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Resumo 

Utilizando um modelo de diferenças em diferenças, busca-se avaliar a efetividade da 

política de faixas exclusivas de ônibus nas vias da cidade de São Paulo no período 

de 2010 a 2015. As faixas visam amenizar os problemas de deslocamento dos 

agentes em grandes centros. Os dados utilizados são de medições ao longo do ano 

por vários trechos da via, disponibilizados pela Companhia de Engenharia e Tráfego 

(CET), órgão responsável pelo gerenciamento, operação e fiscalização do sistema 

viário da cidade. A avaliação se baseia no efeito da política na velocidade média dos 

veículos que trafegam nestas vias, mas fora das faixas exclusivas. O efeito médio 

encontrado sobre as vias onde foram instaladas faixas exclusivas varia entre 0% e 

+4,55%. Nas vias onde foram instaladas faixas exclusivas e houve redução da 

velocidade máxima permitida, foi verificado que o impacto sobre a velocidade média 

varia entre -2,91% e 0%. O estudo também mostra que este efeito não é homogêneo 

na cidade, variando entre 0% e +15,0% em função da forma como a faixa foi 

implementada e da região da cidade na qual a faixa se situa. Por fim, o estudo indica 

que o ganho de bem-estar gerado pela política de faixas exclusivas varia entre uma 

redução de 4 minutos e 45 segundos a 4 minutos e 58 segundos no tempo de 

deslocamento diário dos usuários. 

Palavras-Chave: Mobilidade Urbana, Política Pública, Modelo de Diferença-em-

Diferenças 
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Abstract 

Using a Difference-in-Differences model, this paper aims to evaluate the 

effectiveness of the Bus Lane policy in the city of São Paulo between 2010 and 2015. 

The Bus lane aims to improve agents’ possibilities of travel in big cities. The 

database contains speed measures of parts from the same road or avenue, available 

by Companhia de Engenharia e Tráfego (CET), the public agency responsible of the 

management, operation and supervision of the road system of São Paulo. The 

exercise intends to analyze the impact of this policy in the average speed of vehicles 

which use routes but do not uses the Bus Lane. We find that the average effect the 

bus lane policy is an increase from 0% to +4.55% in the vehicles’ speed. The bus 

lane policy combined with the reduction of the speed limit results in a variation from -

2.91% to 0% in the average speed. The study also finds that the effect is not 

homogeneous in the city, ranging from 0% to 15.0% depending on the region of the 

city and according to the period of the day when the bus lane is working. Also, the 

Bus Lane policy decrease between 4 minutes and 45 seconds and 4 minutes and 58 

seconds the commuting time of daily users. 

Keywords: Urban Mobility, Public Policy, Difference-in-Differences Models. 
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1. INTRODUÇÃO 

A condição de deslocamento de pessoas e cargas no espaço urbano, a mobilidade 

urbana 1 , é um tema de política pública a ser enfrentado pelo poder público 

(LUCINDA ET AL, 2015; DOURADO, MOUTINI, 2014), uma vez que acarreta perdas 

de bem-estar e custo econômico, que pode ser expresso pelo aumento do valor dos 

fretes e da lentidão no transito. Os congestionamentos, presentes em diversas 

cidades brasileiras, são um dos reflexos do atual modelo de mobilidade em que se 

prioriza o transporte individual privado em detrimento do transporte público coletivo. 

Pode-se citar como exemplo desta situação o fato do TOMTOM Traffic Index 2 

apresentar um município brasileiro entre as dez cidades com maior índice de trânsito 

no mundo, o Rio de Janeiro. Como mostra a Tabela 1, no Rio de Janeiro o tempo de 

deslocamento dos motoristas é, em média, 47% maior devido às más condições de 

mobilidade urbana. A cidade de São Paulo, que será objeto deste estudo, é a quinta 

cidade brasileira com maior índice de trânsito (30%), com a 71ª posição entre todas 

as cidades do mundo e a sétima posição entre as cidades da América do Sul (Tabela 

1). 

 

Tabela 1 – Cidade com maior índice de congestionamento em 2017 na América do Sul 

Ranking Cidade País Nível de Congestionamento 

1 Rio de Janeiro  Brasil 47% 
2 Santiago  Chile 43% 
3 Buenos Aires  Argentina 42% 
4 Salvador  Brasil 40% 
5 Recife Brasil 37% 
6 Fortaleza  Brasil 35% 
7 São Paulo  Brasil 30% 
8 Belo Horizonte  Brasil 27% 
9 Porto Alegre  Brasil 25% 
10 Brasília  Brasil 20% 

Fonte: TOMTOM Traffic Index. 

 

                                            
1
 O trabalho utiliza a definição de mobilidade urbana adotada pela Política Nacional de Mobilidade 

Urbana, oriunda do Ministério das Cidades (mais informações em: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12587.htm).  

2
 O TOMTOM Traffic Index é um ranking elaborado desde 2012 pela empresa TOMTOM, fabricante 

de GPS automotivo, que mede o índice de congestionamento de 390 cidades, localizada em 48 
países. Como nível de congestionamento considera-se o tempo adicional que os motoristas de uma 
cidade gastam para se deslocarem, comparando com o tempo médio que se gasta para os mesmos 
deslocamentos ao longo do ano. Para maiores informações, consultar: 
https://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/ 

http://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/city/rio-de-janeiro
http://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/city/santiago-de-chile
http://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/city/buenos-aires
http://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/city/salvador
http://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/city/recife
http://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/city/fortaleza
http://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/city/sao-paulo
http://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/city/belo-horizonte
http://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/city/porto-alegre
http://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/city/brasilia
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12587.htm
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Esta situação das condições de mobilidade urbana no Brasil torna fundamental a 

discussão sobre alternativas de políticas públicas3. Uma indicação da preocupação 

do setor público com a mobilidade urbana foi a aprovação da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana4  em janeiro de 2012, visando aprimorar a acessibilidade e a 

mobilidade no país 5 . Esta lei estabelece que municípios com mais de 20.000 

habitantes necessitam elaborar um Plano de Mobilidade Urbana concomitantemente 

a elaboração do Plano Diretor. Em 2014, aproximadamente 25% destes municípios 

possuíam este plano (FGV PROJETOS, 2014). 

Quanto às políticas voltadas para amenizar os problemas de mobilidade nas 

grandes cidades brasileiras, destaca-se a implementação de faixas exclusivas para 

ônibus. Arbex, Cunha e Setti (2016) mediram, na cidade de São Paulo, o impacto da 

implementação de faixas exclusivas sobre a velocidade média dos ônibus que 

utilizam a faixa, encontrando um resultado positivo de 9,13%. Já Basso e Silva 

(2014) encontraram que o uso desta política gerou aumento da velocidade média 

dos ônibus em Londres e Santiago. 

O presente trabalho tem o objetivo de avaliar se a implementação de faixas 

exclusivas na cidade de São Paulo alterou a velocidade média de circulação dos 

veículos que trafegam fora das faixas exclusivas. Assim, busca-se avaliar o efeito 

colateral da política pública, uma vez que mesmo sendo os usuários de ônibus o seu 

foco principal, os usuários dos outros modais também são afetados pela política. Os 

efeitos de tal política não são claramente observáveis, podendo ser tanto positivos, 

em virtude de tornar uma via exclusiva aos usuários do transporte público e 

reordenar o trânsito, ou negativos, pois se reduz o espaço de tráfego para os 

automóveis, caminhões, motos, entre outros veículos. Para mensurar o efeito da 

                                            
3
 Como política pública, dentre as diversas definições levantadas pela literatura, foi adotada a 

definição utilizada por Rua e Romanini (2013), que definem políticas públicas como o sistema de 
decisões públicas que visa a ações ou omissões, preventivas ou corretivas, destinadas a manter ou 
modificar a realidade de um ou vários setores da vida social, por meio da definição de objetivos e 
estratégias de atuação e da alocação dos recursos necessários para atingir os objetivos 
estabelecidos. 

4
 Lei Federal n° 12.587/2012, disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2012/lei/l12587.htm. 

5
 Mobilidade e acessibilidade não podem ser consideradas sinônimos. O Conceito de mobilidade diz 

respeito à capacidade dos agentes se deslocarem no espaço, enquanto a acessibilidade só é atingida 
caso os agentes tenham capacidade de acessar locais de interesse, ou seja, locais que geram 
oportunidades de interação. Desta forma, altos níveis de mobilidade podem ou não refletir altos níveis 
de acessibilidade (HADDAD e VIEIRA, 2015; HADDAD ET AL 2015). 
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política sobre a velocidade média da via, serão utilizados dados de velocidade média 

e volume de tráfego de uma amostra de vias da cidade de São Paulo no período de 

2010 a 2015, fornecidos pela Companhia de Engenharia de tráfego (CET) e pela 

São Paulo Transporte (SPTRANS)6. O método empregado é o de diferença-em-

diferenças. Deve-se destacar que a avaliação contrafactual da política de faixas 

exclusivas em uma cidade das dimensões de São Paulo ainda não foi feita e a 

literatura internacional a esse respeito é escassa. 

Além desta seção introdutória, a próxima seção detalha a revisão da literatura a 

respeito de avaliação dos impactos de políticas de mobilidade urbana. A terceira 

seção aborda o caso avaliado de criação de faixas exclusivas de ônibus na cidade 

de São Paulo. Na quarta seção é descrita a base de dados utilizada e a estratégia 

empírica adotada no trabalho. A quinta seção analisa os resultados do trabalho. Por 

fim, as conclusões do trabalho são apresentadas. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONOMICO DE POLÍTICA DE 

MOBILIDADE 

Uma estrutura de mobilidade debilitada gera perdas para os municípios e para o 

país, conforme mostram os trabalhos de Haddad e Vieira (2015), Cintra (2014) e 

Lucinda et al. (2015). Visando entender melhor este fenômeno, Haddad e Vieira 

(2015) analisam a estrutura de mobilidade urbana da cidade de São Paulo utilizando 

um modelo espacial de equilíbrio geral computável com dados do Censo de 2010 e 

da Pesquisa Origem e Destino 2007 7 . Os autores apresentam que, dadas as 

características da cidade de São Paulo, o tempo médio de deslocamento dos 

trabalhadores deveria ser 27% mais baixo que o verificado (o que corresponde a 

meia hora). O estudo ainda demonstra que caso houvesse uma redução desta 
                                            
6

 Foram analisadas 139 vias, sendo que 44,6% destas possuem faixa exclusiva (que foram 
implementadas ao longo do tempo da amostra). 

