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Congestionamentos já são um problema crítico em diversas metrópoles do mundo, sobretudo 
porque deterioram a qualidade de vida e ameaçam a atratividade econômica do espaço 
urbano. A dificuldade de se locomover impõe um ônus cada vez maior à população das 
grandes cidades e, dessa forma, funciona como um contrapeso às chamadas economias de 
aglomeração que explicam a própria formação das cidades. Visto que reduzem parcialmente 
as economias que a proximidade traz, congestionamentos são entendidos, no sentido 
econômico, como deseconomias. 
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*  O presente artigo foi escrito com base na monografia “Pedágio urbano: teoria e prática” apresentada em 
junho de 2007 ao Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 
Universidade de São Paulo, sob a orientação do Prof. Dr. José Eli da Veiga. O estudo recebeu o Prêmio de 
Excelência Acadêmica da USP em março de 2008. 
1 Apesar de vaga e possivelmente problemática, a expressão “pedágio urbano” tem sido a mais utilizada 
até o momento e é adotada neste trabalho. 

. 
A idéia é desestimular o uso excessivo do automóvel por meio de uma taxa cobrada dos 
motoristas que decidem circular em horários considerados críticos. Neste trabalho, pretende-
se recuperar a discussão sobre os congestionamentos como externalidade, no sentido de que 
impõem um custo adicional de tempo aos demais usuários de um sistema viário. O objetivo 
do trabalho consiste em realizar uma revisão da literatura relevante para compreender, da 
perspectiva econômica, o problema dos congestionamentos de veículos e os efeitos da 
introdução de um pedágio urbano. 
 
O presente artigo está estruturado em cinco seções, incluindo a presente introdução. O que a 
sociedade em geral traduz como tempo perdido, desperdício de combustível, poluição 
desnecessária, estresse e tédio em consequência de congestionamentos é sumarizado por 
economistas com o termo externalidade. A seção 2 recupera o conceito de externalidade (ou 
economias externas) desde sua origem, com Alfred Marshall. A seção 3 apresenta como a 
idéia de externalidade tem sido utilizada para compreender o congestionamento de veículos 
dentro de modelos econômicos. A seguir, são discutidas as limitações desses modelos 
econômicos e apresentados importantes aspectos e considerações para a efetiva 
implementação do pedágio urbano em uma cidade. A seção 5 compreende as conclusões. 
 
2. EXTERNALIDADES 
Há bens com os quais as pessoas se importam, mas que não podem ser comprados ou 
vendidos. A percepção de que boa parte das ações privadas traz “efeitos colaterais”, que 
afetam os agentes econômicos, mas que não são resolvidos no mercado, é a base do conceito 
de externalidade. De modo bastante genérico, diz-se que existe externalidade toda vez que o 
consumo ou a produção de um bem por alguém afeta a satisfação de outra pessoa fora do 
mercado. 
 



Alfred Marshall é apontado como o primeiro a introduzir, ainda em fins do século XIX, a 
expressão economias externas. Publicada em 1890, Princípios de Economia é a obra de 
Marshall que reúne as principais idéias defendidas pelo autor desde o início da década de 
1870. Esse trabalho está inserido na corrente da economia neoclássica do bem-estar. Para ele 
e os demais economistas utilitaristas, fazia parte do ethos de um indivíduo buscar maximizar a 
utilidade por meio da utilização dos bens de que dispõe ou de sua troca no mercado. 
 
O cerne da teoria de Marshall está sustentado na idéia de que, em uma sociedade, cada um 
tem a capacidade de julgar o que é bom para si. As preferências de um indivíduo são definidas 
meramente a partir da relação que este mantém com o bem, ou da relação que um consumidor 
mantém com uma cesta de mercadorias. Conforme diz Hal Varian (2000, p.35), leitura básica 
dos atuais cursos de Microeconomia, “o modelo econômico do comportamento do 
consumidor é muito simples: as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem 
pagar”. 
 
