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RESUMO 

 

O caso trata do desafio enfrentado por Fernanda, Secretária de Transporte de Estado, para 

viabilizar a implantação de abrigos de ônibus em uma importante região metropolitana 

brasileira. A instalação de novos abrigos era indispensável à urgente ampliação da rede de 

transporte, porém não havia consenso entre os Municípios integrantes da RM sobre quem iria 

custear a ação. A decisão seria tomada pelo Conselho Metropolitano, composto por 

representantes dos Municípios e presidido por Fernanda, representando o Estado. Após meses 

de discussão, Fernanda tomou as rédeas da coordenação do projeto para estudar alternativas. A 

saída encontrada foi associar a instalação dos abrigos a um interesse econômico e transferir o 

custo ao setor privado. Em contrapartida à instalação dos abrigos, as empresas contratadas 

receberam o direito de implementar e explorar centros comerciais nos Municípios.  

 

Palavras-chave: região metropolitana; relações intergovernamentais; governança 

metropolitana; federalismo; transporte coletivo.  

  



 
 

ABSTRACT 

 

This case study deals with the challenge faced by Fernanda, the Secretariat of State Transport, 

to reach an agreement with the Municipal authorities of an important metropolitan region in 

Brazil on how to implement new bus shelters. The bus shelters were crucial to the expansion of 

the transit network, but the Municipalities disagreed on who should bear the costs of such a 

project, and most of them did not want to contribute. The decision should be made by the 

Metropolitan Council, formed by representatives of each Municipality and Fernanda, as the 

representative for the State. After months of debate, Fernanda took the lead to coordinate studies 

on possible alternatives. The chosen strategy was to transfer the cost to the private sector, 

through a project that linked the duty to implement the shelters with the grant of the right to 

built and run shopping centers in the cities.  

 

Key-words: metropolitan region; intergovernmental relations; federalism; metropolitan 

governance; public transport. 
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Introdução  

Em novembro de 2016, Fernanda assumiu o cargo de Secretaria de Transporte de um importante 

Estado brasileiro. Dentre outras atribuições, Fernanda recebeu o papel de participar da gestão 

de diversas regiões metropolitanas (RMs) situadas no Estado.  

Em uma delas, havia um importante desafio: a urgente expansão da infraestrutura de transporte. 

O contexto: a criação da RM e o processo de regionalização do transporte coletivo  

As RMs são unidades político-administrativas, isto é, uma divisão de território que agrupa 

diversos Municípios limítrofes, instituídas por meio de lei estadual, diante da necessidade de 

gerir (organizar, planejar e executar) funções públicas de interesse comum.  

A principal RM do Estado em que Fernanda atuava foi criada ainda na década de 70 e era 

integrada pela capital do Estado (metrópole) e por 24 Municípios contíguos, cuja dinâmica 

social, econômica e espacial estava, em maior ou menor grau, interligada. Em especial, tal RM 

contava com uma rede única de transporte coletivo (ônibus) que atendia a todos os Municípios, 

operada por uma única empresa pública gerida e custeada sobretudo pelo Estado e, em menor 

grau, pelo Município-metrópole.  

A capital do Estado se desenvolveu enormemente na década de 80, enfrentando um intenso 

processo de conurbação que resultou na formação de um grande núcleo urbano formado por 25 

Municípios, em processo de contínua integração e adensamento urbano. Ao estudar o modelo 

de gestão, Fernanda rapidamente notou que, apesar de conurbados, os Municípios possuíam 

realidades econômicas, sociais e espaciais bastante diversas. A metrópole possuía uma 

economia pulsante, com centros empresariais e de serviços e atividade industrial significativa, 

verticalização e população com alto poder aquisitivo. Os moradores da metrópole faziam uso 

frequente de aplicativos de transporte, sobretudo para viagens de curta distância, e grande parte 

das residências detinham automóvel próprio. Outros dois Municípios haviam experimentado 

crescimento exponencial a partir dos anos 2000 e já apresentavam dinâmica urbana próxima à 

da metrópole, apesar de menor renda per capita. Havia ainda Municípios com menor população 