7
 Pesquisa realizada a cada 10 anos pelo Metrô que busca captar os padrões de viagens das 

pessoas dentro da Região Metropolitana de São Paulo (para mais informações, consultar 
http://www.metro.sp.gov.br/pesquisa-od/pesquisa-od.aspx). 
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magnitude no tempo médio de deslocamento, em comparação ao ano de 2010, 

haveria um aumento de 15% da produtividade dos trabalhadores da Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP), aumento de 2,83% no Produto Interno Bruto 

(PIB) brasileiro e de 2,83% no consumo do país. No caso da capital do estado, o PIB 

municipal poderia ser 10,94% mais elevado e o consumo 16,17% maior8. Quanto 

aos demais municípios que compõem a RMSP, no longo prazo se obteria o aumento 

no consumo de 18,53% e do PIB municipal em 12,89%9. 

Para se entender a importância que o sistema metroviário de São Paulo tem sobre a 

economia do país, Haddad et al (2015) simulam, por meio de um modelo espacial de 

Equilíbrio Geral Computável, as perdas incorridas na cidade caso o metrô deixasse 

de existir. Com base nos dados da Pesquisa Origem e Destino do ano de 2007, 

realizada pelo Metrô, e no Censo de 2010, os autores estimam que a retirada do 

metrô na cidade de São Paulo causaria um efeito total macroeconômico de perda de 

1,7% do PIB da cidade de São Paulo e 0,6% do PIB do Brasil. Esta perda é 

justificada pelo fato da existência de uma infraestrutura de transporte público reduzir 

(i) o número de veículos privados nas vias, (ii) o custo de frete (em razão da redução 

no trânsito) e (iii) os custos ambientais, gerados pela queda na emissão de 

poluentes e que impactam sobre a qualidade de vida da população. Haddad et al 

(2015) ainda enfatizam que caso não houvesse o metrô e a população precisaria 

readequar seus deslocamentos utilizando outros modais (ônibus, automóveis 

particulares, entre outros). Neste caso, as regiões mais periféricas da cidade, como 

a zonas leste e sul, seriam as mais afetadas, aumentando em até 60% o tempo de 

deslocamento dos cidadãos de sua residência ao trabalho (Mapa 1). 

 

                                            
8
 Ano base de comparação: 2010. 

9
 Ano base de comparação: 2010. 
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Mapa 1 – Mudança no tempo de deslocamento caso não houvesse o Metrô de São Paulo 

 

Fonte: Haddad et al (2015) 

Além da infraestrutura metroviária, diversos municípios no mundo adotam medidas 

que facilitam o tráfego de ônibus pelas vias das cidades. Entre as medidas mais 

comuns está a construção de corredores de ônibus, ou seja, a discriminação de uma 

ou mais faixas totalmente ou parcialmente exclusivas ao tráfego de ônibus. Como 

impactos positivos deste tipo de medida, pode-se destacar o aumento da velocidade 

média dos ônibus. 

Buscando avaliar o efeito da implementação de corredores de ônibus nas cidades de 

Londres (entre 2004 e 2008) e Santiago (ano de 2001), Basso e Silva (2014) utilizam 

um modelo nested logit, que compara as opções de escolha modal que os usuários 

têm em ambas as cidades. Entre as conclusões do estudo, destaca-se o fato de que 

no horário de pico, a velocidade média dos ônibus aumentou de 13 para 27 km/h 
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(+107,7%) em Londres e de 15 para 21 km/h (+40%) em Santiago, enquanto que a 

velocidade média dos carros se manteve constante nas vias de Londres e caiu de 44 

para 40 km/h (-9,1%) em Santiago. Arasan e Vedagiri (2010) obtêm resultados 

similares para a cidade de Chennai, na Índia. Analisando o fluxo de veículos em uma 

importante via de acesso à Região Metropolitana de Chennai durante um dia, os 

autores realizam simulações, utilizando um modelo de equilíbrio parcial, e encontram 

o efeito sobre a velocidade média caso a via possuísse ou não faixas exclusivas. Os 

autores constatam que a implementação de corredores de ônibus aumentaria a 

velocidade dos ônibus, que antes possuíam velocidade média entre 13,7 km/h a 63 

Km/h e após a implementação da faixa exclusiva passariam a ter velocidade média 

de aproximadamente 65,5 km/h. Já a velocidade dos carros se reduziria de 39 km/h 

para 23 km/h (-41%) para vias de 11m de largura e de 43 km/h para 38 km/h (-

11,6%) para vias de 14,5m de largura. 

Algumas cidades brasileiras10 já adotam a política de corredores e faixas de ônibus 

como meios para amenizar os problemas de mobilidade urbana. Entre os estudos 

que analisam o impacto destas políticas no país, destaca-se o realizado por Arbex, 

Cunha e Setti (2016), que analisam a política de faixas exclusivas de ônibus na 

cidade de São Paulo, e Paradeda, Kraus e Carlson (2014), que estudam o efeito 

desta mesma política na cidade de Florianópolis. A partir de um teste de média e 

uma comparação de medianas antes e depois da adoção de tal política, Arbex, 

Cunha e Setti (2016) analisam as médias das velocidades dos ônibus que trafegam 

em vias com e sem faixas exclusivas na capital paulista entre agosto de 2013 e abril 

de 2015. O teste de média elaborado no estudo constatou que as linhas que utilizam 

faixas de ônibus tiveram aumento de 9,13% na mediana das velocidades. Já 

Paradeda, Kraus e Carlson (2014) analisam, por meio de um modelo de simulação 

de trânsito, o conjunto de vias que dão acesso a ilha de Florianópolis11 no ano de 

2014 e concluem que a implementação de faixas de ônibus nestas vias gerou 

aumento na velocidade média dos ônibus e redução na velocidade média dos 

automóveis; contudo, caso a frota de automóveis fosse reduzida em 20% a menos 

                                            
10

 Entre as cidades que atualmente possuem faixas exclusivas de ônibus podemos citar São Paulo, 
Rio de Janeiro, Florianópolis, Curitiba, Salvador, Recife e Goiânia. 

11
 A cidade de Florianópolis possui o total de 36 km de vias que permitem aos motoristas 

locomover-se da ilha para o continente e vice-versa. 
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de carros, de forma que estes usuários trocassem seus carros pelo ônibus, seria 

possível anular o impacto das faixas sobre a velocidade média dos carros. 

Além dos ganhos de velocidade média para os ônibus, a literatura também mostra 

que os corredores geram externalidades para a região próxima à sua 

implementação, entre as quais se destaca o impacto sobre o valor do aluguel 

residencial e comercial de áreas próximas aos corredores e a pontos de ônibus 

(CEVERO, KANG, 2011; LEE, CHAGAS, 2015) e a redução da emissão de gases 

poluentes, como o CO, NOx, PM2,5 e PM10 (BEL, HOLST, 2015). Especialmente para 

a RMSP, este segundo efeito se torna relevante uma vez que os veículos são os 

principais responsáveis pelas das emissões de poluentes na atmosfera. Segundo 

estudo realizado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), em 

2015 os veículos foram responsáveis por 97% das emissões de CO, 76% de HC, 

68% de NOx, 17% de SOx e 40% de MP (CETESB, 2016)12. 

Em algumas cidades, o impacto da implementação de corredores de ônibus chega a 

ser significativo a ponto criar incentivos para que a população utilize o ônibus em 

detrimento do outros modais, como o automóvel, por exemplo. Arasan e Vedagiri 

(2010) estimam um modelo logit para a probabilidade dos motoristas da cidade de 

Chennai (Índia) trocarem de modal devido a implementação de faixas exclusivas de 

ônibus em vias da cidade. O estudo estima que a probabilidade de um usuário de 

moto passar a utilizar ônibus em vias com corredores é de 92% para vias de 11,0m 

                                            
12

 O Monóxido de Carbono (CO) é um gás inodoro e incolor, formado no processo de queima de 
combustíveis. Este gás tem alta afinidade com a hemoglobina no sangue, substituindo o oxigênio. A 
inalação deste gás em excesso tem como principais efeitos a redução da disponibilidade do 
oxigênio ao cérebro, coração e para o resto do corpo, durante o processo de respiração. Em baixa 
concentração causa fadiga e dor no peito, em alta concentração pode levar a asfixia e morte. 
Os Hidrocarbonetos (HC) são compostos formados por carbono e hidrogênio e que podem se 
apresentar na forma de gases, partículas finas ou gotas. Estes gases são precursores para a 
formação do ozônio troposférico e apresentam potencial causador de efeito estufa (metano). 
Óxidos de Nitrogênio (NOx) são formados no processo de combustão e que em altas concentrações 
podem gerar elevação dos problemas respiratórios. 
Já os Óxidos de Enxofre (SOx) são emitidos por fontes naturais ou por fontes antropogênicas, e 
pode reagir com outros componentes na atmosfera. Entre os efeitos a saúde, podem ser citados o 
agravamento dos sintomas da asma e aumento de internações hospitalares, decorrentes de 
problemas respiratórios. São precursores da formação de material particulado secundário. No 
ambiente, podem reagir com a água na atmosfera formando chuva ácida. 
Material Particulado (MP) corresponde a uma mistura complexa de sólidos com diâmetro reduzido, 
cujos componentes apresentam características físicas e químicas diversas, tendo como principais 
efeitos sobre a saúde: câncer respiratório, arteriosclerose, inflamação de pulmão e agravamento de 
sintomas de asma (MMA, 2018; CETESB, 2001). Para maiores informações, consultar: 
http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/qualidade-do-ar/poluentes-
atmosf%C3%A9ricos#Material_particulado e http://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/Ar/ar_saude.asp 

http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/qualidade-do-ar/poluentes-atmosf%C3%A9ricos#Material_particulado
http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/qualidade-do-ar/poluentes-atmosf%C3%A9ricos#Material_particulado
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e 58% para vias de 14,5m de largura. Já o usuário de carro teria probabilidade 

migrar para o ônibus de 70% para vias de 11,0m e de 28% para vias de 14,5m de 

largura. Por fim, o referido estudo mostra que os usuários de auto-rickshaw, 

conhecidos popularmente como “Tuc-Tuc”, tem probabilidades de troca de modo de 

92% para vias de 11,0m e 72% para vias de 14,5m. Analisando a cidade de São 

Paulo, Moita e Lopes (2016) obtêm resultados distintos. Utilizando um modelo logit 

multinomial e os dados da Pesquisa Origem e Destino do ano de 2007, realizada 

pelo Metrô, os autores concluem que a introdução de corredores de ônibus tem 

pouco efeito sobre a escolha dos paulistanos, mas que a existência de estações de 

metrô próximo ao usuário provoca migração moderada de usuários do carro para 

metrô e ônibus. 

