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1. INTRODUÇÃO

O  transporte  coletivo  é  parte  essencial  da  vida  de  uma  cidade.  Na  vida

moderna o direito de ir e vir das pessoas está diretamente relacionada ao modo como

este  serviço  está  organizado.  No  Brasil  o  transporte  coletivo  é  de  competência  dos

municípios como preceitua o inciso V do artigo 30º da Constituição Federal ao estabelecer

que  “Compete  aos  municípios:  Organizar  e  prestar,  diretamente  ou  sob  regime  de

concessão  ou  permissão,  os  serviços  públicos  de  interesse  local,  incluído  o  de

transporte coletivo, que tem caráter essencial”. 

Atualmente,  na  maioria  das  cidades  brasileiras  o  transporte  coletivo  é  um

serviço público realizado sob concessão mediante o pagamento de tarifa definida pelo

poder concedente; com necessidade da garantia do equilíbrio econômico-financeiro dos

sistemas;  e  sob  responsabilidade  do  usuário.  Este  modelo  transforma  o  transporte

coletivo, e o direito de ir e vir das pessoas numa cidade, em um serviço regulado como

prestação comercial  regido pelas  regras de mercado e suscetível  à  lógica própria  de

organização dos mercados que é a produção de lucro para os empresários que operam

no setor. Estabelece-se então um conflito entre um componente fundamental da vida nas

cidades, que é o direito de deslocamento das pessoas, e a necessidade deste direito ser

regido pelas excludentes regras de mercado próprias da lógica capitalista.

O Congresso Nacional promulgou no dia 15 de setembro de 2015 a PEC 90 de

autoria da Deputada Federal Luiza Erundina (PSOL-SP) que inclui o transporte no rol dos

direitos sociais brasileiros ao lado de  educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia,

lazer, segurança, Previdência Social, proteção à maternidade e à infância e assistência

aos  desamparados.  Tal  inclusão  permitirá  ao  Estado  brasileiro  a  criação  de  fundos
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constitucionais específicos para aplicação em politicas públicas de transporte nas cidades

que poderão impactar positivamente a prestação do serviço, barateando a tarifa,  e/ou

alterar a própria lógica de organização dominante baseada na concessão à empresários

do setor privado. Atualmente a média nacional de subsídio público ao funcionamento do

sistema de transporte coletivo está na faixa de 12%. (GREGORI, 2015) 

No capitalismo brasileiro contemporâneo, dependendo da correlação de forças,

as cidades assumem cada vez mais uma forma de organização que permita o máximo

possível  de  reprodução  da  acumulação  do  capital.  Caso  haja  movimentos  sociais

atuantes,  sociedade  civil  ativa  e  organizada  e  representação  política  de  esquerda

anticapitalista  nos espaços institucionais  este  peso do mercado será  contrabalançado

pela afirmação de direitos garantidos em leis. Contudo o peso do capital na nossa atual

forma societária é muito forte e nas cidades se destacam três grandes indústrias que

disputam os destinos e moldam as formas das cidades: i)  indústria automobilística; ii)

indústria petrolífera; iii) indústria imobiliária. Estas indústrias enxergam a cidade apenas

como espaços para valorização, ampliação e reprodução da acumulação de seus lucros.

Este poder explica em parte o fato de que para cada R$ 1,00 (Hum real) investido em

transporte público sejam investidos R$ 12,00 (doze reais) para o transporte individual.

(Ipea, 2011). 

Esta assimetria ajuda a entender as condições precárias em que o transporte

coletivo é relegado em detrimento do imaginário moderno, criativo e confortável que o

universo dos automóveis operam nas representações sociais sobre o urbano. Os ônibus

são velhos, sujos  lotados e precários enquanto que o proprietário de um automóvel pode

desfrutar de conforto, privacidade e do requinte do seu som e ar-condicionado mesmo

que igualmente, ônibus e carros, estejam parados nos congestionamentos das cidades.

Em São Luís os investimentos em transporte coletivo são precários. Não há transparência

e participação social na gestão do sistema de ônibus da cidade. Os investimentos são

direcionados  para  ampliar  a  capacidade  de  circulação  viária  dos  automóveis  com

ampliação e alagamento de ruas, alterações na geometria de rotatórias  e construção de

vias alternativas às altamente congestionadas avenidas estruturais da cidade. A discussão

sobre mobilidade urbana na cidade de São Luís precisa evoluir para que se enfrente os

graves problemas de deslocamento que a população enfrenta todos os dias na cidade.