e densidade urbana média, poucos prédios e algumas indústrias, porém com perspectiva de 

rápido crescimento. Por fim, um último grupo de Municípios possuía poucos habitantes e uma 

parcela de população rural. Nessas cidades, a atividade econômica era rudimentar e a maioria 

dos habitantes viajava diariamente à metrópole ou a Municípios de médio porte para trabalhar, 

adquirir bens e serviços e acessar serviços públicos de saúde e educação. Nos “Municípios 
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dormitórios”, em regra, periféricos, a maior parte dos deslocamentos era de longa distância e 

tinha por origem ou destino a metrópole ou Municípios de médio porte. Poucos habitantes 

tinham acesso a meios alternativos de transporte, sendo o transporte coletivo público a principal 

fonte. 

Fernanda notou que, curiosamente, a região metropolitana foi criada em um momento anterior 

ao processo de integração dos Municípios, em razão da existência de uma rede de transporte 

coletivo que extrapolava os limites municipais. Trata-se de processo semelhante ao enfrentado 

em Curitiba e Goiânia em que o governo federal fomentou a implantação de corredores de 

transporte que superavam os limites das cidades, dando origem a uma rede intermunicipal 

integrada de transporte metropolitano.  Nesses casos, a implantação do transporte metropolitano 

precedeu a existência de uma conurbação urbana, o que é pouco comum no Brasil. Em regra, 

observa-se primeiramente o crescimento urbano, seguido das tentativas de implantação de 

serviços públicos e infraestrutura integrados, como uma resposta a essa realidade.  

Na época, por meio de um projeto nacional, o Estado articulou junto à metrópole a instalação 

de corredores de ônibus intermunicipais, que aos poucos evoluíram para a rede única da RM 

existente em 2016. O sistema, durante muitos anos, foi gerido apenas pelo Estado e pelo 

Município-metrópole. No entanto, sobretudo após a Constituição Federal de 1988, que conferiu 

maior autonomia política, fiscal e administrativa aos Municípios, foi preciso criar instrumentos 

que permitissem aos demais Municípios participar da gestão pública do sistema. 

Desde então, por vezes, diversos Municípios levantaram a bandeira de potencial 

municipalização do transporte, fazendo pressão contra o aumento de tarifa. No entanto, a 

existência de uma rede única e profundamente interligada contribuiu para que o transporte não 

fosse municipalizado, já que a sobreposição de linhas poderia gerar ineficiências, com perda de 

economia de escopo e de escala, ao menos em relação aos fluxos metropolitanos e, no cenário 

de um transporte municipal, os governos locais teriam que arcar com esses custos ou transferi-

los aos seus eleitores.  

Quadro institucional: o modelo gerencial do transporte na RM 

A região metropolitana contava com um Conselho Metropolitano de Transporte (CMT), do qual 

participavam membros dos poderes legislativo e executivo de todos os Municípios integrantes 

da RM e um representante do Estado, na função de presidente. De acordo com a lei, esse cargo 
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seria sempre ocupado pelo Secretário responsável pela pasta de transporte do Estado. Em 2016, 

portanto, Fernanda se encontrava na posição de presidente do CMT.  

Apesar de haver outros interesses comuns na RM e terem sido previstas em lei outras estruturas 

de governança metropolitana, até aquele momento, apenas o CMT havia sido efetivamente 

criado e funcionava de forma regular, com alguma efetividade. 

A lei criadora do conselho dispunha expressamente que o presidente do CMT teria direito a um 

voto e ao voto de desempate nas deliberações, bem como a função de estabelecer as pautas e 

convocar as reuniões do CMT. A lei não atribuía expressamente nenhum outro poder ou função 

ao Estado na governança metropolitana.  