Como o foco deste estudo será a política de faixas exclusivas implementada na 

cidade de São Paulo, e tendo em vista as diferentes formas como esta política foi 

implementada e seus impactos foram avaliados, tanto em cidades estrangeiras e 

brasileiras, as próximas seções deste trabalho buscarão detalhar o método de 

Diferenças-em-Diferenças, usualmente utilizado na literatura para a avaliação de 

impacto de políticas públicas (seção 2.2), a política de faixas exclusivas na cidade 

de São Paulo (seção 3), a estratégia empírica adotada (seção 4) e estimar o seu 

impacto sobre os usuários das vias alvo desta política (seção 5). 

 

2.2. MODELO TEÓRICO DE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

O estudo realizado neste trabalho utilizará o Método de Diferença-em-Diferenças, 

um método de avaliação de impacto não-experimental13, para avaliar os impactos 

gerados pelas políticas de faixas exclusivas de ônibus, de redução de velocidade 

máxima permitida e de liberação do tráfego de táxis nas faixas sobre a velocidade 

média nas vias. Apesar de diversas políticas terem sido implementadas durante o 

                                            
13

 Foguel (2012) classifica os métodos de avaliação de impacto em dois grupos: experimental e não-
experimental. Enquanto que o primeiro é baseado na seleção aleatória de agentes afetados e não 
afetados pela política avaliada, o segundo modelo utiliza-se de hipóteses para identificar o efeito 
causal do objeto de estudo, procurando mimetizar o método experimental. Entre os métodos não-
experimentais, um dos mais utilizados é o método das diferenças em diferenças. 



20 

 

período de análise, o foco principal é avaliar a política de faixas exclusivas de 

ônibus. 

O Método de Diferença-em-Diferenças (DD) busca mensurar o impacto da adoção 

de uma política sobre determinada parcela de observações. Para isto, são 

realizadas duas comparações: entre dois períodos de tempo e entre grupos 

envolvidos e não envolvidos no programa (GERTLER, 2011, ANGRIST, PISCHKE, 

2008). A principal aplicação deste método é para a realização de experimentos 

naturais (ou quase-experimentos), ou seja, uma situação na qual é possível construir 

um grupo de tratados (indivíduos que participaram do programa) e um de controle 

(indivíduos que não participaram do programa) em que os indivíduos sejam 

parecidos em diversos aspectos e observados antes e depois da ocorrência do 

programa (GERTLER, 2011; FOGEL, 2012). 

Segundo Angrist e Pischke (2008), para que seja possível o emprego do método de 

DD, a principal hipótese adotada é que a trajetória temporal da variável de resultado 

para o grupo de controle represente o que ocorreria com o grupo tratado caso não 

houvesse a intervenção, ou seja, o que ocorre com o grupo de controle no período 

após o tratamento deve ser um retrato fiel do que ocorreria com o grupo de tratados, 

caso este não sofresse o tratamento. Desta forma, os grupos de controle e de 

tratamento devem ter tendências paralelas para o método ser válido. Outro aspecto 

importante é que o método de DD não necessita que a data inicial das observações 

dos grupos de controle e tratamento sejam as mesmas, mas apenas que ambos os 

grupos possuam observações datadas de antes do início do programa (GERTLER, 

2011; FOGEL, 2012). Desta forma, se a condição de mesma tendência é atendida, 

então mudanças na trajetória da variável de resultado do grupo de tratados em 

relação aos controles, após o programa, são atribuídos aos efeitos causais da 

intervenção. 

Devido à importância da hipótese de tendências paralelas, são realizados alguns 

testes de verificação, dentre os quais a análise, graficamente e/ou por meio de teste 

de médias, da tendência antes da implementação do programa. O intuito deste teste 

é verificar se ocorrem mudanças na tendência da variável de resultado nos grupos 

de controle e de tratados. Caso esta variável se mova em tendência paralela nestes 

grupos, então se pode inferir que estas deverão continuar a se mover em tendências 
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paralelas após a implementação do programa (GERTLER, 2011). Além das 

tendências paralelas, Foguel (2012) ainda destaca que o modelo de DD necessita 

de outras duas importantes hipóteses: i) que a composição dos grupos de 

tratamento e controle não se altere de forma significativa entre os períodos anterior e 

posterior à intervenção e ii) que os grupos de tratamento e controle não sejam 

afetados de forma heterogênea por mudanças de qualquer natureza que ocorram 

após o programa. 

Para calcular o estimador do modelo de DD é realizada uma dupla subtração. A 

primeira corresponde à diferença das médias da variável de resultado antes e depois 

do programa, para os grupos de controle e tratados. A segunda corresponde à 

diferença da primeira diferença calculada entre esses dois grupos, ou seja a 

diferença entre a diferença da média do grupo de tratados (antes e depois do 

programa) e a diferença da média do grupo de controle (antes e depois do 

programa) (CAMERON, TRIVEDI, 2005; GERTLER, 2011; FOGUEL, 2012). O 

modelo abaixo representa uma forma simplificada do modelo de DD: 

 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛿𝑋𝑖𝑡 +  𝛽𝐷𝑖𝑡 + 𝜌𝑇𝑖𝑡 + ∅𝑖 + 휀𝑖𝑡  (1) 

 

Onde 𝑌𝑖𝑡  corresponde à variável de interesse, ou seja, o parâmetro alterado pelo 

programa.  O subscrito t corresponde ao período de tempo no qual o indivíduo (ou 

unidade de observação) i se encontra. Os subscritos t e i terão a mesma função para 

todas as variáveis. O vetor 𝑋𝑖𝑡  representa as características observadas do 

indivíduo. Já 𝐷𝑖𝑡  corresponde a uma variável binária que indica o tratamento, ou 

seja, que assume valor unitário se o indivíduo é tratado após a data em que o 

programa se iniciou, e valor nulo caso contrário; 𝑇𝑖𝑡  representa as variáveis dummy 

de ano. O vetor ∅  corresponde aos efeitos fixos individuais. Este vetor permite 

controlar a influência das características não observáveis que são fixas no tempo, ou 

seja, a heterogeneidade não observável existente entre as observações que são 

constantes ao longo do tempo. Por fim, o termo de erro é dado por 휀𝑖𝑡 . 
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No modelo de DD, os efeitos fixos podem ser correlacionados com qualquer 

característica observada dos indivíduos, incluindo a que determina a participação no 

programa, 𝐷𝑖𝑡 . Ao permitir esse tipo de correlação, o método de DD controla o viés 

de autosseleção. 

O efeito do programa ou da política pública (condicional a 𝑋) será medido pelo 

parâmetro 𝛽 , uma vez que a interação entre as variáveis 𝑇  e t irá captar 

especificamente como o grupo de tratamento foi afetado no período pós-programa, 

ou seja, se a média de 𝑌 para esse grupo em particular tornou-se diferente após a 

intervenção. Caso não houvesse o termo de interação entre as variáveis, 𝛽 captaria 

apenas o efeito médio de participar ou não do programa e 𝜌 captaria a diferença 

entre as médias no período pré e pós-tratamento (ambos os efeitos condicionados a 

𝑋). 

Portanto, denota-se 𝑇 = {1,0} a participação ou não no programa e por t = {1,0} no 

qual 0 e 1 representam respectivamente antes e depois do programa. Considerando 

adicionalmente exogeneidade de X e aplicando a dupla diferença obtém-se que: 

 

𝛽 = {𝐸[𝑌│𝑋,𝑇 = 1, 𝑡 = 1] − 𝐸[𝑌│𝑋,𝑇 = 1, 𝑡 = 0] } −  {𝐸[𝑌│𝑋,𝑇

= 0, 𝑡 = 1] − 𝐸[𝑌│𝑋,𝑇 = 0, 𝑡 = 0] } 

(2) 

 

no qual a primeira diferença compara a média dos indivíduos que participaram do 

programa no período pré e pós tratamento, e a segunda diferença compara as 

médias dos indivíduos que não participaram do programa nos períodos pré e pós-

tratamento. Se rearranjadas as equações (1) e (2), obtém-se: 

 

𝛽 = {𝐸[𝑌│𝑇 = 1, 𝑡 = 1] − 𝐸[𝑌│𝑇 = 0, 𝑡 = 1] } −  {𝐸[𝑌│𝑇 = 1, 𝑡

= 0] − 𝐸[𝑌│𝑇 = 0, 𝑡 = 0] } 

(3) 
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O rearranjo da expressão mostra que o método permite a existência de diferenças 

de médias entre os dois grupos no período pré-programa, ou seja, não é necessário 

que o segundo termo entre chaves da expressão seja igual a zero. Logo, 𝛽 

corresponderá a diferença de médias existentes entre os dois grupos no período 

anterior e posterior ao programa. 