Mas, então, onde encontra espaço na teoria de Marshall o debate sobre externalidades? 
Responde Hunt (1981, p.412): 
 

Sempre que a utilidade para um indivíduo não seja uma questão puramente pessoal, 
individual, quer dizer, sempre que a utilidade para uma pessoa seja afetada pelo 
consumo de outras pessoas (ou pela produção das firmas), estes efeitos interpessoais 
são chamados de “externalidades”. 

 
A resposta de Hunt associa o surgimento do debate sobre as externalidades com a lição 
central deixada pelo utilitarismo. Mas, nos Princípios de Economia, Marshall explica que, se 
houver interdependência entre as firmas de um determinado setor, é possível que haja uma 
curva de oferta decrescente compatível com o mercado em concorrência perfeita. O autor se 
refere ao declínio dos custos médios de produção de uma empresa, devido a economias de 
localização. A partir da definição de economias externas relacionadas com o 
“desenvolvimento geral da indústria”, Marshall traz exemplos de economias externas 
positivas (inovação tecnológica, facilidade para a troca de informação), que beneficiam a 
operação de uma firma individual.  
 
O exemplo de Bator (1968) reproduzido por Blaug (1990, p.118-121) é ilustrativo. Imaginem-
se empresas exatamente iguais que não obtêm lucros, porque operam em um mercado 
perfeitamente competitivo. Se um aumento da procura levar todas as empresas individuais a 
produzirem mais, as curvas de custo médio de longo prazo naquele setor pode se deslocar 
para baixo. Essas economias, que não podem ser exploradas por nenhuma firma em particular, 
seriam o efeito das economias externas. O resultado final seria uma curva de oferta com 
inclinação negativa para aquele setor. Vale sublinhar, no entanto, que a origem histórica do 
conceito está desvinculada da idéia de falha de mercado. 
 
Essa é a idéia central de externalidade para Alfred Marshall: os custos médios para uma firma 
individual declinam com a existência de um mercado de trabalho comum e com a 
concentração da produção das empresas de um determinado segmento econômico em uma 
área geográfica específica. É importante ressaltar que a expressão “economias externas” diz 
respeito a ganhos de produtividade externos às empresas, mas internos ao setor econômico em 
questão. Na literatura recente, as economias de localização (externas à firma, mas internas ao 
setor) são frequentemente referidas como “externalidades de Marshall-Arrow-Romer”. Um 



fenômeno distinto são as economias de urbanização (externas à firma e ao setor econômico), 
também chamadas de “externalidades de Jacobs”, em referência à ensaísta norte-americana 
Jane Jacobs (1916-2006). 
 
Depois de Marshall, o professor da Universidade de Cambridge Arthur Cecil Pigou (1877-
1959) desponta como um dos mais influentes economistas da tradição neoclássica e aquele 
que deu uma das mais valiosas contribuições para a análise moderna das externalidades. Em 
The economics of welfare, de 1920, Pigou ocupa-se com a teoria do bem-estar ou, mais 
precisamente, com os aspectos econômicos do bem-estar de uma coletividade. 
 
Ele escreve The economics of welfare com o objetivo de sugerir ações que possam aumentar a 
renda nacional, chamada por ele de dividendo nacional. Um dos meios de atingir esse 
objetivo é realocar recursos atualmente empregados ineficientemente para outros usos ou 
áreas. Isto acontece, por exemplo, quando ocorrem externalidades. A Parte II de seu livro é 
dedicada a esse assunto. Nas palavras de Pigou (1962, p.172): 
 

Quando há uma divergência entre esses dois tipos de produtos marginais líquidos, o 
auto-interesse não irá tender a maximizar o produto nacional; e, conseqüentemente, 
espera-se que determinados atos específicos de interferência nos processos 
econômicos normais não diminuam, mas aumentem o produto. 