Cada Município, por sua vez, contaria com dois representantes: o chefe do Poder Executivo 

(Prefeito) e o chefe da Assembleia Legislativa municipal que votariam em conjunto, sendo que 

o número de votos ou “peso do voto” de cada Município seria definido de forma proporcional 

à sua população, levando à seguinte proporção em 2016: 

Município População em 2016 Poder de voto nas 

deliberações do CMT 

Estado (representado por 

Fernanda) 

N/A 1 voto e voto de desempate 

Metrópole 810.000 16 votos 

Município A 200.085 4 votos 

Município B 135.020 2 votos 

Município C 60.320 1 voto 

Municípios dormitórios abaixo de 20.000 1 voto por Município 

Fonte: elaboração própria (2019). 

O Conselho, conforme criado por lei, não possuía fontes de receitas próprias, tampouco 

capacidade de criar e arrecadar tributos ou de assumir direitos e obrigações em seu nome. Isso 

porque a Constituição Federal de 1988 previu um modelo federalista com apenas três níveis de 

entes políticos autônomos: a União, os Estados (e o Distrito Federal) e os Municípios, não sendo 

possível a criação de um quarto ente político “metropolitano”. Ou seja, não seria possível criar 

um governo metropolitano eleito, autônomo, para governar a RM.  

Como resultado, a cada deliberação do Conselho, os Municípios e o Estado precisam adotar as 

providências de acordo com suas leis e estatutos para dar cumprimento ao acordado. 
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De acordo com a lei de criação da RM, cada Município deveria arcar com o custeio e 

financiamento das ações metropolitanas deliberadas pelo CMT na mesma proporção de seu 

poder de voto e o Estado não teria qualquer obrigação de rateio. No entanto, a lei não previu 

penalidades ou quaisquer outras consequências para os Municípios em caso de 

descumprimento. Ao assumir a pasta, Fernanda verificou que, desde a criação da RM, apenas 

a metrópole e o Estado haviam aportado recursos na empresa metropolitana e no sistema de 

transporte. Diversas tentativas de rateio com os demais Municípios haviam falhado, sob 

alegações de restrições orçamentárias.  

O desafio: planejar, aprovar e implementar a expansão da infraestrutura de transporte 

na RM  

Há pelo menos uma década, era evidente a necessidade de expandir o número de linhas e redes, 

sobretudo para atender áreas de recente urbanização com maior capilaridade. Como tais 

Municípios não contavam com rede própria local de transporte coletivo, a expansão da rede 

metropolitana era fundamental para permitir aos munícipes o acesso ao sistema de transporte. 

Os investimentos incluíam a instalação e substituição de abrigos públicos, os chamados “pontos 

de ônibus”, juntamente à instalação de pontos de iluminação pública e a melhorias nas vias 

arteriais para a passagem de ônibus. 

Dois estudos realizados por iniciativa de organizações da sociedade civil demonstravam como 

a atual configuração da rede metropolitana de transporte criava entraves ao desenvolvimento 

econômico dos Municípios de menor porte e contribuía para a manutenção das desigualdades 

sociais. Os estudos apontavam ainda que a rede não dava conta de atender aos Municípios 

considerando a expansão econômica recente e a alteração das dinâmicas urbanas e de 

deslocamento. Sob o ponto de vista técnico, portanto, havia fortes argumentos para justificar a 

expansão do número de linhas e da área de cobertura da rede, bem como a sua reconfiguração. 

Porém, a expansão apenas poderia ocorrer se aprovada por meio de votação do Conselho 

Municipal de Transporte, composto por todos os Municípios e pelo Estado e Fernanda logo 

percebeu que essa não seria uma tarefa fácil. 

A expansão demandaria investimentos na expansão e melhoria de infraestrutura de transporte e 

não havia consenso sobre quem deveria pagar a conta. 

Convencida da relevância da matéria, em dezembro de 2016, Fernanda convocou uma reunião 

do CMT para debater e deliberar sobre os investimentos e o seu rateio.  
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Primeiramente, dentre os 25 Municípios envolvidos, apenas 12 representantes compareceram 

na CMT na data da convocação. De forma unânime e para sua surpresa, todos os Municípios 

manifestaram oposição à medida. Todos foram contrários a qualquer deliberação que 

implicasse na assunção de obrigações de aporte – inclusive aqueles que se beneficiariam da 

expansão do sistema!  

