para que a infraestrutura cresça com o maior dinamismo”, o que permite observar nos 

entrevistados diferentes pontos de vista. 

As concessões, de acordo com Cherobim (1999), relacionam-se com uma ideia de 

“inovação institucional”, em que se visam, ao mesmo tempo, retornos macroeconômicos 

– relacionados ao desenvolvimento da infraestrutura brasileira de transportes – e 

microeconômicos, sendo nestes últimos a oportunidade de retornos à iniciativa privada 

que investe no meio. Além dos benefícios obtidos pelas próprias concessionárias, é 

“imaginável” que, a partir das melhorias realizadas por essas, outras empresas do setor 

privado também possam, muitas vezes, beneficiarem-se, o que se mostra possível na 

relação entre concessionárias e transportadoras. Abordou-se na entrevista, então, se o uso 

de vias concedidas pelas últimas influenciou o desempenho operacional dessas como um 

todo, o que foi respondido por seis empresas de maneira positiva, representando, 

aproximadamente, 67% das respondentes. O entrevistado G relatou que “o setor 

operacional fica muito mais ágil” já que se depende de vias estruturadas para que se tenha 

uma logística organizada. Aqueles que não perceberam influência significativa não 

acreditam que vias concedidas sejam um fator decisivo para a empresa, além de ainda 

criticarem o aspecto das tarifas de pedágios como fator limitante financeiramente. Já para 

o representante da concessionária, o uso de tais rodovias contribui positivamente no que 

diz respeito à previsibilidade e produtividade, sendo sim um fator relevante no que tange 

ao desempenho operacional das transportadoras. 
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4.2.3 Influência das concessões em resultados externos 

 

De acordo com o artigo de Resende, Sousa e Silva (2011), mais especificamente 

no destaque à Machado (2005), houve uma série de benefícios a partir da realização das 

concessões no que se refere ao número de acidentes, consumo de combustíveis, desgaste 

dos veículos, poluição e tempo de viagem, melhorias essas que influenciaram diretamente 

na satisfação do cliente. Consequentemente, procurou-se analisar na opinião das próprias 

transportadoras entrevistadas se essas percebiam alterações no nível de satisfação 

demonstrado por seus clientes, devido ao uso de rodovias sob concessão. 

Aproximadamente 67% das respondentes disseram não sentir melhora/piora na satisfação 

da clientela, enquanto que apenas três afirmaram que sim. Tal afirmação se justifica pela 

facilidade de as transportadas conseguirem cumprir melhor seus prazos e agendarem seus 

horários de entrega de forma mais realista. Este fato foi justamente utilizado pelo 

entrevistado da concessionária como influenciador nas percepções dos clientes, visto que 

a partir do momento que as empresas conseguem prever melhor o tráfego e a dinâmica 

das rodovias, aumentam suas chances de melhora no tempo de entrega. 

Semelhante foi a resposta no que diz respeito à influência das concessões nas 

relações entre transportadoras e seus clientes, visto que 78% dos entrevistados 

concordaram que tais relações não se alteraram. Já no que se refere às relações com 

fornecedores, o resultado variou um pouco, tendo quatro das nove respondentes afirmado 

que tais vínculos se alteraram devido às mais confortáveis características logísticas – 

como pavimento, sinalização, possibilidade de melhores agendamentos de entrega - entre 

empresas de porte semelhante. Segundo o entrevistado J, devido às rodovias concedidas 

serem “confiáveis” e estarem disponíveis 24 horas por dia, as empresas que as utilizam 

podem colocar em prática o modelo “Just In Time”, o qual determina que nada deva ser 

produzido, transportado ou comprado antes da hora exata e pode ser aplicado a qualquer 

organização, reduzindo estoques e custos recorrentes. Tal sistema permite que o produto 

ou matéria-prima só chegue ao local de utilização no momento necessário, sendo 

fabricado ou entregue a tempo de ser vendido ou montado, garantia não existente para 

trechos não concessionados ou que dependem de outros tipos de modais. 

A segurança dos usuários também apareceu como um fator externo a ser 

analisado, visto que, a partir das concessões, as condições de segurança melhoraram 

significativamente a partir de sinalização, asfalto, pontos de chamada para emergências 

ao longo da estrada, divulgação do número de telefone da concessionária administradora, 
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entre outros (RESENDE; SOUSA; SILVA, 2011). Seis das nove transportadoras 

respondentes relataram que se sentem mais seguras ao transitar por rodovias concedidas, 

enquanto que as outras três argumentam que ainda há muito a se fazer como, 

principalmente, no que se refere ao policiamento e fiscalização. O entrevistado da 

concessionária afirma que a segurança nas rodovias concedidas tem como alicerce 

principal a previsibilidade, sobre a qual os usuários podem guiar suas atitudes e fazerem 

aquilo que julgarem melhor no momento em que acharem melhor, aumentando as chances 

de se evitarem acidentes e situações perigosas. 