Nesse sentido: 

“Para  garantir  mobilidade para todos é  indispensável  o  transporte
coletivo  abundante  e  barato.  Abundante  para  garantir  a  plena
mobilidade  física  e  não apenas as  chamadas viagens pendulares

2



(residência  trabalho  ida  e  volta)  mas  também  os  variados
deslocamentos  para  acessar  no dia  a  dia  os  bens e serviços  da
cidade. Barato, por que se assim não for, haverá exclusão de muitos
ou  a  migração  para  transporte  individual  motorizado,  que
dependendo da tarifa, acaba por ser mais barato como já ocorre em
várias cidades brasileiras” (GREGORI, 2015: p 2)

2. O FETICHE DA TARIFA

No modelo de concessão do sistema de transporte coletivo a tarifa acaba por

se tornar uma espécie de fetiche, uma obsessão ou neurose coletiva em torno do preço à

se pagar para deslocar pela cidade. Isso por que este preço tem implicações em todos os

setores da sociedade. Como os empresários dependem de que o sistema funcione para

gerar lucros, e o preço da tarifa é fixado pelo poder concedente, há sempre uma tensão

dos mesmos para o aumento da tarifa a fim de garantir o chamado equilíbrio econômico-

financeiro, que é o fetiche específico dos empresários. O peso da tarifa na renda familiar

mensal é outra fonte de preocupação sobretudo para os segmentos da sociedade com

menor  renda.  A renda  das  famílias  implica  diretamente  na  possibilidade  pagar  mais

passagens ou não,  ou  seja  em se deslocar  mais  pela  cidade ou não.  Portanto cada

aumento no preço das passagens provoca mais tensões na sociedade em função das

implicações que isso causa na própria vida das pessoas em sua relação com a cidade 1. A

competência do poder  concedente em estabelecer  o preço da tarifa  confere à classe

política  nos cargos  de  direção  da  administração pública  “poder”  e  a  possibilidade  de

manipulação politica nos reajustes das tarifas, seja utilizando sindicato de trabalhadores,

seja cooptando pseudo-lideranças de lutas sociais para suas folhas de pagamento, seja

concedente reajustes às vésperas de de feriados prolongados  como carnaval ou semana

santa.  Todo  esse  jogo  é  jogado  em  torno  do  fetiche  das  tarifas  que,  como  em  um

processo neurótico, pode explodir em catarse coletiva e/ou individual gerando as mais

diversas formas de manifestações e protestos sociais. 

Concretamente  os  empresários  optarão  por  operar  as  linhas  com  mais

possibilidade  de  gerar  lucro.  Estas  são  as  que  transportam  mais  passageiros  por

1 “Os custos com transporte tem impactos significativos sobre o orçamento das famílias de baixa renda.
Estudos do IPEA constataram que o transporte urbano é o principal item de despesa dessas famílias
com serviços públicos. As famílias com rendimento mensal de até dois salários mínimos residentes nas
regiões metropolitanas pesquisadas gastavam, à época, 16% de seu orçamento com serviços públicos
de  água/esgoto,  energia  elétrica,  telefonia  e  transporte  urbano,  sendo  o  item  mais  importante  o
transporte coletivo com metade desse valor.” (GOMIDE, 2013: p11)
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quilometro rodado2 -  IPK. Linhas longas geram baixo IPK enquanto que linhas curtas

geram alto IPK. Alta frequência de entradas e saídas nos ônibus também conferem mais

lucro  às  empresas  já  que  mais  passagens  são  pagas  por  viagem.  Viagens  longas

desgastam mais os ônibus e consomem mais combustível  encarecendo os custos de

operação do sistema. Dada a situação de segregação espacial nas cidades brasileiras os

segmentos sociais com menor renda fixam moradias em locais que se encontram nas

regiões  mais  distantes  dos  centros  comerciais,  financeiros  e  industriais  das mesmas.