Os prefeitos de Municípios menores alegaram que gostariam de receber a expansão, mas que 

não tinham disponibilidade orçamentária, tampouco capacidade de aumentar a carga tributária 

sobre os munícipes para arcar com as despesas. Como solução alternativa, propuseram que 

fosse implementado um aumento na tarifa de curta distância da RM (com origem e destino na 

metrópole). De acordo com tal grupo, os passageiros desse perfil de viagem (sobretudo 

habitantes da metrópole) possuíam maior capacidade financeira e contributiva em relação aos 

habitantes dos Municípios dormitórios e poderiam arcar com tal ônus, de forma equitativa. 

Já os Municípios médios afirmavam estar sobrecarregados com o custeio de outras funções de 

interesse comum (saúde, educação etc.) para atender habitantes de Municípios menores que, 

por não terem infraestrutura local, faziam uso de tais serviços (sem contribuir com impostos). 

Com base nisso, os Municípios médios defendiam que a empresa metropolitana deveria arcar 

com os custos, como sempre ocorrera. 

Outros Prefeitos que concorreriam às eleições de 2018, manifestaram preocupação em não 

adotar medidas impopulares (como por exemplo, o aumento da tarifa de transporte). Até mesmo 

Fernanda estava se preparando para uma candidatura à prefeita da metrópole da RM, eleição 

em que concorreria com o atual prefeito da metrópole.  

A metrópole, por sua vez, apresentou forte oposição a qualquer aumento de tarifa, sobretudo o 

proposto pelos Municípios menores, por entender que haveria quebra de isonomia entre os 

passageiros da rede única de transporte metropolitano. A capital alegou ainda que já os 

habitantes da metrópole, enquanto contribuintes, já arcavam com grandes ônus do sistema 

metropolitano, dentre os quais a manutenção de ruas e vias e custeio de parte das gratuidades 

do sistema, custos que tenderiam a aumentar com a expansão da rede de transporte. O Prefeito 

opôs-se ainda em custear mais uma ação metropolitana e acusou Fernanda de estar usando o 

cargo para prejudicar sua candidatura à reeleição, posto que tal ação dificilmente seria 

reconhecida e aprovada pelos habitantes da metrópole. O Prefeito sugeriu que o Estado deveria 

assumir os custos, já que havia tomado a iniciativa de propor a medida. 
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Questões políticas a parte, Fernanda sabia que o Estado, por sua vez, também se encontrava em 

posição delicada, sustentando a maior parte das gratuidades e demais subsídios ao sistema de 

transporte e a fiscalização do sistema. A expansão poderia aumentar os custos do sistema de 

transporte como um todo, exigindo novos subsídios por parte do Estado, com novos passageiros 

e linhas incluídos na rede, parte delas de baixa rentabilidade. 

Após debates inflamados, a reunião foi encerrada, sem resolução. Fernanda sentiu uma grande 

frustração. Retornou ao seu escritório e perguntou-se longamente como poderia enfrentar todos 

os desafios apresentados pelo CMT. Fernanda sabia que não conseguiria a resposta sozinha e 

tomou uma decisão. 

A conciliação dos interesses envolvidos e a solução aprovada pelo CMT 

Fernanda, na qualidade de presidente do Conselho, optou por assumir a coordenação do projeto 

e utilizar verbas do Estado para estudar alternativas de viabilização do investimento.  

O Governador, a princípio, não apoiou a abertura de verba para custear os estudos. No entanto, 

Fernanda conseguiu utilizar recursos já aprovados e disponíveis que haviam sido alocados à 

agência reguladora de transporte metropolitano.  

O processo teve início com a contratação de uma empresa de consultoria pela agência 

reguladora estadual, que realizou um diagnóstico técnico, jurídico, econômico-financeiro e 

institucional, considerando diferentes cenários de implantação dos investimentos. 