 
Com a intenção de explicar a ocorrência de economias externas, Pigou inova ao trazer as 
definições de produto social marginal líquido (o produto resultante de um incremento 
marginal do uso de recursos, incluindo os efeitos causados a qualquer agente econômico) e 
produto privado marginal líquido (o produto resultante de um incremento marginal, apenas 
do ponto de vista de quem investiu os recursos na margem). Somente quando os dois produtos 
marginais líquidos – social e privado – são idênticos, o livre mercado pode maximizar o 
dividendo nacional. Caso contrário, mesmo em competição perfeita, externalidades podem 
afetar proprietários que emprestam ou alugam instrumentos de trabalho a um empresário; 
aqueles que não são os produtores de um dado bem; ou até mesmo os próprios produtores 
daquele bem. (PIGOU, 1962, p.174) 
 
A solução para externalidades que envolvem poucos agentes econômicos é a negociação de 
compensações, que vão desde multas pagas em dinheiro até o estabelecimento de regras, 
como as que impedem o investidor de deixar o local tão logo a vigência do contrato expire. A 
negociação também pode estar refletida nos próprios termos de um contrato capaz de 
especificar melhor as condições para a realização da atividade econômica. Nos casos de 
externalidades que afetam um grande número de agentes, subsídios e impostos são formas que 
o governo encontra para poder reequilibrar o produto marginal privado com o social. Outros 
tipos de intervenção governamental também são possíveis, como no típico caso do 
planejamento urbano e de situações em que as inter-relações de diversas pessoas são 
altamente complexas. 
 
As proposições de Pigou foram duramente criticadas por Frank Hyneman Knight. No artigo 
Some fallacies in the interpretation of social cost (1924), Knight rejeita o conceito de 
economias externas e sustenta que as próprias forças de mercado podem se apropriar dos 
efeitos econômicos decorrentes de variações dos custos de produção e, assim, conduzir a 
economia a uma situação superior. 
 



O debate ganhou novo impulso quando Ronald Coase publicou The problem of social cost, 
em 1960. Coase afirma que o problema das externalidades tem natureza recíproca e deve ser 
analisado não só na margem (como faz Pigou), mas também em sua totalidade. Não adianta, 
segundo ele, discutir qual o melhor modo de penalizar um agente pelos danos causados, 
porque tal punição pode não produzir o melhor resultado econômico geral. 
 

O verdadeiro problema a ser resolvido é: A tem a permissão de produzir um dano 
contra B ou B tem o direito de prejudicar A? A questão é como evitar o dano mais 
intenso. (COASE, 1960, p.2) 

 
No artigo, Coase pretende demonstrar que, se o mercado funciona bem, a alocação final de 
recursos de uma situação com externalidades será a mesma, não importando se o causador 
dessas externalidades responde ou não por elas. Assim, o receituário proposto por Pigou 
(taxas, subsídios ou intervenção governamental) não necessariamente elevaria o bem-estar da 
sociedade. 
 
Além disso, se os custos de transação forem relevantes, deve-se checar se o ganho de 
remover a externalidade é maior que os custos de transação em si. Por isso, nem sempre a 
melhor solução é cobrar do causador da externalidade negativa o ressarcimento do prejuízo e 
desprezar as condições de mercado em que os atores econômicos se encontram. 
 
Quando muitas pessoas são afetadas, o problema se torna bem mais complicado. Coordenar 
todas as partes envolvidas pode ser muito dispendioso, obter a cooperação de todos os agentes 
pode ser difícil e chegar ao acordo final pode ser, quando possível, custoso demais. 
Transações só serão levadas a efeito, se o ganho social da remoção for maior que o custo que 
a sociedade arca para chegar até ela. Em tais casos, o governo se torna um ator essencial. 
 