Essa  situação  rebaixa  a  oferta  de  serviço  precarizando  a  prestação  do  mesmo  com

ônibus velhos e lotados. Em casos como este o poder público deve agir para corrigir esta

falha de mercado e garantir o direito destas pessoas em ir e vir pela cidade e acessar as

oportunidades que a mesma oferece.3

No modelo de concessão a qualidade do serviço está diretamente relacionada

à capacidade de arrecadação tarifária já que o equilíbrio econômico-financeiro do sistema

é uma necessidade premente dos empresários. Quanto maior a arrecadação maior será a

possibilidade  dos  empresários  do  sistema  em  investir  na  melhoria  da  qualidade  do

serviço. Contudo, a atitude racional do empresário não é melhorar a qualidade do serviço

mas aumentar a sua taxa de lucro. A busca por melhorias na qualidade do serviço de

transporte coletivo deve ser buscada pelo poder público ao se utilizar das prerrogativas de

poder  concedente  para  estabelecer  critérios  para  tal.  Infelizmente  não  é  o  que

observamos em São Luís do Maranhão.

Como  citado  anteriormente  no  Brasil  a  média  nacional  de  subsídio  ao

transporte  coletivo  é  de  12%.  Muito  abaixo  do  que  ocorre  no  países  europeus,  por

exemplo,  conforme mostra a tabela  abaixo  que apresenta a proporção do custeio  do

transporte público na Europa:

2 Índice de Passageiro por Quilometro – IPK.
3 “Na teoria econômica, a justificativa para a regulação dos serviços públicos encontra-se na existência

das “falhas de mercado”,  ou seja,  nas situações em que a oferta de serviços públicos,  se deixada
responder apenas aos incentivos de mercado, ficando abaixo da oferta socialmente ótima. As principais
falhas de mercado a que os serviços públicos estão sujeitos são: a) não exclusividade em seu consumo;
b) não rivalidade entre consumidores; c) produção de externalidades positivas; d) presença de custos de
capital irrecuperáveis; e d) monopólio natural. Os serviços de transporte coletivo devem ser regulados
pelos governos locais pelo fato de acarretarem externalidades positivas.” (GOMIDE, 2013, p.23)
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No Brasil o custeio do transporte coletivo na sua maior parte é obtido através

da receita tarifária com as tarifas pagas pelos usuários (Dieese, 2015; Ipea, 2013). Na

Europa, pelo contrário observa-se um peso considerável do subsídio público no custeio do

sistema.  Além  do  mais  existem  casos  criativos  de  criação  de  receita  com  recursos

extratarifários como a Taxa de Contribuição para o Transporte existente na França em que

um imposto é pago por todas as empresas, públicas ou privadas, que contam com mais

de nove assalariados e incide sobre o volume total de salários pagos variando em função

do tamanho da cidade ou pelo perímetro de operação do transporte público. Este imposto

é responsável por cerca de 37% do custeio do sistema de transporte coletivo naquele país

enquanto que a tarifa  direta paga pelo usuário  corresponde à cerca de 30% total  do

custeio (Ipea, 2013: p 10).

A metodologia para determinação da tarifa utilizada ainda hoje pelos sistemas

de  transporte  coletivo  nas  cidades  brasileiras  é  a  desenvolvida  pela  extinta  Empresa

Brasileira de Transportes Urbanos (EBTU). Neste modelo o cálculo é baseado na formula

de  custo  médio,  no  qual  o  custo  quilométrico  do  sistema  é  dividido  pelo  índice  de

passageiros por quilometro4. 

Esta metodologia, e o cálculo dos empresários na sua busca desenfreado por

lucros, explica os constantes aumentos nos preços das passagens nas cidades brasileiras

acima da inflação medida no mesmo tempo. A elevação real dos preços dos principais

insumos do setor (sobretudo óleo diesel em função da reoneração operada recentemente

pelo Governo Federal) bem como a diminuição sistemática do número de passageiros

pagantes nos sistemas de transporte coletivo vem exercendo uma pressão para elevação

4 Em outras palavras,  o custo  de produção do transporte  são repartidos entre  os usuários pagantes
equivalentes em que o volume de passageiros pagantes é ponderado pela proporção do seu desconto
em relação à tarifa integral. Ex: dois estudantes com 50% de desconto correspondem à um passageiro
equivalente integral. (Ipea, 2013)
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das  tarifas  para  além da  inflação em função da manutenção  do fetiche  do  equilíbrio

econômico-financeiro do sistema.