Em uma segunda etapa, a consultoria promoveu diversos workshops com diferentes atores 

envolvidos (o Governador e secretários de pastas pertinentes, os prefeitos, representantes do 

poder legislativo, membros da sociedade civil, especialistas técnicos – engenheiros, advogados, 

pesquisadores da área). Com base em resultados preliminares, a consultoria propôs alternativas, 

considerando os instrumentos de planejamento da RM existentes. Dentre as alternativas 

propostas, uma chamou a atenção de Fernanda.  

Inspirada na Região Metropolitana de Londres, a consultoria propunha viabilizar o projeto por 

meio da sociedade civil. Para tanto, seria preciso identificar outros interesses locais que 

poderiam ser beneficiados com a expansão da rede e, a partir disso, criar incentivos para que 

atores da sociedade civil arcassem com os principais custos de implantação do projeto.  A 

consultoria havia identificado dois caminhos possíveis: atrelar a expansão do serviço de 

transporte (1) ao desenvolvimento do setor de comércio e serviços dos Municípios; ou (2) ao 
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desenvolvimento de habitação social e empreendimentos imobiliários fora da área central da 

RM.  

Com tal proposta em mãos, Fernanda convocou uma nova reunião do CMT e conseguiu aprovar 

a criação de comitês específicos de discussão de tais possibilidades, nos quais os Municípios, 

divididos por perfis, discutiriam seus interesses e possíveis alternativas. Todos os comitês 

contariam com participação de representantes de associações de comércio locais e da sociedade 

civil, bem como representantes da consultoria. 

Em um primeiro momento, os representantes dos Municípios mostraram pouco ou nenhum 

interesse no tema. No entanto, a discussão entre os consultores e os representantes da sociedade 

evoluiu e uma proposta concreta foi montada, o que passou a atrair o interesse dos governos 

locais. Empresários locais manifestaram interesse em realizar o projeto, tendo em vista o 

crescente desenvolvimento de tais Municípios e a possibilidade de capturar um mercado 

consumidor local emergente. Os Municípios menores viram potencial na ação, que poderia 

aumentar a arrecadação de tributos, bem como impulsionar um maior desenvolvimento 

imobiliário e trazer outras externalidades positivas. Após longas discussões, a proposta foi 

submetida para consulta e audiência públicas, ao final, à avaliação e votação do CMT. 

A solução encontrada foi atrelar a instalação de abrigos ao desenvolvimento de centros de 

serviços e comércio nos Municípios de médio e pequeno porte. Tais centros teriam diferentes 

portes e perfis, que poderiam ser definidos pelas empresas contratadas, observados alguns 

parâmetros identificados nos estudos.  

A ideia era simples: os Municípios contratariam empresas para implementar e explorar centros 

comerciais, em áreas cedidas às empresas para tal fim, pelo prazo dos contratos. Em 

contrapartida, tais empresas estariam obrigadas a implantar os abrigos e demais infraestruturas 

necessárias à expansão da rede de transporte e fariam a sua manutenção. Em geral, os centros 

comerciais estariam localizados nos pontos finais ou em pontos estratégicos da rede de 

transporte (por exemplo, terminais de integração com outros meios de transporte ou linhas).  

Foi prevista, ainda, a redução ou até mesmo isenção, em alguns casos, de impostos estaduais 

incidentes sobre o empreendimento, de modo a tornar o projeto atrativo ao setor privado. Os 

parceiros privados poderiam ainda explorar anúncios nos abrigos e postes de iluminação, dentre 

outras fontes de receitas acessórias.  
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O projeto foi aprovado pelo CMT em reunião realizada em junho de 2017 e a contratação das 

empresas ocorreu no mesmo ano. A implantação dos centros comerciais e da infraestrutura de 

transporte foi concluída em agosto de 2018.   

Apesar de ainda não haver um balanço oficial dos resultados obtidos, estima-se uma redução 

parcial de deslocamentos de média e longa distância de munícipes para consumo de serviços, 

que passaram a ser consumidos nos próprios Municípios dormitórios nos centros comerciais.  

Questões para discussão  

(1) Qual deve ser o papel do Estado na gestão de regiões metropolitanas (e.g. coordenação, 

cooperação, mediação etc.)? Esse papel pode variar de acordo com o contexto e 

características de cada RM? Na situação de Fernanda, você teria assumido a 

coordenação do projeto? 