Caso a política seja implementada ao longo de vários períodos, o modelo de DD 

deve conter variáveis dummy que captem o efeito período a período. 

Como desvantagens do uso do método de DD, Foguel (2012) ressalta a sua 

incapacidade em lidar com casos em que alguma mudança temporária num fator 

não observável dos indivíduos afeta a decisão de participação no programa. Assim, 

é possível que haja viés caso alguma característica não observável varie no tempo e 

afete a variável de resultado e a participação do indivíduo no programa. 

 

3. A POLÍTICA DE FAIXAS EXCLUSIVAS NA CIDADE DE SÃO PAULO 

A delimitação de espaços exclusivos para o tráfego de ônibus é uma política que 

começou a ser implementada na cidade de São Paulo na década de 1970. Segundo 

dados da CET (2015), a primeira faixa exclusiva de ônibus foi implementada na 

Avenida Celso Garcia durante a década de 1970. Esta década foi de grande 

relevância para as políticas públicas de mobilidade na cidade de São Paulo, uma 

vez que foi inaugurado o primeiro trecho do metrô da cidade, que abrangia as 

estações da linha Azul Jabaquara e Saúde. Já os corredores só começaram a ser 

implementados na cidade durante a década de 1980; o primeiro corredor localizado 

na Avenida Paes de Barros, foi criado em 1980.  

Enquanto que os corredores de ônibus foram construídos paulatinamente ao longo 

do tempo na cidade, de forma que em 2015 já existiam 18 corredores (95,9 km), as 

faixas exclusivas, só ganharam importância a partir do ano de 2013, quando foram 

implementados mais quilômetros de faixas no município de São Paulo desde o início 

da política (375,2 Km). Como a análise deste trabalho será focada na política de 

faixas exclusivas de ônibus, serão analisados os anos em que a política ganhou 

maior relevância, entre 2010 a 2015, período que foram inauguradas 
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aproximadamente 446 Km de faixas exclusivas de ônibus. Também cabe ressaltar 

que outras políticas foram implementadas na cidade paralelamente; destacam-se a 

política de redução da velocidade máxima permitida nos anos de 2014 e 2015, que 

alterou o limite de velocidade de mais de 220 vias na cidade, e a liberação do 

tráfego de táxi nas faixas exclusivas, no ano de 2014. A Figura 1 resume 

cronologicamente as políticas apresentadas. 

 

Figura 1 – Políticas de Mobilidade Urbana na cidade de São Paulo 

 

Fonte: CET (2015), SPTRANS (2016) e SPObras (2016). Elaboração Própria. 

 

Como indica o Gráfico 1, após esta primeira forte expansão no ano de 2013, os anos 

seguintes foram marcados por um menor aumento das faixas exclusivas (CET, 

2015).  

 

Década 

1970
1972

Inicio da 

implementação 
das Faixas 
Exclusivas

Primeira Faixa:

Av. Celso Garcia 

(extensão 5,7 Km; 

período integral; 

ambos sentidos)

Inauguração do 

primeiro trecho do 
metrô de SP 

Trecho Jabaquara-

Saúde, Linha Azul.

2012

Aprovação do 

Plano Nacional 
de Mobilidade 
Urbana

Municípios com mais 
de 20.000 habitantes 

devem elaborar um 

Plano de Mobilidade 
Urbana 

03/2014

Liberação do 

tráfego de taxi 
com passageiro 
em 18 faixas 

exclusivas

09/2014

Liberação do 

tráfego de taxi 
com passageiro 
em todas as 

faixas

2013

Inauguração de 370 

Km de  Faixas 
Exclusivas e Política 
de Redução da 

Velocidade Máxima

(até 2013 havia 186 Km de 

Faixas Exclusivas)

(...)

2015

2ª Redução da 

Velocidade Máxima 
(Redução das 
Marginais)

2016

Proibição do 

tráfego de ônibus 
fretado em 
corredores e 

faixas exclusivas

2017

Aumento da 

Velocidade 
Máxima nas 
marginais

1980

Inauguração do 

primeiro Corredor 
de Ônibus

Av. Paes de Barros

(extensão 3,85 Km)
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Gráfico 1 – Faixas Exclusivas inauguradas anualmente (1970 a 2016) 

 

Fonte: CET (2015), SPTRANS (2016) e SPObras (2016). Elaboração Própria. 

 

O Gráfico 2 ilustra que a criação de faixas de ônibus se concentraram em alguns 

meses de 2013, principalmente no segundo semestre deste ano. A quantidade de 

faixas exclusivas inauguradas é indicada pelas barras no eixo da esquerda e os 

quilômetros de faixas exclusivas inaugurados são indicadas pela linha no eixo a 

direita. O Gráfico 2 mostra que a expansão de faixas exclusivas não foi uma política 

concentrada em alguns meses e sim disperso ao longo do ano de 2013. 

 

Gráfico 2 – Faixas inauguradas, por mês (2013 a 2016) 

 

Fonte: CET (2015), SPTRANS (2016) e SPObras (2016). Elaboração Própria. 
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O Mapa 2 apresenta a distribuição de corredores de ônibus e de faixas exclusivas de 

ônibus ao longo da cidade de São Paulo. 

 

Mapa 2 – Faixas Exclusivas inauguradas entre 1970 e 2014 

 

Fonte: CET (2015), SPTRANS (2016) e SPObras (2016). Elaboração Própria. 

 

Cabe notar que as faixas abrangem uma região muito mais extensa da cidade que 

os corredores, atendendo a regiões que anteriormente não possuíam corredores, 

como a zona leste (Mapa 3).  
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Mapa 3 – Corredores (esquerda) e faixas exclusivas (direita) Ônibus, São Paulo (2017) 

 

Fonte: CET (2015). Elaboração Própria. 
 

Adicionalmente, nota-se que muitas faixas se conectam as estações de metrô e 

trem, ampliando a complementaridade entre os modais (Mapa 4). 

 

Mapa 4 – Malha metroviária, corredores e faixas exclusivas (2017) 

 

Fonte: GEOSAMPA (2017). Elaboração Própria. 

 

Regra de uso dos 

corredores:

-Permitida circulação de 

automóveis todos os 
dias (23h00 às 04h00)

- Taxi com passageiro: 

qualquer horário e dia 

da semana; Sem 

passageiro: permitida 
circulação de 2ª a 6ª 

feiras, das 00h00 até as 

04h00 do dia seguinte

Regra de uso das 

faixas exclusivas:

-Permitida circulação de 

automóveis nos feriados 
(das 00h00 até as 04h00 

do dia seguinte). 

- Taxi com passageiro: 

qualquer horário e dia da 

semana; Sem 
passageiro: permitida 

circulação de 2ª a 6ª 

feiras, das 00h00 até as 

04h00 do dia seguinte
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Há diferenças consideráveis entre os corredores de ônibus e as faixas exclusivas. 

Enquanto, a implementação dos corredores ocorrem após obras de adaptação das 

vias, construção de faixa própria para o tráfego de ônibus e adaptação dos pontos 

de parada, as faixas exclusivas são instaladas a partir da remarcação do asfalto, 

destacando o perímetro que será destinado para o tráfego dos ônibus (usualmente, 

a faixa à direita da via). Importante frisar que é permitida a circulação de ônibus 

fretados apenas em corredores e faixas exclusivas existentes nas Marginais Tietê e 

Pinheiros. Nas faixas exclusivas e corredores das vias restantes, o tráfego dos 

ônibus fretados é proibido14. 

Outra importante diferença deve-se as regras de uso por automóveis e taxis. 

Atualmente, é permitida a circulação de automóveis nos corredores de ônibus todos 

os dias durante a madrugada (das 23h00 até as 04h00), nos finais de semana (das 

15h00 de sábado até as 04h00 de segunda-feira), e nos feriados (das 00h00 até as 

04h00 do dia seguinte). Já nas faixas exclusivas, é permitida em todas as faixas 

exclusivas que os automóveis circulem aos feriados (das 00h00 até as 04h00 do dia 

seguinte); adicionalmente cada faixa exclusiva possui regras próprias de circulação 

de automóveis que são sinalizadas na via. Quanto aos taxis, é permitido o tráfego 

em qualquer horário e dia da semana, desde que esteja com passageiro e que não 

possuam película de escurecimento nos vidros; caso contrário, é permitida a sua 

circulação de 2ª a 6ª feiras, das 00h00 até as 04h00 do dia seguinte15. 

 

                                            
14

 Conforme previsto no artigo 16 da Portaria nº 72/16 SMT. GAB e na Portaria nº 71/16. 
15

 As regras em vigor para tráfego em corredores e faixas exclusivas são estabelecidas pelas nas 
Portarias nº 083/16-SMT.GAB e nº 084/16-SMT.GAB, ambas de 2016, disponíveis em: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/institucional/index.php?p=168072 
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4. AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE FAIXAS EXCLUSIVAS NA CIDADE DE 

SÃO PAULO 

4.1. DESCRIÇÃO DA BASE DE DADOS 

Para a realização deste estudo, as principais fontes de dados foram disponibilizadas 

pela CET e pela SPTRANS via solicitação feita ao Portal de Transparência16. A base 

de dados é referente ao período de 2010 a 2015 para um conjunto de em média 30 

rotas todos os anos, contendo importantes vias da cidade. Entre os principais dados 

da base, deve-se destacar a medição do tempo médio para percorrer a via e 

quantidade de veículos (carros, motos, caminhões, ônibus e bicicletas) que 

trafegaram por pontos selecionados desta amostra. A medição é realizada utilizando 

um veículo-teste, que realiza viagens por toda a rota no período da manhã (entre as 

7h00 e as 10h00) e da tarde (entre as 17h00 e as 20h00). Na média são realizadas, 

em cada rota, três viagens em cada sentido, por período do dia (manhã e tarde)17. 