Observa-se, pela tabela acima que entre 2000 e 2012 a inflação medida pelo

IPCA foi de 125% enquanto que o índice de aumento das tarifas para o mesmo período

subiu 192%, portanto 67 pontos acima da inflação. Alguma coisa não bate neste cálculo

pois os aumentos de passagem acima da inflação implicam no esfacelamento da renda

das  famílias  mais  pobres  que  são  as  que  usam  mais  o  transporte  coletivo.  Essa

incongruência  com  certeza  deve  ter  à  ver  com  a  obsolescência  do  método  para

determinação  das  tarifas  e  com  o  desejo  incontrolável  dos  empresários  do  setor  de

transporte em manter a taxa de lucro de seus rendimentos em um patamar confortável

mesmo que a custa de um péssimo serviço prestado à sociedade.

3. ESTIMATIVA DE LUCRO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE SÃO LUÍS

Apresentaremos a seguir uma estimativa de lucro do conjunto das empresas de

transporte  coletivo  de  São  Luís.  Tal  estudo  é  uma  adaptação  de  uma  metodologia
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utilizada para estimar o lucro das empresas de transporte coletivo na cidade de São Paulo

realizada pelo Movimento Passe Livre e divulgada no portal www.  tarifazero.org5  

Tal  estudo  baseia-se  numa  fórmula  simples  que  estima  as  receitas  e  as

despesas gerais das empresas e subtrai uma da outra apresentando uma estimativa de

lucros. Destacamos o caráter estimado dos resultados apresentados tendo em vista a

ausência de dados concretos apresentados pela Prefeitura de São Luís sobre sobre a

operação  e  funcionamento  do  sistema  de  transporte  coletivo  da  cidade.  Contudo

baseamo-nos em dados reais extraídos de fontes oficiais através de consultas no portal

da transparência municipal, de trabalhos acadêmicos que tratam do sistema de transporte

coletivo de São Luís e de entrevistas com agentes que atuam no sistema de transporte

coletivo da cidade.

3.1 Receita estimada das Empresas de ônibus de São Luís

Para estimar a receita geral das empresas de ônibus que operam em São Luis

precisamos somar a Arrecadação Tarifária Mensal com os repasses financeiros realizados

pela Prefeitura, através da SMTT, ao Sindicato das Empresas de Transporte – SET.

A Arrecadação Tarifária Mensal é composta pelo total de passagens pagas por

mês multiplicado pelo valor da tarifa. Relatório da SMTT de 2011 indica que o total de

passagens pagas por mês é de 17.989.887 (dezessete milhões novecentos e oitenta e

nove mil oitocentos e oitenta e sete) (SOUSA, 2013, p. 47).

Tomaremos por base o valor da tarifa de integração em vigor no ano de 2014

no valor de R$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos). Para a Arrecadação Tarifária Mensal

temos, então, 17.989.887 multiplicado por 2,40: o que resulta no total estimado de R$

43.175.728,00 (quarenta e três milhões cento e setenta e cinco mil setecentos e vinte e

oito reais) arrecadados com o pagamento de passagens de ônibus por mês.

Acrescido a este valor, temos 5 (cinco) repasses de R$ 2.000.000,00 ( dois

milhões de reais) realizados pela Prefeitura, através da SMTT, ao Sindicato das Empresas

de Transporte de São Luís nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2014.

Somando estes repasses temos R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e dividindo por

12 temos o total repassado pelo SMTT ao SET como se fosse em valores mensais o que

5 “Estudo sobre o Lucro das empresas de ônibus em São Paulo”. http://tarifazero.org/2011/02/11/estudo-
sobre-o-lucro-das-empresas-de-onibus-em-sao-paulo/. Acesso em 26 de junho de 2016.

7

http://www.tarifazero.org/
http://www.tarifazero.org/
http://tarifazero.org/2011/02/11/estudo-sobre-o-lucro-das-empresas-de-onibus-em-sao-paulo/
http://tarifazero.org/2011/02/11/estudo-sobre-o-lucro-das-empresas-de-onibus-em-sao-paulo/


perfaz o total de R$ 833.333,33 por mês (oitocentos e trinta e três mil e trezentos e trinta e

três  reais  e  trinta  e  três  centavos).  Temos  agora  condições  de  realizar  o  cálculo

aproximado do Total de Receita Mensal arrecadada pelas empresas de transporte coletivo

de São Luís composta pela Arrecadação Tarifária Mensal somada ao total  de repasse

realizado  pelo  SMTT  diluído  em  12  meses.  Temos  então:  R$  43.175.728,00  +  R$

833.333,33 = R$ 44.009.061 (quarenta e quatro milhões nove mil reais e sessenta e um

reais).