(2) O alinhamento de interesses entre diferentes agentes envolvidos era indispensável para 

a obtenção de uma solução no caso concreto? Quais os entraves e incentivos podem ser 

identificados à cooperação e coordenação entre os entes municipais?  

(3) Os representantes dos Municípios são eleitos pelos habitantes locais. No entanto, ao 

integrar a gestão metropolitana, frequentemente precisam deliberar sobre medidas 

favoráveis à RM, apesar de contrárias aos interesses diretos e imediatos dos munícipes. 

Nesses casos, é legítimo aos representantes votar em benefício da RM (por exemplo, a 

assunção de custos pela metrópole que não podem ser arcados por Municípios de menor 

porte)? 

(4) Qual o papel da sociedade civil e dos setores privados da economia na gestão 

metropolitana? A posição adotada por Fernanda, de transferir ao setor privado o custeio 

dos abrigos, está alinhada com esse papel?  

(5) A parceria com o setor privado neste caso foi uma solução bem-sucedida de gestão 

pública ou apenas uma forma de contornar os problemas de rateio, cooperação e 

coordenação em RM? O que ocorrerá, por exemplo, quando forem necessários novos 

investimentos em transporte na RM? No lugar de Fernanda, você adotaria uma solução 

diferente? 
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Notas de Ensino  

1. Tema, problema, questões, objetivo do caso. 

O caso trata de uma situação fictícia de ação metropolitana, inspirada em diversas experiências 

metropolitanas nacionais.  

O objeto deste caso é o desafio enfrentado na implantação e expansão de infraestrutura de 

transporte (abrigos de ônibus) em uma região metropolitana, diante da pluralidade de interesses 

envolvidos e da falta de motivação inicial dos Municípios integrantes desta RM em custear e 

financiar as ações necessárias.  

No caso, a Secretaria do Estado assumiu um papel relevante de coordenação dos diferentes 

agentes na busca de uma solução que alinhasse todos os interesses e conduzisse à cooperação 

entre os diferentes entes governamentais na implantação de uma solução.  

O objetivo é ilustrar a dificuldade em alinhar interesses e criar ferramentas de cooperação e 

coordenação na gestão metropolitana, para que os Municípios se articulem nas ações que 

beneficiam toda a RM e não apenas os seus eleitores.  

A necessidade de cooperar e coordenar pode ser explicada de diferentes formas. No caso, foi 

adotado como referencial teórico o modelo federalista brasileiro, que impossibilita a criação de 

um quarto ente federativo e assegura aos Municípios autonomia, impedindo ao Estado que tome 

para si a gestão das RMs. 

Além disso, foi dado enfoque à discussão sobre o papel da participação da sociedade civil na 

gestão metropolitana como forma de enfrentar parte dos problemas existentes. 

Como método, buscou-se o modelo de ensino, com a exposição das diferentes soluções 

aventadas pelo gestor público e a solução adotada, de modo que os alunos possam refletir não 

apenas sobre o resultado obtido, mas também sobre as escolhas feitas nesse caminho. Espera-

se que os alunos problematizem e obtenham suas próprias conclusões, ainda que contrárias à 

solução adotada no caso.  

Como conclusões, espera-se que os alunos reflitam sobre com o alinhamento de interesse entre 

os diferentes agentes envolvidos pode ser um elemento chave para tornar a gestão metropolitana 

eficaz. Há diversos caminhos possíveis para alcançar esse objetivo, mas a criação de incentivos 

à cooperação pode ser um importante instrumento para o aprimoramento da gestão pública em 

RMs no Brasil. 
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Trata-se de tema extremamente atual e ainda carente de literatura e pesquisa, sobretudo em 

relação à questão da cooperação e coordenação.  