 

4.2.4 Concessões segundo as transportadoras 

 

Como última parte do questionário aplicado aos entrevistados, foi abordada mais 

especificamente a questão das concessões como instrumento de desenvolvimento 

logístico, como os respondentes as enxergam – juntamente com a importância do modal 

rodoviário no Brasil - e quais as perspectivas para este setor na visão das transportadoras.  

Ainda no âmbito mais operacional, questionou-se se as transportadoras acreditam 

que concessões eficientes facilitam o caminho para que elas mesmas atinjam graus 

satisfatórios de eficiência. 67% das entrevistadas responderam positivamente, sendo que 

os argumentos utilizados se baseavam na importância de estradas adequadas para a 

execução de um bom trabalho por parte das transportadoras e nas atitudes eficientes das 

concessionárias conforme toda e qualquer necessidade das vias, as quais poderiam 

impactar em aspectos operacionais da empresa. Na visão da concessionária, de acordo 

com o entrevistado J, tais “eficiências” – das concessões e das transportadoras – são 

inseparáveis, visto que as primeiras oferecem as condições necessárias para que as últimas 

atinjam seu máximo potencial, melhorando, consequentemente, todo o seu processo 

produtivo, principalmente, no que tange à capacidade de carga de cada um de seus 

veículos. 

O transporte rodoviário brasileiro teve o início de seu desenvolvimento em torno 

da década de 50, quando este modal também apresentava destaque no cenário 

internacional. Não por acaso, a política brasileira o teve como foco, ajudada também pelos 

baixos preços aos quais se ofertava petróleo à época. Desde então, o modal rodoviário no 

Brasil não parou de se desenvolver, acompanhando-o as indústrias automobilísticas e a 

infraestrutura logística – mesmo que essa última, com velocidade um tanto quanto 

variável ao longo do tempo (SCHROEDER, CASTRO, 1996). Tal variação influencia na 
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infraestrutura rodoviária brasileira até os dias de hoje, visto o baixo percentual de vias 

pavimentadas – apenas 13% do total – e a crescente necessidade da realização de 

transportes por estas. Congestionamentos, aumento de estoques nas empresas, 

incapacidade de atender a uma demanda crescente são apenas alguns dos exemplos de 

prejuízos que se podem haver como consequência da situação observada, resultando em 

uma espécie de “apagão logístico”, assim como constatado em Dias (2012).  

Observa-se então, a importância progressiva que obteve o modal rodoviário no 

país, tendo as transportadoras entrevistadas sido questionadas com relação a tal fato. 

Apesar das respostas poderem diferir quanto ao aspecto mais importante do modal 

rodoviário brasileiro na atualidade, todos os respondentes exaltaram a sua necessidade, 

principalmente no âmbito econômico. Devido às deficiências apresentadas pelas ferrovias 

e a estas estarem um tanto quanto antiquadas, sem serem alvos de investimentos por parte 

do governo, não podem auxiliar como desejado no transporte de cargas, assim como relata 

o entrevistado I, tendo o transporte rodoviário que lidar ainda com mais 

responsabilidades. Outros aspectos também destacados pelos respondentes foram a 

flexibilidade deste modal - o qual é o único que permite o transporte “porta a porta” -, a 

sua capacidade de fazer com que os produtos cheguem aos seus clientes dentro de um 

prazo bem estipulado, o alto volume de cargas pelo qual é responsável atualmente – visto 

que em torno de 60% das cargas no Brasil são transportadas por tais vias (DIAS, 2012) – 

e a sua capacidade em permitir que um território de proporções continentais, como o 

Brasil, tenha todas as suas regiões interligadas. 

Todas as respostas obtidas vão de encontro com as observações de Heraldo de 

Oliveira Silva (2010 apud MELLO et. al, 2010), o qual enfatiza que é indispensável 

pensar no progresso econômico do Brasil sem levar em consideração a infraestrutura 

logística nacional, tendo esta que ser alvo constante de fortes investimentos direcionados 

a construções e, principalmente, manutenções. Tal relação ente transporte e economia é 

relatada também pelo entrevistado D, quando este diz que  

 

“(...) hoje, só precisamos de condições políticas que façam a nossa 

economia voltar a fluir para que todas as transportadoras voltem a rodar 

normalmente e que nosso futuro como transportador volte a ser 

promissor e empolgante” (Entrevistado D). 