3. CONGESTIONAMENTOS COMO EXTERNALIDADE 
Entre todas as externalidades associadas ao transporte urbano, o congestionamento é apontado 
como a principal e mais importante fonte de custos externos que os condutores de veículos se 
impõem. Mas, quais são os custos inerentes a um congestionamento? As respostas a essa 
questão variam enormemente. Neste artigo, congestionamentos são analisados como 
externalidade na medida em que significam custos de tempo para os usuários das vias. Neste 
sentido, um bom ponto de partida é a definição dada pelo economista Werner Rothengatter 
(2001, p.92-93), que considera o congestionamento como externalidade nos seguintes termos: 
 

Os custos derivados de congestionamentos são causados por atividades realizadas 
dentro do setor de transportes e consistem no tempo adicional e nos custos de 
operação provocados pelas interações dos usuários. Ressalte-se que os custos dos 
acidentes e os custos ambientais não estão incluídos em nossa noção de custos de 
congestionamento. Dada essa definição, os custos de congestionamento são internos 
ao setor (club internal), já que eles são resultados de um problema de informação e 
organização interno ao setor de transportes.  

 
Uma forma de otimizar o nível de congestionamento é definir preços para viagens no espaço 
urbano. Introduzir o pedágio urbano é um meio de conscientizar os motoristas sobre os custos 
que eles causam, em particular o custo de tempo imposto aos demais usuários devido à 
congestão das vias causadas por seu veículo. O preço do pedágio, somado aos custos já 
normalmente assumidos pelo motorista individual, corresponde ao sinal que influenciaria a 
alocação de recursos no mercado de viagens urbanas. 



 
Entre os trabalhos que identificam os congestionamentos como fontes de deseconomias e 
propõem modelos econômicos para compreender melhor sua natureza, convém destacar os 
artigos escritos por Alan A. Walters (1961), por William S. Vickrey (1969) e, mais 
recentemente, por Richard Arnott et al. (1990, 1993). Cumpre ressaltar que o objetivo dessa 
seleção não é realizar uma revisão bibliográfica completa sobre o assunto; os trabalhos 
escolhidos apenas ilustram, em linhas gerais, como o tratamento econômico do tema “pedágio 
urbano” evoluiu no período. 
 
Walters é considerado pioneiro, porque foi o primeiro a derivar uma função de custos a partir 
da bem aceita relação técnica entre velocidade e fluxo. Seu exemplo aborda a situação 
conhecida como gargalo (bottleneck). À medida que aumenta a densidade de veículos (medida 
pela quantidade de veículos por unidade de distância) na via, o tempo requerido para realizar 
o percurso também aumenta. De modo inverso, se for tomado o tempo de viagem como uma 
medida aproximada de seus custos, então a demanda é inversamente proporcional ao tempo 
de viagem. Para simplificar, Walters supõe que o ajuste da densidade da via aconteça de 
forma imediata. 
 
Tais considerações levam à conclusão de que a relação entre o fluxo de veículos e o tempo de 
viagem é expressa por uma curva em formato de “C” invertido (backbending curve ou 
backward-bending curve). Essa curva informa que, quando os volumes de tráfego são 
pequenos, os usuários conseguem desenvolver velocidades relativamente altas. À medida que 
mais veículos transitam, a velocidade se reduz, mas o fluxo de veículos aumenta apenas até o 
ponto de fluxo máximo, determinado pela capacidade viária. Essa é a situação de fluxo 
normal. A partir desse ponto, se mais veículos ingressam no sistema, a velocidade continua 
diminuindo, mas o fluxo de veículos também diminui. Os veículos encontram-se em fluxo 
forçado. 
 
Como outros autores apontaram mais tarde, Walters se equivoca, pois tanto o fluxo como a 
densidade de veículos no trecho estreito não se alteram sob uma maior demanda de veículos. 
Uma maior densidade de tráfego no trecho estreito somente ocorreria se houvesse uma 
restrição ao escoamento do tráfego adiante (caso contrário o gargalo operaria num nível 
próximo do seu fluxo máximo). O efeito de um gargalo está associado à restrição ao 
escoamento do tráfego que esse trecho estreito exerce sobre o trecho anterior, quando a 
demanda de tráfego supera a capacidade do gargalo. Assim, a externalidade existe na forma 
da lentidão imposta aos veículos que se acumulam no trecho anterior ao que apresenta 
capacidade restrita – e não nele. 
 