 

2. Arcabouço Teórico  

O problema reside, sobretudo, no modelo federalista brasileiro que prevê, na Constituição e 

legislação federal, de um lado, a possibilidade de o Estado e os Municípios instituírem regiões 

metropolitanas, como divisões administrativas do território, porém não permite a criação de um 

ente federativo eleito e com autonomia política e fiscal/financeira para gerir tal região.  

Uma vez instituída a RM, a gestão dos interesses comuns deve ser feita de forma metropolitana, 

no entanto, como não há um ente federativo com jurisdição específica sobre o território 

metropolitano, os Municípios e o Estado devem cooperar para a organização, planejamento e 

execução das funções metropolitanas.  

Há muito debate sobre o papel dos Municípios e do Estado na gestão pública de tais interesses.  

A partir da instituição da do Estatuto da Metrópole (Lei Federal nº 13.089, de 12 de janeiro de 

2015), ficou estabelecido que tal gestão deve ser feita de forma interfederativa, no entanto, a 

estrutura adequada para viabilizar tal governança deve ser definida em cada RM.  

Na prática, apenas os Municípios, o Estado e a União podem instituir e arrecadar impostos e 

nem sempre há consenso sobre a forma como o rateio da gestão metropolitana deve ser feito 

entre os diferentes entes governamentais. Indo além, mesmo quando existem leis estabelecendo 

critérios de rateio, o que se observa, frequentemente, é a falta de efetividade de tais leis. Os 

Municípios tendem a não realizar os aportes necessários, pelas mais diversas razões: restrições 

orçamentárias; falta de interesse político, dada a baixa visibilidade política de ações 

metropolitanas perante seus eleitores, que tendem a não ser vistas como ações locais; baixa 

accountability etc. 

No caso, a solução adotada pode ser criticada, sob diversos aspectos, tal como, por exemplo, 

por não resolver os problemas de rateio e custeio da gestão do transporte no longo prazo sob a 

perspectiva de governança pública. Ainda assim, espera-se que o caso demonstre que o 

alinhamento de interesse entre os entes e a articulação de diferentes interesses na RM (no caso, 

desenvolvimento econômico e desenvolvimento de redes de transporte) pode ajudar a superar 

os entraves políticos e fiscais em casos concretos.  
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A abertura de espaço para a sociedade também foi fundamental. Foi a partir da interação social 

que foi possível identificar uma demanda não atendida e um interesse econômico na 

implantação dos centros locais, possibilitando a estruturação dos projetos.  

Os principais conceitos envolvidos no caso são os abaixo elencados (conforme previstos no 

Estatuto da Metrópole): 

 Governança interfederativa: compartilhamento de responsabilidades e ações entre entes 

da Federação em termos de organização, planejamento e execução de funções públicas 

de interesse comum; 

 Metrópole: espaço urbano com continuidade territorial que, em razão de sua população 

e relevância política e socioeconômica, tem influência nacional ou sobre uma região 

que configure, no mínimo, a área de influência de uma capital regional, conforme os 

critérios adotados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; 

 Região metropolitana: unidade regional instituída pelos Estados, mediante lei 

complementar, constituída por agrupamento de Municípios limítrofes para integrar a 

organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. 

 

3. Aspectos Pedagógicos - sugestão de dinâmicas de discussão do caso 

Sugere-se que o caso seja distribuído aos alunos com antecedência de ao menos uma semana, 

para que leiam e reflitam sobre o tema antes da efetiva aplicação em sala de aula. O objetivo é 

permitir uma maior problematização, sobretudo em relação às temáticas e conceitos teóricos 

envolvidos, dada a sua complexidade.  

Com relação à aula, propõe-se que a abordagem do caso seja dividida em dois momentos: 

3.1. Apresentação do caso e abertura para discussão. 

A apresentação do caso pode ter início indagando aos alunos sobre os elementos principais, que 

serão sistematizados de forma a identificar o tema, o problema, os desafios envolvidos, as 

alternativas e a solução.   

Em um segundo momento, pode ser apresentado o contexto teórico sobre os desafios do 

federalismo brasileiro, a gestão metropolitana e as relações intergovernamentais, com foco na 

cooperação e na coordenação de políticas públicas.  