As viagens ocorrem em períodos que podem variar entre alguns dias ou semanas, 

dependendo da via (Gráfico 3 e Gráfico 4). Apesar da base de dados não especificar o 

dia da semana em que a medição é realizada, vale notar que 44% das observações 

que geram o dado de velocidade média de uma via foram realizadas em intervalos 

que não englobam finais de semana, e que aproximadamente 78% das observações 

englobam até um final de semana, de modo que as observações ocorrem em 

períodos curtos de tempo. 

 

                                            
16

O Portal de Transparência é um sitio disponibilizado pelo Governo do Município de São Paulo que 
permite a solicitação de dados e informações sobre a administração municipal. Para maiores 
informações, consultar: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/institucional/cet/acesso_a_informacao
/index.php?p=179610 
17

 Para maiores informações, consultar http://www.cetsp.com.br/sobre-a-cet/relatorios-
corporativos.aspx. 
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Gráfico 3 – Histograma: Quantidade de dias contidos no intervalo de medida. 

 

Fonte: CET (2015). Elaboração própria. 

 

Gráfico 4 – Histograma: Finais de semana contidos no intervalo de medida. 

 

Fonte: CET (2015). Elaboração própria. 

 

A unidade de análise serão trechos pertencentes às rotas monitoradas pela CET. 

Cada trecho possuirá ao menos doze observações18, seis para cada sentido. A 

primeira observação é coletada entre as 07h00 e as 08h00, a segunda entre as 

08h00 e as 09h00, a terceira entre as 09h00 e as 10h00, a quarta entre as 17h00 e 

as 18h00, a quinta entre as 18h00 e as 19h00 e a sexta entre as 19h00 e as 20h00. 

A Figura 2 explicita como exemplo a Rota 01G, sendo destacados dois trechos que 

proporcionarão vinte e quatro observações (dois trechos, sendo realizadas seis 

observações, nos dois sentidos). A Rota 01G engloba nove trechos ao longo das 

Avenidas Eusébio Matoso, Rebouças e Rua da Consolação, medidos no período 

                                            
18

 Alguns trechos são medidos integram mais de uma rota, de forma que são medidos mais de uma 
vez no mesmo ano. Assim, esses trechos possuem mais de 12 observações. 
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entre 19/08/2015 até 20/08/2015; o primeiro trecho destacado na figura 1 

corresponde ao segmento da Avenida Eusébio Matoso, entre a Avenida Dr. Vital 

Brasil e a Ponte Eusébio Matoso, que possui 400m de extensão. Já o segundo 

trecho corresponde ao segmento da Avenida Eusébio Matoso, entre a Ponte 

Eusébio Matoso e a Avenida Pedroso de Morais, tendo 1.360m de extensão. Cada 

trecho possuirá seis medições em ambos os sentidos (Centro-Bairro e Bairro-

Centro). Adicionalmente, a Rota 01G possui três pontos de medição de quantidade 

de veículos que trafegam na via, destacados em vermelho. O primeiro ponto se situa 

no segmento da Avenida Eusébio Matoso, entre a Ponte. Eusébio Matoso e a 

Avenida Pedroso de Morais. 

 

Figura 2 – Unidade de medição da velocidade média 

 

Fonte: CET (2015). Elaboração própria. 

 

Na Tabela 2 são descritos os dados disponíveis entre 2010 e 2015, enquanto que nos 

mapas 5 a 10 são apresentadas as rotas analisadas pela CET ao longo destes anos 

Medições são 

realizadas utilizando 

um Veículo-teste, em 

dois períodos: Entre as 

7h00 e as 10h00 e 

17h00 e as 20h00. 

Em geral, para cada 

rota são realizadas 3 

viagens em cada 

sentido, por período 

(manhã e tarde)
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(destacadas em azul escuro). Na amostra, é possível observar que a participação 

das vias com faixas exclusivas eleva-se ao longo dos anos.  

 

Tabela 2 – Amostra de vias analisadas pela CET 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Observações 2.202 2.466 2.406 2.166 1.986 1.902 13.128 

Obs. Com Fx. Exclusivas 750 963 1.041 1.098 1.122 1.317 6.291 

(%) 34,1% 39,1% 43,3% 50,7% 56,5% 69,2% 47,9% 

Vias com Fx.Exclusivas 26 29 29 37 43 47 66 

(%) 35,2% 32,6% 34,1% 46,8% 52,4% 66,2% 51,2% 

Fonte: CET (2015). Elaboração própria. 

 

Mapa 5 – Mapa de localização de rotas em 2010 (destacado em azul escuro) 

 

Fonte: CET (2015) 
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Mapa 6 – Mapa de localização de rotas em 2011 (destacado em azul escuro) 

 

Fonte: CET (2015) 

 

Mapa 7 – Mapa de localização de rotas em 2012 (destacado em azul escuro) 

 

Fonte: CET (2015) 
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Mapa 8 – Mapa de localização de rotas em 2013 (destacado em azul escuro) 

 

Fonte: CET (2015) 

 

Mapa 9 – Mapa de localização de rotas em 2014 (destacado em azul escuro) 

 

Fonte: CET (2015) 
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Mapa 10 – Mapa de localização de rotas em 2015 (destacado em azul escuro) 

 

Fonte: CET (2015) 

 

Devido a decisões metodológicas da CET, não necessariamente todas as vias são 

analisadas em todos os anos da amostra. Em função deste fato, as observações das 

vias não se encontram disponíveis em todos os anos, gerando um painel 

desbalanceado. Além disso, algumas vias, devido a sua grande importância e 

intenso fluxo de veículos, são analisadas mais de uma vez no mesmo ano. Isto é 

positivo para esta análise, pois permite que ao longo do ano seja possível analisar o 

efeito de mudanças que ocorreram dentro de um ano para essas vias, como por 

exemplo, a mudança na regra das faixas exclusivas por taxi e a implementação da 

redução de velocidade. 
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4.2. ESTRATÉGIA EMPÍRICA 

4.2.1. Modelo de Diferença-em-Diferenças 

O presente estudo analisa a variação da velocidade média das vias antes e depois 

da implementação das faixas exclusivas. Para isto será utilizando um modelo de 

Diferenças-em-Diferenças (DD), que possibilita a identificação do efeito da política 

sobre o grupo de agentes afetados pela política no momento posterior a 

implementação, ou seja, realiza-se uma dupla diferença. Neste caso, a combinação 

destas duas diferenças corresponde (i) a diferença entre a velocidade média das 

vias antes e depois da política e (ii) a diferença da velocidade média entre vias com 

e sem a política. Será considerado como tratamento as vias que foram beneficiadas 

por esta política pública; o grupo de controle corresponde as vias que não possuem 

faixas exclusivas no momento em que foi coletada a observação. A equação 

estimada para análise será então dada por: 

 

 

(4) 

 

no qual ∆ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑡  representa a variável dependente de interesse, que será a 

variação da velocidade média na via i no ano t, representado pelo o logaritmo natural 

da velocidade média. A principal variável explicativa do modelo é 𝑓𝑥𝑜𝑛𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖𝑡 , uma 

variável dummy igual a 1 para a via i no ano t caso a via possua faixa exclusiva de 

ônibus e igual a 0 caso a via não possua faixa exclusiva em tal período. Vale 

destacar que entre 2010 e 2015 foram realizadas outras mudanças na legislação de 

trânsito visando melhorar a circulação na cidade. Para controlar o efeito destas 

mudanças foram acrescentados os seguintes controles no modelo: 𝑟𝑒𝑑𝑣𝑒𝑙𝑖𝑡  é uma 

variável dummy igual a 0 se a via i no ano t caso não tenha sido alvo da política de 

redução da velocidade máxima permitida, e igual a 1 caso contrário. 
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O modelo também busca controlar os efeitos de regras de aplicadas sobre o seu uso 

que potencialmente tem efeito sobre o resultado da política. O vetor 𝑋𝑖𝑡  contém duas 

variáveis com este fim: (i) 𝑡𝑎𝑥𝑖𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑡 , uma variável dummy com valor igual a 1 

caso a medição da via i no ano t tenha sido realizada entre 18/03/2014 e 

13/09/2014, data de publicação da Portaria 19/14 da Secretaria Municipal de 

Transportes de São Paulo (SMT), que liberou o tráfego de taxi com passageiro em 

18 vias que possuem faixas exclusivas de ônibus; e (ii)  𝑡𝑎𝑥𝑖𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡 , variável dummy 

que assume valor igual a 1 caso a medição tenha ocorrido após 13/09/2014, data da 

Portaria 71/14 da SMT, que liberou o tráfego de taxi com passageiro em todas as 

faixas exclusivas; caso contrário, está dummy assume valor nulo. 

Já o vetor 𝑌𝑖𝑡 corresponde a controles do momento em que foi coletada a 

observação. Ele contém as variáveis (i) 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑓𝑙𝑢𝑥𝑜𝑖𝑡 , é uma variável dummy igual a 

0 para as medições da via i no ano t que ocorreram no sentido do fluxo normal do 

trânsito, dado o horário em que realizou-se a medição, e 1 para as vias que se 

encontravam no sentido do contra-fluxo; (ii) 𝑓𝑑𝑠𝑖𝑡  variável que corresponde a 

quantidade de finais de semanas contidos no intervalo em que ocorrem as medições 

de velocidade média das vias; (iii) 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑀𝑒𝑑𝑖𝑡  19, correspondendo a variáveis 

dummies indicando qual o momento do dia em que realizou-se a observação; e (iv) 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝐹𝑎𝑖𝑥𝑎𝑠𝑖𝑡  que corresponde a quantidade de faixas da via. 