Walters supõe ainda que as curvas de demanda pelo tráfego em uma dada rua sejam 
independentes das curvas de outras vias. Mas quase sempre que o congestionamento em 
algumas vias é aumentado, cresce o fluxo de veículos em rotas alternativas. Por causa desses 
resultados indesejados, o critério da formação de preço pelo custo marginal não 
necessariamente gera um resultado final ótimo. Esse ponto de vista está associado à teoria do 
segundo-melhor (theory of second best), surgida no final dos anos 1950. O resultado central 
desta teoria é que, com imperfeições de mercado, a racionalização de preços em um setor 
pode levar a uma piora na alocação geral de recursos, afastando o sistema econômico como 
um todo de uma situação de eficiência.  
 



Alguns anos mais tarde, William S. Vickrey (1969) cria um modelo econômico capaz de 
descrever como ocorrem as perdas de tempo em uma situação de gargalo. Especificamente, 
Vickrey foi o primeiro economista a analisar a questão considerando a decisão de quando 
viajar em um modelo dinâmico de congestionamentos. Vickrey inova ao modelar o trânsito 
como um problema dinâmico: de acordo com seu modelo, o estado do trânsito em um 
determinado momento resulta do estado do trânsito em um momento anterior. Além disso, o 
autor mostra que a palavra “congestionamento” pode ser usada para descrever diversas 
situações em que um usuário impõe um custo adicional a outro: a rigor, ocorre perda de 
tempo desde a situação em que um veículo se aproxima de outro e, por isso, tem de reduzir a 
velocidade, até o caso de complexas interações entre os veículos em horários de pico, o que 
exigiria novas leis e regulamentações. 
 
O modelo econômico, em sentido mais estrito, e os cálculos matemáticos de Vickrey são 
realizados com base apenas na situação de gargalo puro, que ocorre no momento em que as 
pessoas saem de suas casas para o trabalho. O modelo supõe que uma fila de veículos cresce 
linearmente de um momento inicial até um determinado horário, quando atinge seu máximo e, 
então, começa a diminuir. O pedágio é a única forma encontrada por Vickrey de, no curto 
prazo, resolver o problema das filas e obter um uso eficiente das vias. Vickrey propõe que a 
tarifa de pedágio nos casos de gargalo siga uma fórmula bastante simples, que cresce 
linearmente do momento em que começam a se formar filas até um preço máximo, que é 
função da capacidade viária, do número de veículos que desejam fazer a viagem por aquele 
trecho durante o período de formação das filas e da diferença de valor atribuído pelas pessoas 
ao tempo aproveitado em casa com relação ao tempo de espera no trabalho, antes do início do 
expediente. 
 
Ou seja, os momentos em que haveria filas mais longas seriam os de mais elevada tarifa de 
pedágio. A tarifa seria regulada de modo a equilibrar a utilidade de esperar em casa com a 
utilidade de esperar em fila (que, no exemplo numérico de Vickrey, é zero). O pedágio 
igualaria a utilidade de estar em casa com a utilidade de enfrentar a fila para chegar ao 
trabalho no momento certo. Outro mérito de Vickrey é introduzir uma discussão distributiva 
na análise de questões econômicas relativas a transportes. Na contramão da teoria do ótimo de 
Pareto, Vickrey enfatiza que não só diferentes pessoas podem dar diferentes valores ao tempo 
em um determinado momento, mas uma mesma pessoa pode ter diferentes valorações do 
tempo, em diferentes momentos. 
 