 

Ao se observar dados de 1996 disponíveis em Schroeder e Castro, constata-se que, 

apesar de o Brasil já ser detentor, àquela época, da maior quilometragem em rodovias, 
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era também um dos países com menor número de quilômetros pavimentados, ficando à 

frente somente do México. Tal fato já constatava o enorme gargalo caracterizado pela 

desqualificação das vias, dificultando em grandes proporções o transporte de cargas e 

funcionando como motivação para que outra solução viesse à tona, ou seja, as concessões, 

iniciadas em meio à década de 90 (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA 

APLICADA, 2010, p.23) e que se mantêm até os dias de hoje. O sucesso de tal 

mecanismo é, basicamente, proveniente da insuficiência do governo em atender os 

anseios da população no que diz respeito à infraestrutura, assim como constatado por 

Cherobim (1999, p. 110) e visível em dados expostos pela página online da Globo, em 

que se mostram consolidados dados do Sistema Nacional de Viação 2014, referentes ao 

baixo percentual de vias asfaltadas atualmente. 

 

 
             Figura 1 – Percentual de vias pavimentadas e não pavimentadas no Brasil 

Fonte: O GLOBO, 2014 

 

Ante a este cenário, as concessões foram tomando cada vez maior importância, 

visto que a sua realização permitiria ao governo poupar investimentos absolutamente 

significativos para outras áreas que são também de sua responsabilidade, enquanto que 

empresas privadas cuidam do âmbito de infraestrutura e tranquilizam a “consciência” do 

setor público, esperando-se que estas tenham “capital para investimentos permanentes na 

manutenção e no aprimoramento do sistema viário concedido” (RESENDE; SOUSA; 

SILVA, 2011, p. 2). 
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Com vistas ao caminho pelo qual se mostra que a infraestrutura rodoviária 

brasileira está a seguir, questionaram-se as transportadoras entrevistadas sobre a opinião 

dessas com relação às concessões, de maneira a se observar o posicionamento de um dos 

principais tipos de usuários de rodovias. As nove empresas respondentes deram respostas 

favoráveis às concessões, enxergando-as como fator relevante ao desenvolvimento 

logístico nacional. De acordo com o entrevistado A, as concessões permitem que rodovias 

já construídas sejam modernizadas de forma relativamente simples e rápida, visto que sua 

percepção sobre a velocidade com que as concessionárias trabalham em suas obras é 

consideravelmente boa em comparação às perspectivas referentes ao setor público. Cita 

ainda que, “com as concessões é feito investimento, recuperação, conservação e 

manutenção da capacidade das rodovias”, questionando apenas que tais serviços devem 

ser consideravelmente bons de forma a justificar os valores crescentes dos pedágios. 

Opinião semelhante a esta foi a do entrevistado E, segundo o qual, rodovias 

concessionadas são melhores conservadas, sinalizadas e duplicadas com serviços de alta 

qualidade, fazendo com que as viagens sejam mais seguras, mais rápidas e o trabalho 

melhor desempenhado. 

O entrevistado B colocou sua opinião de maneira simples e direta ao dizer que é 

a favor de que a administração das rodovias brasileiras siga o caminho das concessões 

visto que a qualidade das rodovias concessionadas “é extremamente superior às não 

concessionadas”, chegando a criticar o governo por este não realizar um trabalho 

“honesto, justo e correto” que o permitisse realizar tal tarefa por si só. A opinião do 

entrevistado I segue a mesma linha de raciocínio, visto que, em sua resposta se dirigiu ao 

potencial de administração privado como sendo superior ao dos setores públicos. 

Em contrapartida, apesar de também se mostrar favorável às concessionárias 

como responsáveis pelas rodovias, o respondente C acredita que tal tarefa realmente não 

é de responsabilidade do Estado, devendo este se preocupar com outras questões e deixar 

que empresas especializadas se voltem a este fim. O entrevistado F, após ter demonstrado 

sua concordância com as concessões, criticou o Estado, caracterizando-o como “lento” e 

mal administrador dos recursos públicos, enxergando nas concessionárias a possibilidade 

de obter bons serviços, desde que o lucro não se tornasse o objetivo principal. 

