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Perguntou-se a mais de mil paulistanos qual seria a saída para o trânsito na 
cidade. Um terço dos entrevistados em julho pelo instituto Datafolha respondeu 
que a solução estava na ampliação da rede metroviária. Aumentar o número de 
ônibus ficou em segundo lugar, com 21%. No fim da lista, perdendo até para a 
resposta "não sei" (2%), apareceu a alternativa do pedágio urbano, mencionada 
por 1%.  
 

De Londres, também não são tão boas as notícias para o sistema de cobrança 
instalado em fevereiro de 2003 na região central. O mais novo relatório da 
agência metropolitana de transportes revela que os índices de lentidão na área 
pedagiada cresceram pelo segundo ano consecutivo, apesar da taxa de £ 8 
(equivalente a R$ 30) imposta a quem dirige carro por ali. O governo esperava 
uma redução de 20% a 30% nos congestionamentos, mas ultimamente os 
ganhos são de apenas 8%.  
 

Estaria assim comprovada a ineficácia do pedágio urbano para conter 
congestionamentos? Seria a cobrança uma má idéia para melhorar a vida nas 
metrópoles? Definitivamente, não. Para a economia de uma cidade, o pedágio 
urbano faz todo sentido. Significa exigir que cada motorista assuma a parcela 
mais significativa dos custos associados a seus deslocamentos que, de outro 
modo, são transferidos para a coletividade. Em outras palavras: quem usa paga. 
Ao fazer essa máxima valer no espaço viário das cidades, o pedágio urbano soa 
como idéia razoável na opinião de boa parte dos especialistas.  
 

Apesar de a pesquisa do Datafolha ter permitido somente uma resposta correta, 
a solução para um complexo problema metropolitano - como o trânsito em São 
Paulo - reside em um conjunto de medidas. Nesse caso, a opinião pública foi até 
sábia ao relegar ao último lugar a alternativa do pedágio urbano, pois seria 
errado apontá-lo como a única salvação. A cobrança pode e deve ser combinada 
com outras iniciativas na área do transporte.  



 

Além disso, a política de pedágio urbano não deve ser apenas analisada em 
termos de redução dos índices de congestionamento. Em Londres, o volume de 
veículos que ingressam na região central mantém-se 21% menor em relação ao 
período anterior à cobrança. Mais de 80% das receitas líquidas do congestion 
charging têm sido canalizadas para melhorar o transporte público da metrópole 
(no caso, o aumento da confiabilidade e do nível de serviço dos ônibus). Em São 
Paulo, as verbas arrecadadas por um eventual pedágio urbano poderiam e 
deveriam ser usadas para acelerar a expansão do metrô, como anseia a 
população.  
 

Atualmente, o prefeito de Nova York se mostra bastante entusiasmado para 
implantar um esquema semelhante em Manhattan. Em breve, Michael Bloomberg 
deve receber do governo federal US$ 354 milhões para instalar na "cidade que 
nunca dorme" um pedágio urbano com o duplo objetivo de diminuir os 
congestionamentos e arrecadar recursos para o transporte público.  
 

É preciso investir muito em transporte público, para que metrô e ônibus 
sejam alternativas ao transporte individual  

 

Mas o pedágio urbano também tem seus pontos fracos, a começar pela inicial 
rejeição da população. Nos lugares onde o pedágio foi proposto, a maioria não 
abraçou imediatamente a idéia. No Brasil, não haveria razão para ser diferente. 
No entanto, mesmo enfrentando forte resistência de pequenos empresários no 
centro da cidade, o prefeito Ken Livingstone foi adiante com a proposta. Em 
2004, transformou o pedágio urbano em uma de suas principais bandeiras 
políticas e foi reeleito.  
 

Similar processo de conquista da opinião pública houve em Estocolmo. Com um 
pedágio urbano introduzido provisoriamente, as autoridades aguardavam não só 
uma redução substancial do volume de tráfego, mas também uma diminuição das 
emissões de poluentes para melhorar as condições ambientais. O experimento 
aconteceu entre janeiro e julho de 2006, com tarifa variável conforme o horário 
do dia. Assim como a quantidade de dióxido de carbono e material particulado, o 
número de automóveis no centro da capital sueca caiu significativamente. Antes 
do teste, a maioria dos cidadãos era contrária à medida. O referendo realizado 
em setembro do ano passado constatou que a experiência do pedágio fez a 
população mudar de atitude e de opinião: 53% dos cidadãos se posicionavam 
pela implantação permanente do pedágio e 47%, contra a cobrança.  
 

Ademais, o pedágio urbano é visto por alguns como um afronte ao direito de ir-e-
vir ou, dependendo da tecnologia de fiscalização adotada, como uma ameaça à 
privacidade. Anunciada na semana passada, a obrigatoriedade de identificação 
dos veículos por meio de etiquetas eletrônicas - que, de acordo com os 
fabricantes, poderiam no futuro servir a um sistema de pedágio - já suscita essa 
polêmica.  
 

No cerne do debate sobre pedágio urbano, encontram-se três aspectos cruciais. 
Primeiro, por mais óbvio que pareça, a solução para os congestionamentos tem 
que custar bem menos do que o problema em si. Londres dá mau exemplo ao 
colocar para funcionar um sistema baseado na fiscalização por câmeras de vídeo 



que abocanha mais de 40% de tudo o que arrecada com o congestion charging. 
Segundo ponto: cabe à autoridade pública atuar para evitar possíveis distorções 
produzidas pela cobrança. Políticas urbanas e medidas de engenharia de tráfego 
têm de ser combinados com o sistema de cobrança para evitar efeitos 
indesejados no organismo econômico da metrópole, como a intensificação do 
espraiamento urbano ou o agravamento das condições de circulação nos 
arredores da área pedagiada. Por fim, seria necessário investir maciçamente em 
transporte público, para que metrô e ônibus representem efetivamente 
alternativas competitivas ao transporte motorizado individual.  
 

Mesmo reconhecendo que Londres, Nova York e Estocolmo têm realidades sócio-
econômicas e perfis urbanos bem diferentes de São Paulo, o pedágio urbano 
deveria aqui ser, pelo menos, cogitado. Não isoladamente, como a salvação para 
o problema da mobilidade na metrópole, mas em conjunto com substantivas 
medidas de tranqüilização do trânsito e de promoção de outros modos de 
transporte. Só assim o pedágio urbano conseguiria fazer da cidade em um espaço 
efetivamente mais acessível a todos.  
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