Em função das lacunas na apresentação de Vickrey, o modelo dinâmico de aceitação mais 
geral para os congestionamentos é oferecido por Arnott et al. (1990, 1993). Nesse modelo, os 
custos dependem do número de usuários na via e a oferta é dada. A demanda depende do 
intervalo de tempo considerado e dos preços de equilíbrio em outros intervalos de tempo. O 
equilíbrio é obtido quando nenhum motorista deseja mudar a hora da viagem e é determinado 
levando em conta todos os períodos de tempo. O preço total da viagem é dado pela soma dos 
custos privados com o valor de um eventual pedágio. Os custos privados, por sua vez, têm 
três componentes: o custo da viagem, o custo de chegar mais cedo e o custo de chegar mais 
tarde. Supõe-se que os indivíduos sigam uma rotina, que os faz sair de casa sistematicamente 
mais cedo ou no horário do que mais tarde. 
 
Deve-se notar que Arnott associa custo aos componentes do tempo, enquanto Vickrey associa 
valor. Outra diferença decorre de Arnott associar a demanda a um instante de chegada (não a 



uma hora toda). De resto, a análise com demanda fixa é similar (inclusive por ambos 
considerarem como tempo de viagem apenas o tempo em fila, admitindo que o tempo de 
percurso em fluxo livre é fixo). Arnott estende a análise também para o caso com demanda 
variável e considera diversos esquemas de pedagiamento. 
 
Arnott observa que os custos do atraso (em fila) exprimem perdas de peso morto (dead-weight 
losses), que estão associadas a distorções que reduzem o excedente social do sistema em 
comparação com um nível eficiente. As perdas de peso morto poderiam ser substituídas pela 
espera em casa (que tem valor nulo para Arnott). 
 
O desenvolvimento do modelo permite chegar às seguintes conclusões. Na ausência de tarifas 
pelo uso das ruas, o custo total da viagem (que corresponde à perda de peso morto 
representada pelo atraso em fila) é igual ao custo total de agenda (custo total de espera dos 
usuários adiantados mais o custo total da penalidade dos usuários atrasados).  
 
Em seguida, Arnott trata de três tipos de pedágios diferentes e compara seus efeitos. A tarifa 
uniforme consiste em uma taxa constante para cada viagem ao longo do período – conforme o 
apregoado pelos modelos estacionários. Esse tipo de tarifa não altera o padrão de 
congestionamento ao longo do horário de pico, sob a hipótese de demanda inelástica. O custo 
total será o mesmo de quando não havia pedágio algum. 
 
A solução que provê eficiência é a que resulta de uma tarifa de pedágio totalmente flexível, 
que se ajusta a cada instante de acordo com o congestionamento, chamada de refinada. A 
aplicação deste tipo de pedágio elimina completamente as filas e, logo, zera o custo do tempo 
das viagens. Por isso, essa tarifa garante um equilíbrio socialmente ótimo. No entanto, as 
viagens continuariam ocorrendo no mesmo intervalo de tempo que na ausência de pedágio. 
Esse é um resultado equivalente ao obtido por Vickrey e, por isso, Arnott é otimista com 
relação a aprimoramentos tecnológicos que permitiriam a implantação de um sistema de 
cobrança de tarifas ótimas.  
 
Um modelo de pedágio que estabelece níveis uniformes de tarifas de acordo com o horário é 
apontado como a alternativa “tosca” (coarse toll). Trata-se de uma solução intermediária entre 
a tarifa uniforme e a tarifa totalmente flexível, por combinar uma tarifa baixa para os horários 
fora do pico com uma tarifa elevada para o horário mais crítico. Essa tarifa não é eficiente, 
pois não é capaz de eliminar totalmente os congestionamentos. Mas representa um claro 
avanço em comparação com a situação sem pedágio.  
 
A contribuição de Arnott à análise de Vickrey é demonstrar claramente que significativos 
ganhos de eficiência podem ser obtidos por um pedágio com tarifa não-ótima, uma vez que 
este tipo de pedágio é capaz de induzir os usuários a alterarem seus horários de viagem. Esse 
resultado é confirmado por Santos (2004), que simulou a implantação de cordon tolls em oito 
cidades inglesas.. Por sua vez, o pedágio ótimo (proposto por Vickrey) reduz pela metade os 
custos totais das viagens e é capaz de transformar este valor em receita, que pode ser utilizada 
de forma a deixar todos em situação melhor que a anterior (sem o pedágio). 
 