Mesmo também sendo favorável às concessões, mas questionando também a 

possibilidade de ganhos extras com o mecanismo, o entrevistado D relata: 
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“(...) nunca fui contra as concessões rodoviárias, ou melhor, de 

nenhuma concessão, desde que houvesse respeito e honestidade em 

todos os processos, (...) sem favorecimento a ninguém, quando de 

garantia de preços justos nas rodovias, sem enriquecimento a ninguém 

e que – tal mecanismo – fosse um meio apenas de ajudar a todos que 

usufruem dessas rodovias (...)” (Entrevistado D). 

 

Observa-se, neste relato, a vontade, por parte de operantes de transportadoras, de 

que as rodovias apenas sejam qualificadas e permitam que a rodagem seja razoavelmente 

boa, desde que se trafegue com segurança e tranquilidade, sem as concessões serem 

ferramentas de acúmulo exagerado de dinheiro e que façam o usuário se sentir 

“extorquido”. Este também foi o direcionamento da resposta do entrevistado G, o qual 

mesmo sendo a favor das concessões como meio para se rodar em estradas mais bem 

estruturadas, questiona a existência de muitas praças de pedágios, alimentando um “mito” 

exposto pela obra disponibilizada pelo gerente entrevistado da concessionária, que se 

refere ao pagamento de impostos direcionados às manutenções de rodovias – o que não é 

verdade, visto que tributos como IPVA e CIDE não são vinculados a tais serviços e vão 

para um caixa geral (ASSOCIAÇÃO..., 2010, p.26). Alimentando também a existência 

deste mito, está a opinião do entrevistado H, considerando-se que este, em sua resposta, 

enfatizou a probabilidade de as concessionárias receberem o patrimônio do governo “a 

custo zero, maquiá-lo e cobrarem caro por um serviço que já é cobrado do usuário através 

de taxas e impostos”.  

Assim como nesta pesquisa constataram-se opiniões favoráveis às concessões 

mesmo com questionamentos referentes aos preços cobrados nos pedágios, o artigo de 

Resende, Sousa e Silva (2011) também demonstrou que, de acordo com dados da ABCR 

(2010), usuários, em geral, das rodovias também são a favor de concessionárias 

administrarem-nas, ao considerarem melhor o desempenho destas em comparação àquele 

da administração pública. 

Como forma de justificar a opção realizada pelo governo pelas concessões, 

Mendonça de Barros (MELLO et. al, 2010, p. 96) destacou dois motivos principais, sendo 

o primeiro referente à melhoria da qualidade e do desempenho dos serviços rodoviários 

oferecidos aos usuários e, o segundo, relacionado à desoneração do Estado, visto que este 

se esquiva da responsabilidade de gerir tais empreendimentos – que podem envolver 

construção, manutenção e monitoramento -, além de poder redirecionar o investimento 

de recursos públicos previstos para atividades do setor para outras áreas – como saúde e 

educação, por exemplo.  
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O entrevistado da concessionária justifica o seu posicionamento favorável às 

concessões também com base em argumentos semelhantes aos demonstrados por 

Mendonça de Barros (MELLO et. al, 2010), referindo-se à limitação dos recursos 

públicos para atender as necessidades expostas pelos usuários em geral, à qualidade dos 

serviços realizados pelo setor privado e à “justiça social”, visto que se devem pagar pela 

utilização das rodovias apenas aqueles que fazem uso dessas e não a sociedade como um 

todo, a partir da fundamentação da cobrança em tributos federais, estaduais ou 

municipais. De acordo com o gerente de operações da concessionária, no modelo de 

concessão fica garantido que os investimentos sejam realizados nos locais onde realmente 

exista a necessidade, e dentro de um prazo pré-estipulado, sendo que os trabalhos de 

manutenção se voltam a uma antecipação dos cenários problemáticos, agindo-se antes 

que o problema venha a acontecer e possa prejudicar os próprios usuários. 

De acordo com dados da Pesquisa CNT de Rodovias (2014, p. 333), é visível um 

decrescimento do investimento, por parte do governo federal, no que se refere à 

infraestrutura de transportes no Brasil. O gráfico 2 demonstra essa desaceleração, 

principalmente, a partir de 2012.  