Estima-se que esta etapa envolva ao menos 45 min. 
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3.2. Role play 

Concluída a primeira etapa, sugere-se dividir os alunos em diferentes grupos para que olhem 

para o problema sob a perspectiva dos diferentes atores e, atuando como membros do CMT, 

simulem a votação da pauta, podendo adotar a solução de Fernanda ou alternativa diversa. 

Como roteiro, sugere-se que seja proposta a reflexão sobre os seguintes aspectos:  

 Interesses do grupo em relação à implementação do projeto; 

 Vantagens e desvantagens de diferentes alternativas para o grupo; 

 Solução mais vantajosa para o grupo e possíveis sugestões de adaptação / 

aprimoramento; 

 Possíveis conflitos entre a solução proposta e os interesses dos demais grupos 

envolvidos; 

 Estratégia para negociação da solução com os demais grupos. 

Os grupos propostos estão listados abaixo (sem prejuízo de outros que possam ser identificados 

pelo professor e pelos alunos): 

1. Fernanda, Secretária de Transporte do Estado e futura candidata à Prefeita de 

Município intermediário.  

2. Prefeito da Capital do Estado, metrópole da RM, na qual grande parte das viagens 

têm origem ou destino.  

3. Presidente da Assembleia Legislativa do terceiro Município mais relevante em 

número de população e economia da RM (Município intermediário). 

4. Prefeito de Município dormitório, com pequena população e baixa atividade 

econômica e restrições orçamentárias.  

5. Empresas interessadas em serem contratadas para a instalação de abrigos públicos e 

exploração dos centros comerciais.   

Estima-se que sejam necessários ao menos 30 minutos para discussão. A depender da 

quantidade de alunos e tempo disponível para discussão entre os agentes, sugere-se que os 

grupos 3 e 4 sejam condensados em único grupo, representando os Municípios de menor porte.  

Posteriormente, poderá ser feita uma simulação de discussão e votação do tema no Conselho 

Metropolitano. Cada grupo deve receber 3 minutos para expor sua perspectiva e propor uma 
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alternativa e 2 minutos para responder perguntas dos demais grupos em relação à solução 

proposta. Em seguida, cada grupo deve receber mais 5 minutos para deliberar. Ao final, os 

grupos devem votar a proposta vencedora.  

Muito provavelmente, os grupos sentirão frustração, pela impossibilidade de negociar de forma 

mais ampla e pela dificuldade em identificar uma solução que atenda a todos os interesses 

envolvido. No entanto, tal experiência é parte do objetivo pretendido pela dinâmica: demonstrar 

aos alunos a dificuldade de negociação e consenso em decisões envolvendo diferentes atores 

públicos (e privados) em RMs. 

Uma alternativa interessante é encerrar a aula antes da votação final, que deve ocorrer em uma 

aula posterior e deixar aberto aos alunos à possibilidade de negociar informalmente nesse 

período. Essa dinâmica traria uma experiência mais próxima à realidade enfrentada nesse tipo 

de deliberação, em que há negociações fora dos foros oficiais e com diferentes níveis de acesso 

à informação e participação de todos os agentes envolvidos. Esses aspectos podem ser, 

inclusive, trazidos à sala de aula após a deliberação, buscando entender se houve discussão de 

bastidores e se tais fóruns foram importantes na tomada de decisão.  

 

4. Análise de possíveis soluções para o caso 

Dentre as possíveis soluções para o caso, além daquela adotada por Fernanda, poderiam ser 

cogitadas: atribuição do custo de implantação dos abrigos aos Estado e Município metrópole, 

por meio da empresa metropolitana; rateio dos custos entre os Municípios da RM, pelos 

critérios já previstos em lei (possivelmente atrelado à criação de novas receitas municipais que 

ampliem o orçamento municipal); aumento da tarifa de transporte, transferindo o custo aos 

usuários do sistema de transporte.  

Todas as soluções acima, no entanto, encontrariam dificuldade de implementação, que 

precisariam ser superadas pelo grupo, para obter maioria na votação do Conselho Municipal 

Metropolitano.  
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