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  Leia atentamente todos os textos abaixo, que representam diferentes perspectivas sobre 

o tema do transporte e da mobilidade. Identifique nos textos, em especial, as concepções que 

geram conflitos ou divergências entre um texto e outro. Utilizando as abordagens estudadas 

em aula, analise criticamente as concepções expostas nestes textos específicos e faça um 

parecer sobre o estado desse debate. 

 

Perspectiva A: 

SILVA, Cleide. “Em 4 anos, país terá 4 carros por habitante” (sic). Data da postagem: 

30/01/2010. Acesso em: 15/10/2011 

 

AUTO PRESS. “Setor automotivo projeta demanda de seis milhões de unidades em 2015”. Data 

da postagem: 24/09/2010. Acesso em: 15/10/2011 

 

Perspectiva B: 

PASSOS, Renata. “O peso do trânsito nos negócios”. Anuário de Gestão de Frotas, n. 5, pp. 8-

14, 2008. Acesso em: 16/10/2011 

 

Perspectiva C: 

ROLNIK, Raquel & KLINTOWITZ, Danielle. “Mobilidade na cidade de São Paulo (I)”. 

Estudos Avançados (IEA-USP), v. 25, n. 71, pp. 89-108, 2011. Acesso em: 16/10/2011 

 

Perspectiva D: 

MARTINS, Rodrigo. “Medidas extremas”. Carta Capital n. 487, 19/03/2008. Acesso em: 

15/10/2011 

AGÊNCIA BRASIL. “Transporte público é solução para trânsito de SP, dizem especialistas”. 

Acesso em: 22/10/2011 

 

 Essa coletânea de artigos traz diferentes pontos de vista sobre o mesmo assunto, a 

questão da mobilidade urbana e do transporte. Aqui veremos diferentes visões de se abordar um 

mesmo assunto, sendo que cada texto tem um propósito, e os autores tentam induzir o leitor a 

concordar com o posicionamento de cada autor (ou autores) através de argumentos 

convincentes. 

 A perspectiva “A” traz o ponto de vista da indústria automobilística, analisando 

quantitativamente o tema em questão, usando estatística, probabilidade e dados que comprovam 

o crescimento econômico e o potencial do Brasil nesse setor. É a visão das empresas e do setor 

de negócios que se beneficiam do aumento da frota de automóveis no Brasil.  

 Vemos que muitas empresas e montadoras têm entrado no país nos últimos cinco anos 

devido a uma série de fatores que estão impulsionando o mercado brasileiro, como o aumento 

do poder aquisitivo da classe C, o bom momento econômico do país e uma demanda reprimida 

forte. Com o intuito de convencer o leitor de que realmente o Brasil tem muito potencial no 

setor automobilístico nós podemos perceber que nos dois textos são apresentados muitas 

estatísticas, muitos números, pesquisas, dados e rankings que comprovam o que está sendo 

defendido, o que aparenta significar que o ponto que esses autores estão defendem se torna mais 

convincente com esse tipo de argumento. 

 Segundo Rogério Cesar de Souza, economista chefe do Iedi o Brasil: “É um país 

extremamente maduro para executar sua produtividade”; porém o texto da Auto Press ressalta a 

fala de Luiz Carlos Mello, consultor do Centro de Estudos Automotivos em relação aos 

problemas existentes no setor, além da famosa carga tributária: “Temos uma indústria brasileira, 

mas não uma indústria automobilística nacional de fato.” É interessante notar que há menções 
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de aspectos negativos do que é a opinião predominante nos textos, dando mais credibilidade ao 

argumento como um todo, pois quem redigiu percebe, mesmo que poucas, algumas falhas do 

que está sendo defendido. 

 A perspectiva “B” é de um artigo retirado da revista “Transporte Moderno”. Discorre 

sobre o papel dos transportes de carga nesse cenário de um pré-colapso, diferentemente da 

perspectiva A este considera as questões humanas, ponderando a falta de um modelo eficiente 

de mobilidade nas cidades, a frota de automóveis inflou nos últimos anos de tal maneira que 

medidas como o rodízio tornou-se agora insuficiente, esse artigo é o primeiro a defender algo 

que estará presente em todos os próximos textos, o maior investimento em transporte público. 

Segundo a reportagem a falta de incentivos a alternativas “sobre trilhos” transferiu parte da 

culpa do colapso de trânsito para as transportadoras rodoviárias de carga, que buscam saídas 

alternativas na área de logística tentando contribuir para a melhoria dessa situação. O texto dá 

exemplos de soluções encontradas por outros países como França e Inglaterra para combater 

esse problema tão comum nas grandes metrópoles do mundo. É uma perspectiva que acredita 

em novas medidas criativas e inovadoras para solucionar a questão do transporte nas grandes 

cidades, medidas efetivas beneficiando a sociedade e veículos de carga. 

 Nas perspectivas C e D nós vemos uma abordagem que trata mais sobre o caso 

específico da cidade de São Paulo, o artigo de Raquel Rolnick e Danielle Klintowitz traz uma 

análise crítica e histórica dos projetos e políticas públicas que trouxeram São Paulo a situação 

que se encontra hoje, nos levando a uma jornada através dos diferentes planos, investimentos e 

mudanças de gestão na prefeitura da cidade de São Paulo começando nos anos 20 quando 

bondes e trens significavam 84% das viagens coletivas, passando pela crise do petróleo de 1973 

até os dias de hoje com os sinais de um eminente colapso, com congestionamentos absurdos e 

índices de velocidade média extremamente baixa na cidade. Essa perspectiva aborda temas que 

são de maior relevância para a maioria da população e de qual maneira os problemas que a 

cidade de São Paulo tem com transporte afetam explicitamente o dia a dia dos paulistas das 

classes C e D. 