4. CRÍTICAS AOS MODELOS DE CONGESTIONAMENTO 
Os modelos econômicos de congestionamento desenvolvidos até os meados da década de 
1990 deixam de lado importantes questões cruciais na discussão sobre o pedágio urbano. Um 



primeiro aspecto relevante diz respeito ao conjunto de desdobramentos econômico-espaciais 
das políticas de pedágio urbano. Arnott (1993) afirma que a fixação de um preço para as 
viagens afetaria a estrutura espacial urbana. Anas e Rhee (2006) demonstram que o pedágio 
urbano com níveis tarifários ótimos é uma política mais eficiente para a redução ou a 
eliminação do excesso de dispersão urbana (urban sprawl) do que cinturões verdes, por 
exemplo. Esse excesso de dispersão urbana é causado por distorções econômicas, como as 
falhas de mercado presentes nas viagens de automóvel. 
 
Como o pedágio urbano é um instrumento que altera custos de transporte, também se supõe 
que haverá um encarecimento dos produtos e serviços oferecidos, ou então uma pressão por 
maior produtividade dos fatores de produção das atividades localizadas em uma região onde 
os deslocamentos são mais caros, de modo a compensar o custo adicional representado pelo 
pedágio. No entanto, cada setor da economia deve ser afetado de uma maneira específica. 
Evidências mostram que o comércio varejista é um forte candidato a perder com o pedágio 
urbano. A proposta de pedágio urbano em Edimburgo foi politicamente derrotada, em parte 
devido às evidências de que o comércio da cidade deixaria de atrair boa parte de 
consumidores, habituada a realizar viagens de automóvel para fazer suas compras na região 
central. O pedágio urbano faria com que eles comprassem em qualquer outra cidade escocesa, 
como em Glasgow, mas não mais em Edimburgo. 
 
O exemplo de Edimburgo também mostra que políticas que alteram as condições de demanda 
ou oferta de transportes podem produzir impactos regionais, que transcendem as fronteiras 
político-administrativas de um município. Essa observação reforça a necessidade de uma 
abordagem do transporte em grandes cidades como uma questão metropolitana. Mesmo 
compreendendo que os efeitos espaciais são de difícil previsão, porque muitos deles ocorrem 
apenas no longo prazo, tais efeitos precisam ser considerados em estudos de impacto do 
pedágio urbano. Afinal, trata-se de um instrumento com considerável poder de redistribuição 
de moradores e atividades no espaço econômico.  
 
Devem ser sempre considerados os custos de transação relacionados a uma determinada 
política. Como observam Arnott e Kraus (2003), o pedágio urbano com tarifa ótima pode 
implicar elevados custos de implementação e de operação, que tornam impraticável a acolhida 
desta solução. Essa observação é consistente com a recomendação de Coase, que propõe levar 
em conta todos os custos de transação envolvidos na remoção da externalidade, para decidir 
sobre sua efetiva remoção. 
 
Também depõe contra o pedágio urbano o fato de ele constituir um instrumento tributário 
imperfeito. A teoria das finanças públicas propõe que a arrecadação tributária deva levar em 
conta essencialmente quatro princípios: a equidade (cada um deve pagar uma contribuição 
considerada justa – seja proporcional aos benefícios gerados pelo consumo do bem público, 
seja conforme sua capacidade de pagamento); a progressividade (deve-se tributar mais quem 
tem renda mais alta); a neutralidade (os tributos não devem provocar distorção na alocação de 
recursos para a produção e o consumo); e a simplicidade (o sistema deve ser de fácil operação 
e de fácil compreensão para o contribuinte, sem implicar elevados custos administrativos para 
o governo). 
 