3.2 Despesa estimada das Empresas de Ônibus de São Luís

Passemos agora ao cálculo das despesas estimadas mensais das empresas

de transporte coletivo de São Luís. Tal cálculo levará em conta as despesas com salário

de motoristas e cobradores mais os gastos com combustível. Por falta de acesso a dados

de operação do sistema, ficamos impossibilitados de inserir  nesta parte do cálculo os

valores relativos a gastos de pessoal administrativo das empresas, bem como os custos

de manutenção dos ônibus, devendo ser levado em conta os dados estruturais brutos que

incidem sobre os custos de despesas das empresas, ou seja, mão de obra e combustível.

Dados do Ministério do Trabalho6 indicam que a massa de remuneração do

conjunto dos motoristas do sistema de transporte coletivo urbano da cidade de São Luís

no mês de dezembro de 2014 foi de R$ 5.243.611,73 (cinco milhões, duzentos e quarenta

e três mil, seiscentos e onze reais e setenta e três centavos). Já a massa de remuneração

do conjunto dos cobradores e fiscais do sistema de transporte coletivo urbano da cidade

no mês de dezembro de 2014 foi de R$ 2.338.906,11 (dois milhões, trezentos e trinta e

oito mil, novecentos e seis reais e onze centavos. De posse dessa informação podemos

fazer  um  cálculo  de  quanto  o  sistema  gasta  mensalmente  para  pagar  salários  de

motoristas,  cobradores  e  fiscais.  Somando-se  a  massa  de  rendimentos  mensal  da

categorias de motoristas com a de fiscais e cobradores temos  R$ 5.243.611,73 + R$

2.338.906,11 o  que  perfaz  um total  de  R$  7.582.517,00  (sete  milhões,  quinhentos  e

oitenta e dois mil, quinhentos e dezessete reais) gastos mensalmente com salário destas

categorias.

Precisamos  agora  estimar  quanto  as  empresas  gastam  mensalmente  com

combustível  para  fazer  os  ônibus  rodarem  pela  cidade.  Tal  estimativa  é  conseguida

6 RAIS / MPTS
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através do seguinte cálculo: Km percorrido mês x taxa de consumo óleo diesel por km x

Preço Litro Óleo Diesel. Relatórios da SMTT (SOUSA, 2013) indicam que os ônibus do

sistema de transporte coletivo percorrem em conjunto 264.564 (duzentos e sessenta e

quatro mil quinhentos e sessenta e quatro) quilômetros por dia. Portanto, para ter o valor

mensal basta multiplicar este valor por 30 o que perfaz o total de 7.936.920 (sete milhões

novecentos e trinta e seis mil novecentos e vinte) quilômetros por mês. 

Estudos  (BASTOS,  2012)  indicam  que  a  taxa  média  de  consumo  de

combustível  com a atual  tecnologia  de  motores  das principais  fábricas  de caminhões

atualmente em uso é de 0,5 L / Km. O preço do litro do óleo diesel praticado no mercado

atualmente é de cerca de R$ 2,70. Temos condições então de estimar os gastos totais

mensais do sistema de transporte coletivo de São Luís com combustível aplicando os

valores  à  fórmula  apresentada  acima.  Temos  então:  7.936.920  x  0,5  x  2,70  =  R$

10.714.842,00 (Dez milhões setecentos e quatorze mil oitocentos e quarenta e dois reais)

Podemos  agora  proceder  um  cálculo  estimado  do  total  de  despesas

estruturais brutas de operação do sistema de transporte coletivo de São Luís somando o

total de despesas estimadas com pagamento de salário de cobradores e motoristas com a

estimativa  de  gasto  total  mensal  com  combustível.  Temos  então:  7.582.517,00  +

10.714.842,00  =  R$  18.297.359  (dezoito  milhões,  duzentos  e  noventa  e  sete  mil,

trezentos e cinquenta e nove reais).