Por fim, o vetor 𝑍𝑖𝑡  corresponde aos possíveis efeitos referentes à utilização das vias 

pela população. Este vetor contém as variáveis 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑖𝑡 , 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜𝑒𝑠𝑖𝑡 , 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑠𝑖𝑡 , 

o𝑛𝑖𝑏𝑢𝑠𝑓𝑟𝑡𝑖𝑡  e 𝑜𝑛𝑖𝑏𝑢𝑠𝑢𝑟𝑏𝑖𝑡 que indicam a participação percentual de automóveis, 

caminhões, motos, ônibus fretado e urbano presentes na via i no ano t, 

respectivamente, no momento da medição da velocidade média. O vetor também 

contém a variável 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑜𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡 , que indica a quantidade de vínculos ativos em 

cada distrito da cidade. Esta variável foi construída utilizando-se os dados da 

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) vinculado ao Ministério do Trabalho, e 

corresponde a quantidade de vínculos ativos presentes em cada distrito da cidade 

para os anos de 2010 a 201520. O intuito desta variável é controlar o efeito das 

                                            
19

 Para cada momento de medição possível foi criada uma dummy, totalizando seis dummies que 
correspondem aos períodos possíveis de medição: (i) entre as 07h00 e as 08h00; (ii) entre as 
08h00 e as 09h00; (iii) entre as 09h00 e as 10h00; (iv) entre as 17h00 e as 18h00; (v) entre as 
18h00 e as 19h00; e (vi) entre as 19h00 e as 20h00. 
20

 Para maiores informações sobre a construção desta variável, consultar o Anexo III. 
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diferentes utilizações das vias da cidade em decorrência da concentração dos 

empregos na cidade, ou seja, controlar o impacto do excesso de veículos, gerado 

pelo fato de muitos empregos estarem localizados naquele distrito, sobre a 

velocidade média das suas vias. 

Também são utilizadas dummies de ano 𝑑𝑡  e de mês 𝑚𝑡 , que buscam controlar os 

efeitos da sazonalidade sobre a variação da velocidade. Por fim, ∅𝑖  indica o efeito 

fixo. 

Além do modelo explicitado acima, busca-se analisar se o impacto é homogêneo em 

todas as regiões da cidade, dado que cada região da cidade possui suas 

especificidades, e para os diferentes tipos de faixas exclusivas. A regressão que 

analisa o efeito por região é dada por: 

 

 

(5) 

 

no qual o vetor 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑎𝑜𝑖𝑡  compreende as variáveis 𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒𝑖𝑡 , 𝑆𝑢𝑙𝑖𝑡  ,𝐿𝑒𝑠𝑡𝑒𝑖𝑡 , 𝑂𝑒𝑠𝑡𝑒𝑖𝑡  e 

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑡 , definidas como variáveis dummy iguais a 1 caso a via pertença 

respectivamente a região norte, sul, leste ou centro da cidade de São Paulo, e 0 

caso contrário.  

Adicionalmente, também se verificou se o fato das faixas funcionarem em diferentes 

horários afetava o resultado da política pública. A depender da necessidade 

específica da via, a prefeitura da cidade de São Paulo estabeleceu o horário de 

funcionamento da faixa exclusiva. Ao todo, foram observadas 17 categorias de 

faixas exclusivas, que foram reunidas em cinco grupos21:  

 Horário Crítico (𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜𝑖𝑡 ): funcionamento da faixa exclusiva entre as 05h00 

e 20h00 horas; 

                                            
21

 Lista completa das categorias observadas se encontra no Anexo II. 
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 Horário de Pico Manhã (𝐻𝑀𝑎𝑛𝑖𝑡 ): funcionamento da faixa exclusiva entre as 

05h00 e 10h00 horas; 

 Horário de Pico Tarde (𝐻𝑇𝑎𝑟𝑑𝑒𝑖𝑡): funcionamento da faixa exclusiva entre as 

17h00 e 20h00 horas; 

 Horário de Pico Manhã e Tarde (𝐻𝑀𝑎𝑛𝑇𝑎𝑟𝑑𝑒𝑖𝑡 ): funcionamento da faixa 

exclusiva entre as 05h00 e as 10h00 e entre as 17h00 e as 20h00 horas; 

 Integral (𝐻𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙𝑖𝑡 ): funcionamento da faixa exclusiva durante o dia todo. 

 

Desta forma, utilizou-se o vetor 𝑇𝑖𝑝𝑜𝐹𝑎𝑖𝑥𝑎𝑖𝑡  que contém as variáveis 

𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜𝑖𝑡 ,𝐻𝑀𝑎𝑛𝑖𝑡 , 𝐻𝑇𝑎𝑟𝑑𝑒𝑖𝑡 , 𝐻𝑀𝑎𝑛𝑇𝑎𝑟𝑑𝑒𝑖𝑡 e 𝐻𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙𝑖𝑡  cuja função é captar o 

efeito de cada tipo de faixa, respectivamente. Entre as observações com faixas 

exclusivas, verificou-se que 54,1% funcionam apenas em horário crítico, 1,3% no 

horário de pico da manhã, 3,1% durante o horário de pico da tarde, 22,1% durante 

os horários de pico da manhã e da tarde e 19,4% durante o dia todo. Assim, a 

regressão que analisa o efeito por tipo de faixa é dada por: 

 

 

(6) 

 

O Quadro 1 traz a descrição e a fonte de dados de cada uma das variáveis utilizadas. 

Quadro 1– Descrição das variáveis 

Vetor Variável Descrição Fonte 

 Dependente   

 Velocidade Logaritmo Natural da velocidade média da via  CET 

 Independentes   

 fxonibus 
Dummy igual a 1 caso a via possuía faixa 
exclusiva de ônibus e 0 caso contrário 

SPTRANS e 
SPOBRAS 

 red_vel 
Dummy igual a 1 caso a via tenha sido alvo da 
política de redução da velocidade máxima 
permitida, e 0 caso contrário 

CET e 
SPTRANS 

𝑅𝑒𝑔𝑖𝑎𝑜𝑖𝑡  Norte 
Dummy igual a 1 caso a via possua faixa 
exclusiva e se encontre localizada na região norte 
da cidade de São Paulo 

CET e 
GEOSAMPA 
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𝑅𝑒𝑔𝑖𝑎𝑜𝑖𝑡  Sul 
Dummy igual a 1 caso a via possua faixa 
exclusiva e se encontre localizada na região sul 
da cidade de São Paulo 

CET e 
GEOSAMPA 

𝑅𝑒𝑔𝑖𝑎𝑜𝑖𝑡  Leste 
Dummy igual a 1 caso a via possua faixa 
exclusiva e se encontre localizada na região leste 
da cidade de São Paulo 

CET e 
GEOSAMPA 

𝑅𝑒𝑔𝑖𝑎𝑜𝑖𝑡  Oeste 
Dummy igual a 1 caso a via possua faixa 
exclusiva e se encontre localizada na região oeste 
da cidade de São Paulo 

CET e 
GEOSAMPA 

𝑅𝑒𝑔𝑖𝑎𝑜𝑖𝑡  Centro 
Dummy igual a 1 caso a possua faixa exclusiva e 
via se encontre localizada na região central da 
cidade de São Paulo 

CET e 
GEOSAMPA 

𝑇𝑖𝑝𝑜𝐹𝑎𝑖𝑥𝑎𝑖𝑡  HCritico 
Dummy igual a 1 caso a via possua uma faixa 
exclusiva de ônibus com funcionamento entre as 
05h00 e 20h00 horas 

CET e 
SPTRANS 

𝑇𝑖𝑝𝑜𝐹𝑎𝑖𝑥𝑎𝑖𝑡  HMan 
Dummy igual a 1 caso a via possua uma faixa 
exclusiva de ônibus com funcionamento entre as 
05h00 e 10h00 horas 

CET e 
SPTRANS 

𝑇𝑖𝑝𝑜𝐹𝑎𝑖𝑥𝑎𝑖𝑡  HTarde 
Dummy igual a 1 caso a via possua uma faixa 
exclusiva de ônibus com funcionamento entre as 
17h00 e 20h00 horas 

CET e 
SPTRANS 

𝑇𝑖𝑝𝑜𝐹𝑎𝑖𝑥𝑎𝑖𝑡  HManTarde 
Dummy igual a 1 caso a via possua uma faixa 
exclusiva de ônibus com funcionamento entre as 
05h00 e 10h00 horas e entre as 17h00 e as 20h00 

CET e 
SPTRANS 

𝑇𝑖𝑝𝑜𝐹𝑎𝑖𝑥𝑎𝑖𝑡  Integral 
Dummy igual a 1 caso a via possua uma faixa 
exclusiva de ônibus com funcionamento durante 
todo o dia 

CET e 
SPTRANS 

𝑋𝑖𝑡  taxiparcial 
Dummy igual a 1 caso a via possua faixas 
exclusivas em que são permitidos o fluxo de táxi 
com passageiro desde 18/03/2014 

SMT 

𝑋𝑖𝑡  taxitotal 
Dummy igual a 1 caso a via possua faixas 
exclusivas em que são permitidos o fluxo de táxi 
com passageiro desde 13/09/2014 

SMT 

𝑌𝑖𝑡  contra_fluxo 
Dummy igual a 1 caso o veículo esteja trafegando 
em sentido contra-fluxo e 0 caso contrário

22
 

CET 

𝑌𝑖𝑡  fds 
Quantidade de fins de semana contidos no 
intervalo em que ocorre a medição das 
velocidades médias das vias 

CET 

𝑌𝑖𝑡  DM1 
Dummy igual a 1 caso a medição da velocidade 
média tenha ocorrido pela manhã, entre 07h00 e 
08h00 

CET 

𝑌𝑖𝑡  DM2 
Dummy igual a 1 caso a medição da velocidade 
média tenha ocorrido pela manhã, entre 08h00 e 
09h00 

CET 

𝑌𝑖𝑡  DM3 
Dummy igual a 1 caso a medição da velocidade 
média tenha ocorrido pela manhã, entre 09h00 e 
10h00 