 O que podemos retirar disto é que elas são de uma opinião que enxerga o problema 

como um conjunto de fatores, não como algo pontual. Porque São Paulo chegou a esse estado? 

O que foi feito para tentar evitar isso? Nota-se um ponto de encontro com a perspectiva B que 

debatia o fato do Brasil ser primariamente um país com base rodoviária, que não investiu na 

malha ferroviária, se isso tivesse acontecido quem sabe o transporte de carga hoje não seria um 

empecilho para os moradores das grandes cidades que tem que lidar com caminhões trafegando 

em vias locais e expressas. 

 O último ponto de vista tem dois textos base com uma mesma idéia, é preciso encontrar 

soluções viáveis para amenizar os diversos problemas de transporte e mobilidade que 

vivenciamos na terra da garoa. Há muitos carros em circulação, mais do que a malha viária da 

cidade suporta e ela está em livre expansão, existe uma cultura de culto ao automóvel no Brasil 

que dá margem para esse crescimento. Algo que entra em contraste quando lemos a declaração 

de Rogério Goldfarb, diretor de assuntos corporativos da Ford no artigo da perspectiva A: “Em 

um mercado é preciso ter gente que quer carro e não tem carro, gente que tenha renda e gente 

que tenha razão para comprar. O Brasil tem os três.”  

 No texto da perspectiva D Rodrigo Martins lista e explica cinco propostas práticas que 

são drásticas, mas poderiam contribuir para melhorar o trânsito e evitar o caos na cidade de São 

Paulo, são elas o aumento de corredores de ônibus, proibição do estacionamento nas ruas, 

pedágio no centro da cidade, tarifa zero no transporte coletivo e limite ao licenciamento de 

carros. Todas são medidas antipopulares e exigem muita discussão, mas é bem visível que os 

interessados que se posicionam nas perspectivas A e B seriam contra essas mudanças. Os 

transporte de carga trazem algo para  a cidade, mantimentos, produtos de lazer, entre muitos 

outros, o que de certo modo alivia-os da culpa que poderia ser jogada contra eles, contudo as 

empresas por de trás da visão “A” seriam extremamente prejudicadas com estas ações, não é 

essa a visão que eles tem da questão do transporte e da mobilidade, para ele o que importa é o 

lucro , o aumento da produtividade. 

 Logo no começo do texto da Agência Brasil o autor comenta o aumento da frota de 

carros no Brasil, a mesma idéia que é apresentada na perspectiva A, mas com conclusões 
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díspares; enquanto na perspectiva D o que se retira dessa informação é que esse fato contribuirá 

para o aumento dos problemas de congestionamento na capital na primeira perspectiva vemos 

que esse aumento é ótimo para o setor automobilístico e para a economia do país, um grande 

conflito derivado de uma mesma idéia. 

 Voltando a questão da distribuição desigual de carros no Brasil; na perspectiva A 

Murilo Moreno, diretor de marketing da Nissan afirma que “Algumas cidades tem números de 

carros por habitantes próximos aos Estados Unidos, enquanto em outras regiões essa relação é 

muito baixa.” Algo que pode ser utilizado para direcionar as campanhas de propaganda de 

empresas, pode contribuir para o lucro da empresa que passará a investir mais em determinada 

região. Outros textos acometem o mesmo tema de modo distinto, mais pelo lado político social, 

criticando o Brasil que investe em quem tem dinheiro e pode fazer parte do sistema, comprando 

produtos, vendendo serviços, o próprio texto C nota que trens, por exemplo, de linhas que 

transportam pessoas com maior renda, são melhores, enquanto trens que servem a população de 

baixa renda tendem a ser pior. 

 O que podemos retirar de tantos pontos de vistas diferentes é, ao que me parece 

unânime, que a melhor solução é o investimento do governo no transporte coletivo (ônibus, 

metrô e trem), melhorando sua infra-estrutura a elevando a qualidade de vida daqueles que 

desfrutam do mesmo, deixando-o mais acessível e mais confortável. Percebe-se que obras 

absurdamente cara de alargamento, readequação e construção de novas vias são medidas 

ineficientes que resolvem o problema de congestionamentos em curto prazo, saturando-se 

rapidamente e em longo prazo se tornam inúteis e obsoletas. Citando Sergio Ejzenber: “Quando 

se planta asfalto, se colhe congestionamento. Abrindo mais vias, mais se estimula o uso do 

automóvel.” 

 É um exercício curioso entender como podemos ser manipulados pelas informações 

propagadas; como diria o ditado: “Uma história sempre tem no mínimo dois lados.” E não é que 

apenas um esteja correto, eles coexistem, realmente é ótimo para o país atrair empresas e 

construir uma indústria automobilística sólida, e deve ser levado em consideração o papel do 

transporte de carga nessa dinâmica social; no entanto também devemos aprender com nossos 

erros do passado, planejar a curto e longo prazo, não acabar com o velho e instituir o novo, 

encontrar uma alternativa em que a população possa usufruir de várias alternativas. Medidas 

devem ser tomadas visto o caos eminente que bate a porta de São Paulo, por exemplo, porém 

muitas outras cidades do país seguem nesse caminho. 