 

 

Gráfico 2 - Autorizado e total pago em infraestrutura rodoviária pelo governo federal – Brasil/ 

2003 a 2014 (R$ bilhões correntes) 

Fonte: PESQUISA CNT DE RODOVIAS, 2014, p. 333 

 

Atualmente, o único instrumento do governo de investimentos diretos na 

infraestrutura rodoviária brasileira, é o PAC – Programa de Aceleração do Crescimento -

, o qual mesmo tendo pago, em 2014, R$ 6,5 bilhões referentes às obras do PAC 

Rodovias, apresenta deficiências que não o faz eficaz como desejado (PESQUISA CNT 

DE RODOVIAS, 2014, p. 33). Apenas 22,2% das obras relacionadas ao transporte 
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rodoviário foram concluídas, sendo que o restante ou ainda estão em execução ou nem 

iniciadas foram.  

 

 

Figura 2 – Estágio das obras do PAC Rodovias – Brasil/ 2014 

Fonte: PESQUISA CNT DE RODOVIAS, 2014, p. 334. 

 

Com base neste contexto e a frente das dificuldades do setor público investir 

eficientemente e suficientemente na infraestrutura rodoviária brasileira, as concessões 

tomaram cada vez mais força e, continuam aparecendo como uma alternativa viável às 

necessidades tanto governamentais quanto, principalmente, no que diz respeito aos 

usuários em geral, conferindo maior agilidade aos investimentos em rodovias. De acordo 

com a Pesquisa da CNT (2014), as principais intervenções realizadas pelas 

concessionárias nas rodovias brasileiras, entre 2009 e 2014, dizem respeito à 

pavimentação, recapeamento, construção de acostamentos, terceiras faixas, colocação de 

muros de arrimo, construção e reformas de pontes e viadutos, e revegetação de 

determinadas áreas. 

Considerando-se estes serviços, a qualificação destes trechos é maior em 

comparação àqueles de gestão pública, sendo que, com base nos resultados da Pesquisa 

CNT (2014, p. 336), 74,1% das rodovias de administração privada são consideradas 

ótimas ou boas, enquanto que apenas 29,3% daquelas gerenciadas pelo governo são vistas 

dessa forma. Já no estado de São Paulo, esse percentual diverge um pouco em comparação 

ao nacional, sendo consideradas ótimas ou boas 94,4% de todas as rodovias do estado sob 

gestão privada, contra 53,1% daquelas sob gestão pública. 
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Tabela 4 – Classificação Rodovias 

Brasileiras – Gestão Pública e Gestão 

Concedida 

Fonte: PESQUISA CNT DE 

RODOVIAS, 2014 

Tabela 5 – Classificação Rodovias no 

Estado de São Paulo – Gestão Pública e 

Gestão Concedida 

Fonte: PESQUISA CNT DE 

RODOVIAS, 2014 
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5 CONCLUSÃO 

 

Devido à grandiosidade característica do modal rodoviário brasileiro e à sua 

importância como meio de desenvolvimento do país como um todo, o presente trabalho 

enxergou neste tema uma oportunidade de pesquisa cabível à atualidade, ao considerar 

aspectos relevantes e influentes, principalmente, ao setor logístico nacional. Observa-se 

que a importância deste modal está ligada tanto ao âmbito social quanto econômico, visto 

que enquanto o primeiro se refere ao atendimento das necessidades sociais que demandam 

transporte de qualidade, o segundo se relaciona, basicamente, ao “transporte da 

economia”, visto a necessidade de deslocamento de mercadorias que atendem as diversas 

regiões do país. 

Com o intuito de não generalizar a pesquisa e sim, obter resultados mais 

assertivos, optou-se por direcioná-la ao âmbito econômico, de modo que se enxergasse 

certa relação entre a infraestrutura logística disponível atualmente e a administração em 

empresas transportadoras, visto a dependência das últimas ante a primeira. De maneira a 

especificar ainda mais o tema a ser pesquisado, optou-se, então, por analisar como 

transportadoras têm determinados resultados influenciados a partir do uso de rodovias 

que estão sob concessão no estado de São Paulo, com base em uma perspectiva que 

considera aspectos administrativos da empresa.  

A pesquisa aplicada se fundamentou em perguntas referentes às condições 

operacionais das rodovias – dentre elas, manutenção, serviços de apoio, sinalização, 

tarifas de pedágio, policiamento e fiscalização -, à influência que o uso de rodovias 

concedidas pode ter nos resultados internos das transportadoras – considerando-se a 

renovação da frota de caminhões, o desempenho dos motoristas e funcionários da 

empresa, o tempo de entrega das mercadorias e as condições destas após o transporte, a 

influência em resultados financeiros e na capacidade produtiva da companhia, e seu 

desempenho operacional geral -, à influência que este uso pode ter em resultados externos 

– satisfação dos clientes, relação com clientes e fornecedores e a percepção de segurança 

dos usuários -, e à opinião das transportadoras no que tange às concessões como 

alternativa do governo.  