CET 

𝑌𝑖𝑡  DT1 
Dummy igual a 1 caso a medição da velocidade 
média tenha ocorrido pela tarde, entre 17h00 e 
18h00 

CET 

𝑌𝑖𝑡  DT2 
Dummy igual a 1 caso a medição da velocidade 
média tenha ocorrido pela tarde, entre 18h00 e 
19h00 

CET 

𝑌𝑖𝑡  DT3 
Dummy igual a 1 caso a medição da velocidade 
média tenha ocorrido pela tarde, entre 19h00 e 
20h00 

CET 

                                            
22

 Para mais detalhes sobre a determinação de fluxo e contra fluxo nas vias, consultar o Anexo II. 
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𝑌𝑖𝑡  QuantidadeFaixas Quantidade de faixas contidas na via CET 

𝑍𝑖𝑡  
auto 

Percentual de automóveis presentes na via no 
momento da medição 

CET 

𝑍𝑖𝑡  
caminhoes 

Percentual de caminhões presentes na via no 
momento da medição 

CET 

𝑍𝑖𝑡  
moto 

Percentual de motos presentes na via no 
momento da medição 

CET 

𝑍𝑖𝑡  
onibusfrt 

Percentual de ônibus fretados presentes na via no 
momento da medição 

CET 

𝑍𝑖𝑡  
onibusurb 

Percentual de ônibus urbano presentes na via no 
momento da medição 

CET 

𝑍𝑖𝑡  
empregodist 

Estoque de vínculos ativos no distrito da cidade de 
São Paulo no qual a via esta contida, no ano t 

RAIS 

    

 m Dummy de Mês - 

 D Dummies de ano - 

 

Como a implementação das faixas exclusivas de ônibus ocorreram 

concomitantemente à adoção de outras políticas de mobilidade, foi adotada a 

estratégia de analisar o efeito combinado da política de faixa exclusiva de ônibus 

com a redução de velocidade, permitindo-se avaliar o efeito conjunto das políticas23. 

Também foram empregados como controles nas regressões as iterações entre a 

dummy de faixa exclusiva de ônibus e de liberação de tráfego de taxi24, e a iteração 

da dummy de redução de velocidade máxima permitida e liberação de tráfego de 

taxi25. 

Nesta análise também se utiliza um painel com efeitos fixos, uma vez que os efeitos 

não observados da via e que a tornam mais lenta tem correlação com as variáveis 

explicativas do modelo, como por exemplo, o volume de veículos que trafegam na 

                                            
23

 Iteração citada corresponde a multiplicação das variáveis 𝑓𝑥𝑜𝑛𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖𝑡 ∗ 𝑟𝑒𝑑𝑣𝑒𝑙𝑖𝑡  
24

Iterações citadas correspondem as multiplicações: 𝑓𝑥𝑜𝑛𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖𝑡 ∗ 𝑡𝑎𝑥𝑖𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑡  e 𝑓𝑥𝑜𝑛𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖𝑡 ∗

𝑡𝑎𝑥𝑖𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡  

25
 Iterações correspondem as multiplicações: 𝑟𝑒𝑑𝑣𝑒𝑙𝑖𝑡 ∗ 𝑡𝑎𝑥𝑖𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑡  e 𝑟𝑒𝑑𝑣𝑒𝑙𝑖𝑡 ∗ 𝑡𝑎𝑥𝑖𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡  
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via e a implementação da política de redução de velocidade máxima permitida. 

Adicionalmente, dado que nossa unidade de observação é uma via, e esta faz parte 

de uma rota previamente determinada pela CET no momento em que a observação 

é obtida, então temos que a velocidade média da via é influenciada pelas condições 

de trânsito das vias que vem antes como que vem depois dela dentro desta rota. 

Logo, é plausível considerar a existência de autocorrelação entre as observações da 

mesma rota, uma vez que estão todas interligadas, de forma que a velocidade de 

uma é influenciada pelas condições de tráfego das outras. Por este motivo, optou-se 

por também corrigir os erros padrão por clusters, representados pelas rotas 

consideradas pela CET. 

Por fim, como este estudo adota um modelo de DD, é necessária a definição do 

grupo de tratados e de controle. Considera-se como grupo de controle as vias em 

que não foram implementadas faixas exclusivas durante os anos de 2010 e 2015 (e 

enquanto as vias que receberam faixas ainda não tinham faixas); já o grupo de 

tratados corresponde as vias com faixas exclusivas no momento da medição, ou 

seja, uma via se torna tratada a partir do momento que receberam uma faixa 

exclusiva. 

 

4.2.2. Análise do efeito de políticas públicas sobre o bem-estar 

A análise de uma política pública é fundamental para verificar se esta obteve êxito e 

cumpriu com os objetivos estabelecidos. Sua principal função é dar subsídios para 

decisões em relações a melhorias, ampliações ou modificações que podem ser 

realizadas nesta política (Resende, 2013). O diagnóstico dos benefícios que uma 

política gera busca-se identificar se um programa cumpre as suas metas, o que é 

feito por meio de uma análise de sua eficácia e avaliação dos seus impactos.  

Usualmente o impacto de uma política pública é mensurado por meio da estimação 

da variação do bem-estar ocorrido após a implementação da política. O valor 

encontrado por esta análise, que pode ser medido de forma monetária ou não 

monetária, é diretamente associado ao quanto a mudança causada pele política 

pública gera de economia de recursos para a sociedade e de aumento do bem-estar 

(Peixoto, 2012). Assim, é fundamental que esta análise seja capaz de quantificar e 
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qualificar os benefícios gerados pela política, identificando tanto os impactos diretos 

como indiretos sobre os agentes beneficiados. Carvalho (2003) ainda ressalta que o 

processo de avaliação dos efeitos de uma política pública e de sua variação sobre o 

bem-estar não devem ser necessariamente realizadas por pelos órgãos gestores e 

executores da política, priorizando-se que esta avaliação seja realizada por agentes 

externos. 

A análise de uma política pública pode ser executada de duas formas: (i) Avaliação 

de Processos e (ii) Avaliação de Impactos (Carvalho, 2003). A “Avaliação de 

Processos” diz respeito à análise dos procedimentos de implementação da política. 

Já a “Avaliação de Impacto” corresponde à análise dos efeitos ou impactos 

produzidos sobre a sociedade, ou seja, para os agentes afetados de forma direta e 

indireta pela política. Para este segundo tipo de análise, é fundamental que se 

estabeleça uma relação de causa-efeito entre a mudança gerada pelo programa e a 

variável que indicará a variação do bem-estar. No caso avaliado por esta 

dissertação, é identificada como uma relação de causa-efeito o impacto da política 

de faixas exclusivas de ônibus sobre a velocidade média de todos veículos que 

trafegam por esta via. O efeito da política sobre a velocidade média dos ônibus 

coletivos foi mensurado por Arbex, Cunha e Setti (2016) enquanto que a velocidade 

média dos outros veículos que trafegam na mesma via (automóveis, motos, táxi, 

fretado e veículos escolares) será calculado na seção 5.2 desta dissertação. Esta 

relação de causa-efeito tem como resultado a variação no tempo de deslocamento 

dos usuários, de forma que se obtém um efeito não monetário. Desta forma, busca-

se verificar nesta dissertação se a política de faixas exclusivas afeta a velocidade 

média de deslocamento dos usuários nas vias atendidas pela política (relação 

causa-efeito), impactando de forma direta o tempo de deslocamento dos usuários de 

cada tipo de modal, o que resulta em uma variação no bem-estar destes agentes 

medida de forma não monetária. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O objetivo deste capítulo é apresentar os resultados obtidos pelo Modelo de 

Diferença-em-Diferenças. No item 5.1 são apresentadas a estatística descritiva da 
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amostra, enquanto que no item 5.2 são apontados os principais resultados da 

avaliação da política de faixas exclusivas. No item 5.3 são apresentados os testes 

de robustez. Por fim, no item 5.4 são calculados o efeito da política sobre o bem-

estar dos usuários das vias afetadas pela política de faixas exclusivas de ônibus. 

 

5.1. ANÁLISE DOS GRUPOS DE CONTROLES E TRATAMENTO 

Visando avaliar se a amostra é condizente com a metodologia de DD, é fundamental 

realizar a comparação das velocidades médias entre os grupos de controle e de 

tratamento durante o período avaliado por meio do teste de médias (Teste-t 

Student), que é apresentado na Tabela 3. Este teste mostra a diferença da velocidade 

média do grupo tratado em relação ao controle, explicitado pelo p-valor da estatística 

bicaudal. Conforme mostrado na Tabela 3, há uma diferença estatisticamente 

significativa para a amostra total antes de controlar pelas covariadas. 

 

Tabela 3 – Teste-t de médias 

 
Observações até 12/2013 

  Obs. Média Velocidade 

Controle 5.574 24,51351 

Tratados 3.924 22,30523 

   

Diff = Média(Tratados) - Média(Controles) Até 12/2013 

Ho: Diff = 0 

Ha: Diff≠0 

Pr(|T| > |t|) = 0,0000 

Não rejeito Ho 

Logo não podemos rejeitar a hipótese de que a média 
da velocidade das observações do grupo de controle 

e tratados é estatisticamente igual 

Nota: Esta tabela mostra o resultado do teste de médias para a velocidade média dos grupos de 
tratados e controle – H0: MédiaTratados – MédiaControles = 0; H1: MédiaTratados – MédiaControles≠ 0,Teste 
mostra a significância do p-valor para rejeição da hipótese nula de que as médias são iguais 
considerando o nível de confiança de 95%. Resultado do teste permite concluir que não se deve 
rejeitar Ho, ou seja, confirma-se a presença de tendências paralelas - as vias que não receberão em 
momento algum as faixas exclusivas e as vias em algum momento serão alvos da política possuem, 
antes de 12/2013, velocidades médias estatisticamente iguais. 
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Complementarmente, é possível notar a presença de tendências paralelas pela 

representação gráfica da diferença entre as médias da velocidade das observações 

dos grupos de controle e tratados e seus respectivos intervalos de confiança (95%), 

explicitada no Gráfico 5. O intuito deste gráfico é testar se os intervalos de confiança 

contêm o valor zero; caso isto ocorra, então, não há indicio para rejeitar-se a 

hipótese nula de que as médias dos grupos de tratados e controle sejam iguais a 

zero. Contudo, se o intervalo de confiança não contiver o valor zero, então é 

rejeitada a hipótese nula de que as médias da velocidade média dos grupos de 

tratados e controles são iguais. Nota-se que durante o período anterior ao 

estabelecimento da política, na maioria dos trimestres a diferença entre a velocidade 

média das observações do grupo de tratados e controle é estatisticamente igual a 

zero, ou seja, os intervalos de confiança contêm o valor zero. Apenas em quatro 

trimestres a diferença entre a velocidade média dos grupos de tratados e controles é 

estatisticamente diferente de zero (2° trimestre de 2010, 2° trimestre de 2011, 4° 

trimestre de 2011 e 3° trimestre de 2012). 