As duas formas mais comumente sugeridas de tornar o pedágio urbano menos regressivo é 
vincular as receitas obtidas com o pedágio a alguma alternativa que beneficia os mais pobres 



(em geral, investir no transporte público) ou implantar o pedágio apenas em algumas faixas de 
um número restrito de vias, deixando uma alternativa não pedagiada aos usuários que dão 
menos valor ao tempo. Como há muito demonstrado por Small (1983), se as receitas forem 
distribuídas uniformemente, o pedágio urbano representa uma transferência líquida de 
recursos dos mais pobres para os mais ricos. Sob o critério simplicidade, a proposta de uma 
zona pedagiada com tarifa uniforme (cordon toll) é claramente superior a um pedágio do tipo 
primeiro-melhor, em que o valor cobrado depende do tempo de viagem ou da distância 
percorrida. Como afirma Santos (2004, p.351): 
 

Cordon tolls são transparentes, na medida em que os motoristas sabem de antemão o 
que irão pagar; são confiáveis e fáceis de entender e usar; sua implementação é 
relativamente simples e a tecnologia necessária já foi testada e está pronta para ser 
adotada em grande escala. 

 
5. CONCLUSÃO 
Um dos mais relevantes custos é o que a sociedade perde em termos de tempo devido ao 
excesso de veículos. De maneira simplificada, congestionamentos ocorrem quando um 
veículo atrapalha o progresso de outro. O sentido econômico desse fenômeno pode ser 
compreendido com o conceito de externalidade.  
 
Para compreender os congestionamentos como externalidade, é bastante conveniente analisá-
los conforme proposto por Ronald Coase. Para ele, as externalidades surgem quando não 
estão bem definidos os direitos de propriedade sobre a utilização de um recurso por diversos 
agentes. Coase afirma ainda que externalidades consistem em um problema de natureza 
recíproca, na medida em que seus causadores e suas vítimas estão, ambos, contribuindo para a 
magnitude do efeito. De fato, do ponto de vista econômico, tanto faz a sociedade como um 
todo pagar pelos congestionamentos (como ocorre hoje na maioria das cidades) ou os 
motoristas (caso de Londres, desde 2003). Quando isenta de julgamentos morais, a busca de 
uma solução para as externalidades negativas nem sempre penaliza os causadores destes 
custos externos. 
 
Além disso, por envolver um altíssimo número de decisões individuais com respeito a realizar 
ou não a viagem, ao horário, à rota e ao modo de transporte, é virtualmente impossível 
construir um sistema de compensações diretas entre indivíduos. É exatamente esse o caso da 
utilização do escasso espaço viário por um grande número de motoristas, que provocam 
custos extraordinários de tempo entre si. 
 
O pedágio urbano consiste em uma das mais eficientes maneiras de converter em receitas a 
perda representada pelo tempo em filas nas ruas e vem sendo aludido com frequência cada 
vez maior como forma de reduzir a externalidade gerada por um excessivo número de 
veículos nas ruas das grandes cidades, especialmente em horários de pico. Os usuários de um 
sistema viário já pagam pelos custos privados inerentes à viagem (custos de tempo em viagem 
e os custos de agenda), mas não estão acostumados a pagar pelo atraso que suas viagens 
infringem aos demais usuários. A tarifa do pedágio é mais um elemento de custo, que tornaria 
os motoristas mais conscientes sobre os custos sociais que provocam.  
 
Porém, os modelos econômicos de congestionamentos desenvolvidos até meados dos anos 
1990 deixam de lado importantes aspectos que devem ser considerados, como os impactos 
espaciais e econômicos resultantes da eventual instalação de um sistema de pedágio. As 



pesquisas recentes em engenharia e economia dos transportes procuram superar essas falhas e 
têm sido complementadas com as evidências empíricas fornecidas pelo pedágio urbano em 
cidades como Londres e Cingapura. 
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