A pesquisa tinha como objetivo inicial aplicar o questionário a dez empresas 

transportadoras e duas concessionárias, de forma que se pudesse contrapor as opiniões 

das primeiras com a visão daquelas que realizam a administração dos trechos concedidos 

dos quais as transportadoras fazem uso. Contataram-se 27 transportadoras, das quais nove 
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aceitaram responder o questionário, enquanto que das duas concessionárias contatadas, 

apenas uma participou da pesquisa. Apesar de o número de entrevistas objetivado 

inicialmente não ter sido completamente atingido, acredita-se que as dez entrevistas 

utilizadas para embasar a pesquisa foram suficientes para obter informações relevantes 

que permitissem uma análise aprofundada. 

A partir dos dados obtidos, percebe-se que as transportadoras enxergam com 

“bons olhos” os trechos concedidos no que se refere às suas condições operacionais, 

mesmo que alguns quesitos ainda sejam questionados, como por exemplo, os serviços de 

apoio, o policiamento/fiscalização e o pedágio, sendo este último o mais “polêmico”. Dos 

três aspectos citados, apenas o primeiro se limita a responsabilidades da própria 

concessionária, enquanto que os dois últimos, de acordo com o gerente, entrevistado J, 

não são atribuições desta. Observa-se aqui uma certa confusão feita pelos usuários sobre 

o que, de fato, é trabalho referente à concessionária ou ao próprio governo, tendo estes a 

impressão errada sobre aquele que nem mesmo tem poder de decisão sobre o problema 

constatado. 

Já com relação à influência que o uso de rodovias concedidas pode ter sobre os 

resultados internos das transportadoras, a maioria das respostas – mesmo a do 

entrevistado J, funcionário da concessionária participante – demonstrou que há uma 

relação significativa entre as condições das vias e aspectos internos às empresas usuárias. 

A renovação da frota de caminhões, a performance dos motoristas, o tempo das viagens 

e o desempenho operacional da transportadora, como um todo, mostraram-se afetados de 

maneira relevante, visto que há uma melhora significativa no aproveitamento destes 

quesitos de acordo com as condições ofertadas por rodovias concessionadas. 

Com relação à influência do uso de tais vias sobre resultados externos das 

transportadoras, destacaram-se as relações com os clientes e fornecedores e a percepção 

de segurança pelas usuárias. Segundo as respostas dos entrevistados com relação a estes 

quesitos, o uso de rodovias concessionadas permitiu que as relações das empresas 

respondentes com clientes e fornecedores se tornassem melhores, visto a rapidez com que 

se atendiam e um melhor cumprimento de prazos pré-estabelecidos. Já a percepção de 

segurança melhorou devido às condições operacionais das vias serem mais bem 

estruturadas, com manutenções constantes, como relatado pela Pesquisa CNT de 

Rodovias (2014). 

No que se referiu à posição das transportadoras quanto às concessões em geral, 

observou-se que, praticamente, todas as entrevistadas acreditam que há uma relação entre 
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eficiência das concessões e a sua própria eficiência, visto que as primeiras oferecem 

condições para que as segundas realizem seus trabalhos de maneira eficaz e eficiente. As 

nove respostas – somadas à do gerente entrevistado da concessionária – foram unânimes 

ao se referirem à enorme importância do modal rodoviário no Brasil, sendo todas 

favoráveis à prática de concessões pelo governo como alternativa à sua incapacidade 

gerencial das rodovias no país, reforçando a constatação de Cherobim (1999). 

A partir da elaboração deste trabalho, observa-se que tal pesquisa ainda poderia 

ser melhor aprofundada ao se aplicar o questionário a um maior número de respondentes, 

tanto transportadoras quanto concessionárias, e se referindo a mais estados brasileiros, 

principalmente àqueles em que a situação da malha rodoviária é vista de maneira mais 

limitada e subdesenvolvida. Entretanto, o estabelecimento de determinado prazo para a 

realização da pesquisa, a disponibilidade relativamente baixa dos contatados em 

responder ao questionário e a falta de oportunidade para que se realizassem entrevistas 

pessoalmente, limitaram-na no que tange ao fato de esta poder ter sido mais profunda e 

ter explorado ainda mais o tema, realizando maior compilação de dados, podendo analisá-

los, também, da perspectiva quantitativa. De acordo com o site da Transvias, existem mais 

de 8.000 transportadoras em todo o Brasil, atuando em regiões completamente distintas 

que abrangem tanto rodovias concessionadas quanto geridas pelo poder público. O estado 

de São Paulo, por ser onde se reside a pesquisadora e principal polo econômico brasileiro, 

foi escolhido como foco para a pesquisa. Porém, tal fato não restringe a grandiosidade do 

tema e a relevância de se observar a situação do setor logístico em outras áreas do país, 

demonstrando-se, então, oportunidades de futuras pesquisas que expandam seu leque de 

aplicação. 