3.3 Lucro Estimado das Empresas de Ônibus de São Luís

Portanto, podemos proceder agora a um cálculo acerca do lucro estimado do

conjunto das empresas de ônibus de São Luís realizando um cálculo simples, subtraindo

as receitas das despesas. Temos então R$ 44.009.061 – R$ 18.297.359 = R$ 25.711.702

(vinte  e  cinco  milhões  setecentos  e  onze  mil,  setecentos  e  dois  reais).  Portanto,  a

estimativa de lucro mensal do conjunto das empresas que operam o sistema de

transporte coletivo de São Luís é de cerca de 26 milhões de reais por mês.

Como  as  informações  diretas  relativas  ao  funcionamento  do  sistema  são

trancadas a sete chaves, apresentamos esta estimativa de lucro como contribuição ao

debate  público  sobre  a  real  situação  de  funcionamento  do  Sistema  Integrado  de

Transporte  de  São  Luís  (SIT)  e  como  forma  de  contrapor  ao  discurso  operado  pelo

sindicato das empresas de que o sistema funciona no vermelho.

9



Somente  o  debate  público,  com  a  SMTT  e  o  SET  informando  com

transparência  à  sociedade  os  dados  efetivos  de  funcionamento  do  sistema,  pode

esclarecer a realidade objetiva dessa situação, a fim de que a população não se torne

vítima de discursos vazios e infundados sobre a deficiência econômica de funcionamento

do mesmo, ao mesmo tempo em que é submetida a um serviço de péssima qualidade,

mesmo com os constantes aumentos dos preços das passagens de ônibus na cidade.

 4. CONCLUSÃO

Estudo  do  DIEESE  (2016)  aponta  que  os  gastos  com  pessoal/encargos  e

combustível  tem  incidência  respectiva  de  40  a  50%  e  22  a  30%  no  valor  real  de

composição das tarifas de transporte urbano das capitais brasileiras. Portanto podemos

afirmar com certa margem de segurança estatística que o cálculo acima apresentado está

próximo do valor real operado de custos e receitas do sistema de transporte coletivo da

cidade  de  São  Luís.  Cabe  ao  poder  público  dar  publicidade  dos  valores  reais  de

funcionamento do sistema e informar a sociedade acerca da real situação do mesmo. A

crise do sistema de transporte coletivo da cidade de São Luís é a expressão de uma crise

mais ampla de um modelo de mobilidade que incentivou o consumo desenfreado deste

objeto de desejo do capitalismo contemporâneo que é o automóvel. Em São Luís a frota

de automóveis em uma década subiu 224% enquanto que não houve nenhuma mudança

estrutura no funcionamento do sistema de transporte da cidade, nem a construção de

nenhum  quilometro  sequer  de  ciclovia,  nem  o  incentivo  à  realizar  deslocamento  de

pequenas distâncias à pé. A cidade gira totalmente em torno do automóvel e encontra-se

atualmente presa nos inúmeros engarrafamentos das avenidas de São Luís.

Frota de automóveis de São Luís

ANO NÚMERO ABSOLUTO

2001 99.759

2013 320.327

Fonte: Detran-Ma

Como se não bastasse relegar a cidade ao caos o poder público municipal

ignora  as  opiniões  da  sociedade  e  não  cumpre  os  requisitos  mínimos  existentes  na
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legislação em vigor para a participação e controle social na discussão e deliberação sobre

as diretrizes de crescimento e desenvolvimento urbano. O que se vê e se viu nas últimas

décadas é a cidade crescendo à sua própria lógica, que é a lógica da reprodução dos

lucros  das  grandes  corporações  mundiais  em  torno  da  indústrias  automobilística,  do

petróleo e do setor imobiliário com a anuência da Prefeitura de São Luís.

Outro segmento econômico que sempre se beneficiou da deliberada omissão

do  poder  público  junto  à  defesa  dos  direitos  e  interesses  da  sociedade  são  os

empresários do setor de transporte coletivo que operam um sistema cujas informações

são trancadas à sete chaves e sob o qual não se tem possibilidade alguma, à partir de

dados oficiais, de contrapor o discurso operado pelo sindicato das empresas de que o

sistema funciona no vermelho. O presente estudo é uma contribuição ao debate público à

contraposição  deste  discurso  unilateral  promovido  pelas  empresas  do  sistema  de

transporte coletivo de São Luís.
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