De acordo com Dias (2012, p. 212), o transporte rodoviário é extremamente 

importante na medida em que se reduz distâncias e se permite o intercâmbio de bens, 

incrementando o produto nacional e fazendo com que os recursos disponíveis estejam no 

lugar certo, na hora certa. Deixar de se investir na logística nacional é deixar de se investir 

na própria economia brasileira, e as concessões rodoviárias se mostram como uma 

ferramenta eficiente desde que se respeitem – tanto do lado do setor público quanto 

privado – princípios de honestidade e clareza nas negociações, colocando o usuário do 

serviço como prioridade. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO ÀS TRANSPORTADORAS 

 

INFLUÊNCIA DE RODOVIAS CONCEDIDAS NOS RESULTADOS DE 

TRANSPORTADORAS 

 

Por favor, responda às perguntas no próprio documento, de preferência, deixando a fonte 

da resposta em vermelho. 

 

A) INFORMAÇÕES SOBRE O RESPONDENTE 

 Empresa: 

 Nome: 

 Cargo: 

 Contato: 

 E-mail: 

 

B) INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA 

 Considerando o total de km rodados por mês pela sua empresa, qual a 

porcentagem, em média, de rodagem em trechos concessionados? E em não 

concessionados? 

 Considerando os clientes da empresa, quais os principais segmentos em que 

atua? 

 A empresa lida com que tipo de carga? (Produtos refrigerados, produtos 

perigosos, produtos com alto risco de roubo, entre outros) 

 

C) QUESTIONÁRIO 

1) Rodovias 

 Como você enxerga, em geral, as condições operacionais rodoviárias oferecidas 

pelas empresas concessionárias responsáveis por trechos paulistas? Considere em 

sua resposta as condições do pavimento, realização de obras de melhorias 

(duplicação de pistas, construção de encostas, construção de pontes, viadutos, 

canteiros, áreas de escape, acostamentos, entroncamentos, faixas adicionais) e a 

fluidez do tráfego. 

 Você acha suficiente o trabalho de manutenção de tais estruturas? 

 Em alguma prestação de serviço já foi necessário acionar os serviços de apoio 

ao usuário disponibilizados pelas concessionárias responsáveis por 

determinados trechos paulistas? Qual sua opinião sobre tais serviços como o 

atendimento médico – pré-hospitalar, remoção de veículos (guinchos), socorro 

mecânico emergencial e atendimento 24h? 

 Você considera satisfatória a sinalização (placas direcionadoras, pintura das vias, 

“tartarugas”, visibilidade noturna) das rodovias paulistas concedidas? 

 Como você enxerga os serviços de policiamento e fiscalização prestados com o 

intuito de controlar e prevenir motoristas infratores? 
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 Quão coerente e proporcional você acha ser a cobrança das tarifas de pedágio 

em comparação aos serviços prestados pelas concessionárias? Acha que, em 

geral, é cobrado um valor justo? 

 

2) Influência em resultados internos 

 A frequência de renovação da frota de caminhões da empresa é afetada a partir 

das condições de uso oferecidas por rodovias concedidas?  

 Os motoristas de tais veículos têm sua performance influenciada devido às 

condições de uso oferecidas por rodovias concedidas? 

 As condições proporcionadas por rodovias concedidas influenciam as atividades 

desenvolvidas pelos funcionários da empresa em geral? 

 Devido às condições de rodovias concedidas, há uma melhora/piora no tempo de 

viagem/entrega de mercadoria? 

 Tais mercadorias a serem entregues tiveram suas condições, no momento da 

entrega, influenciadas a partir do uso de vias concedidas? 

 O desempenho financeiro da empresa foi/é afetado a partir das condições de uso 

oferecidas por vias concedidas? 

 Houve possibilidade de ampliação da capacidade produtiva da transportadora 

em vista do uso de vias concedidas? 

 Em geral, o uso de vias concedidas pela empresa como meio de trabalho, 

influenciou seu desempenho operacional (processos como um todo)? 

 

 

3) Influência em resultados externos 

 O uso de vias concedidas influenciou a satisfação dos clientes percebida pela 

empresa? 

 Assim como a satisfação, houve influência na própria relação com os clientes? 

 A empresa já sentiu – ou sente – que o uso de vias concedidas influenciou a 

relação com os fornecedores? 

 É percebido que, a partir do uso de vias concedidas, as atividades exercidas pela 

empresa são mais asseguradas? 

 

4) Concessões 

 Em geral, você imagina que concessões eficientes facilitam o caminho para que 

as empresas transportadoras atinjam um grau satisfatório próprio de eficiência? 

 Para você, qual a importância do transporte rodoviário brasileiro nos dias de 

hoje? 

Em sua opinião, a administração das rodovias brasileiras, em geral, deve seguir o caminho 

das concessões rodoviárias? Por quê? 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO À CONCESSIONÁRIA 

 

INFLUÊNCIA DE RODOVIAS CONCEDIDAS NOS RESULTADOS DE 

TRANSPORTADORAS 

 

Por favor, responda às perguntas no próprio documento, de preferência, deixando a fonte 

da resposta em vermelho. 

 

A) INFORMAÇÕES SOBRE O RESPONDENTE 

 Empresa: 

 Nome: 

 Cargo: 

 Contato: 

 E-mail: 

 

B) INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA 

 Responsável pela concessão do trecho: 

 Data da concessão 

Início: 

Fim: 

 

C) QUESTIONÁRIO 

As perguntas abaixo não são específicas para uma concessionária em especial, mas sim, 

considera o cenário em que esta atua, como um todo, e devem ser respondidas 

considerando a situação geral, a partir do seu ponto de vista, das rodovias concedidas no 

estado de São Paulo. 

  

 

1) Rodovias 

 Como você enxerga, em geral, as condições operacionais rodoviárias oferecidas 

pelas empresas concessionárias responsáveis por trechos paulistas? Considere em 

sua resposta as condições do pavimento, realização de obras de melhorias 

(duplicação de pistas, construção de encostas, construção de pontes, viadutos, 

canteiros, áreas de escape, acostamentos, entroncamentos, faixas adicionais), e a 

fluidez do tráfego.  

 Você acha suficiente o trabalho de manutenção de tais estruturas oferecido pelas 

concessionárias responsáveis? 

 Você acha suficientes os serviços de apoio - como o atendimento médico – pré-

hospitalar, remoção de veículos (guinchos), socorro mecânico emergencial e 

atendimento 24h - disponibilizados pelas concessionárias aos usuários?  

 Você considera satisfatória a sinalização (placas direcionadoras, pintura das vias, 

“tartarugas”, visibilidade noturna) das rodovias paulistas concedidas? 

 Como você enxerga os serviços de policiamento e fiscalização prestados com o 

intuito de controlar e prevenir motoristas infratores? 

 Quão coerente e proporcional você acha ser a cobrança das tarifas de pedágio 

em comparação aos serviços prestados pelas concessionárias? Acha que, em 

geral, é cobrado um valor justo? 



62 

 

 

2) Influência nos resultados internos de transportadoras 

 

Como você imagina que o uso de rodovias concedidas no estado de São Paulo por 

empresas transportadoras pode influenciar o resultado destas nos quesitos descritos 

abaixo? 

 

 Renovação da frota de caminhões; 

 Desempenho dos motoristas; 

 Desempenho dos funcionários da empresa, em geral; 

 Desempenho temporal (cumprimento de prazos); 

 Desempenho da condição da mercadoria no momento da entrega; 

 Influência nos resultados financeiros; 

 Ampliação/restrição da produtividade; 

 Desempenho operacional, em geral – influência nos processos, como um todo. 

 

 

3) Influência nos resultados externos de transportadoras 

 

 Você acha que o uso de vias concedidas influencia a satisfação dos clientes 

percebida por transportadoras? 

 Assim como a satisfação, imagina que há influência na própria relação destas 

com os clientes e com os fornecedores? 

 Você acha que, a partir do uso de vias concedidas, as atividades exercidas por 

transportadoras são mais asseguradas? 

 

4) Concessões 

 

 Em geral, você imagina que concessões eficientes facilitam o caminho para que 

as empresas transportadoras atinjam um grau satisfatório próprio de eficiência? 

 Para você, qual a importância do transporte rodoviário brasileiro nos dias de 

hoje? 

 Em sua opinião, a administração das rodovias brasileiras, em geral, deve seguir 

o caminho das concessões rodoviárias? Por quê? 

 