 

Gráfico 5 – Média da diferença entre a velocidade média do grupo de controle e tratados e os 
respectivos limites superiores e inferiores dos intervalos de confiança (95%) 

 

Fonte: CET (2015). Elaboração Própria. 

Nota: Este gráfico mostra os intervalos de confiança (95%) da diferença entre a velocidade média das 
observações dos grupos de tratados e controle. Durante o período anterior ao estabelecimento da 
política, nota-se que apenas em quatro trimestres a diferença entre a velocidade média dos grupos de 
tratados e controles é estatisticamente diferente de zero (2° trimestre de 2010, 2° trimestre de 2011, 
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4° trimestre de 2011 e 3° trimestre de 2012); ou seja, se aceita a hipótese nula. Para os demais 
períodos não podemos rejeitar a hipótese de que a velocidade média das observações do grupo de 
tratados e controle são diferentes, caracterizando-se assim a presença de tendência paralelas entre 
os grupos. 

 

Gráfico 6 – Velocidade média por trimestre das observações do grupo de controle e tratados. 

 

Nota: A velocidade média foi calculada em trimestres para o grupo de controle e tratados em razão da 
CET coletar dados em intervalos com amplitude de até 72 dias. 

Fonte: CET (2015). Elaboração Própria. 

 

Outra importante condição para que seja possível realizar uma análise utilizando o 

método de DD são que a composição dos grupos de tratamento não se altere de 

forma significativa nos períodos anterior e posterior a implementação da política 

(FOGUEL, 2012). Como mostra a Tabela 4, verifica-se que tanto a variável 

independente, a velocidade média, como as principais variáveis explicativas não 

apresentam alterações significativas em seus valores médios ao longo do período 

analisado (tanto para a amostra como um todo, como para as observações do grupo 

de controle e de tratados). 
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Tabela 4 – Teste de médias 

  2010     2011     2012     2013     2014     2015     

  Contr. Trat. p-valor  Contr. Trat. p-valor  Contr. Trat. p-valor  Contr. Trat. p-valor  Contr. Trat. p-valor  Contr. Trat. p-valor  

Velocidade 25.64 23.52 0.00 24.14 22.54 0.00 23.80 22.13 0.00 24.42 21.43 0.00 24.03 24.20 0.76 24.03 24.20 0.76 

Fxonibus 0.48 1.00 0.00 0.44 1.00 0.00 0.46 1.00 0.00 0.31 1.00 0.00 0.19 1.00 0.00 0.19 1.00 0.00 

red_vel 0.00 0.00 . 0.00 0.00 . 0.00 0.00 . 0.11 0.34 0.00 0.14 0.31 0.00 0.14 0.31 0.00 

TaxiParcial 0.00 0.00 . 0.00 0.00 . 0.00 0.00 . 0.00 0.00 . 0.00 0.09 0.00 0.00 0.09 0.00 

TaxiTotal 0.00 0.00 . 0.00 0.00 . 0.00 0.00 . 0.00 0.00 . 0.01 0.17 0.00 0.01 0.17 0.00 

Emprego 
por distrito 
(mil) 

103.7 81.2 0.00 103.6 95.1 0.01 100.3 94.8 0.06 108.3 109.6 0.75 101.1 69.7 0.00 101.1 69.7 0.00 

Norte 0.00 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.16 0.00 

Sul 0.00 0.33 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.22 0.00 

Leste 0.00 0.13 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.36 0.00 

Oeste 0.00 0.27 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.09 0.00 

Centro 0.00 0.24 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.16 0.00 

HCritico  0.00 0.55 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 

Manha 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.05 0.00 0.02 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03 0.00 

Tarde 0.00 0.02 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03 0.00 

Manha e 
Tarde 

0.00 0.15 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.45 0.00 

Integral 0.00 0.28 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.09 0.00 

 



5.2. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA 

UTILIZAÇÃO DE FAIXAS EXCLUSIVAS 

A Tabela 5 apresenta os resultados do modelo, no qual a coluna I é o resultado da 

regressão por efeito fixo e como controle as variáveis dummy de ano e mês e o 

logaritmo natural da quantidade de empregos por distrito, e sem correção dos erros-

padrão; a coluna II possui os mesmos controles que a coluna I, sendo adicionados a 

dummy de redução de velocidade, de liberação do uso da faixa exclusiva pelos taxis 

e os controles sobre uso da via (vetor 𝑌𝑖𝑡 ). Já na coluna III novamente são utilizados 

os mesmos controles que na coluna II, adicionando as variáveis de quantidade de 

faixas na via e volume de veículos (automóveis, caminhões, motos, ônibus fretado e 

urbano). As colunas IV, V e IV são idem a I, II e III, respectivamente, mas com a 

correção dos desvios-padrão pelo cluster de rota. 

Tabela 5 – Efeito das faixas exclusivas sobre a velocidade média dos veículos que trafegam 
fora das faixas 

   (I) (II) (III) (IV) (V) (VI) 

Faixa Exclusiva -0,0289 0,0455** 0,0388 -0,0289 0,0455 0,0388 

 
(0,0204) (0,0212) (0,0369) (0,0508) (0,0353) (0,0491) 

1a Redução de velocidade 
 

0,0215 0,0105 
 

0,0215 0,0105 

  
(0,0339) (0,0876) 

 
(0,0453) (0,0405) 

1a Red.Vel*Fx. 
 

-0,0746* -0,146 
 

-0,0746 -0,146*** 

Excl. Ônibus  
 

(0,0383) (0,0949) 
 

(0,0458) (0,0394) 
 

      Teste-F para a combinação 
das variáveis “Fx. Excl.” e 
"1ª Red. Vel.* Fx. Excl.”

26
 

(Ho: ambos coeficientes 
serem iguais a zero) 

 

Prob>F= 
0,0245 

 
Rejeita Ho 

   

Prob>F=0,2240 
 

Não rejeita Ho 

 

      Ano e mês Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Emprego por distrito Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Redução de Velocidade Não Sim Sim Não Sim Sim 

Liberação de Taxi Não Sim Sim Não Sim Sim 

Controles da via Não Sim Sim Não Sim Sim 

Qtde.faixas e Part.veic. Não Não Sim Não Não Sim 

Cluster de Rota Não Não Não Sim Sim Sim 

Observações 13.128 13.128 4.140 13.128 13.128 4.140 

R2 0,005 0,116 0,189 0,005 0,116 0,189 

Cluster 675 675 179 675 675 179 

Nota: Esta tabela apresenta os resultados das estimações por efeitos fixos (colunas I a VI) para a 
variável velocidade média (Logaritmo Natural). Como variáveis independentes foram incluídas 

                                            
26

 Teste visando verificar a probabilidade de a soma das variáveis “Faixa Exclusiva” e "1ª Red. Vel * 
Fx. Excl. Onibus” ser igual a zero. 
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dummies de ano e mês, características relacionadas à via e outras políticas concomitantes: vínculos 
ativos no distrito, momento do dia em que ocorreu a medição, quantidade de finais de semana 
contidos no intervalo, quantidade de faixas na via, participação de automóveis, motos, caminhões, 
ônibus fretados e ônibus coletivos na via, inclusão da via na política de redução da velocidade 
máxima permitida e a liberação do tráfego de taxi na faixa exclusiva. Colunas IV a VI correspondem 
às estimações nas quais os erros padrão foram corrigidos pelo cluster de rota. Erro padrão entre 
parênteses. ***, ** e * representam respectivamente a significância dos coeficientes a 10%, 5% e 1%. 

 

Com base na Tabela 5, a inclusão das outras políticas de mobilidade urbana, que 

ocorreram durante o período de analise, como variáveis explicativas altera os 

coeficientes da regressão, o que é notado ao comparar-se as colunas I e II. Além 

disso, a correção dos erros-padrão por cluster de rota altera a significância dos 

coeficientes pela comparação entre as colunas III e VI. O presente trabalho 

considera como referência a correção dos erros-padrão pelo cluster de rota, pois as 

observações (vias) contidas dentro da mesma rota possivelmente são 

autocorrelacionadas, dado que a velocidade média de cada via é influenciada pelas 

condições de trânsito das vias que vem antes como que vem depois dela dentro 

desta rota.  

Conforme mostra a coluna II, a implementação da faixa exclusiva gerou um aumento 

de 4,55% na velocidade média dos veículos que trafegam fora das faixas quando 

não se controla o erro padrão para cluster de rota. Quando se controla o cluster, o 

efeito é de aumento na velocidade média, porém não é estatisticamente significativo 

(coluna V). Ou seja, a faixa exclusiva de ônibus no máximo aumenta a velocidade 

média dos demais veículos (coluna II) e no mínimo não afeta (coluna V). Já as vias 

onde a política foi combinada com a redução da velocidade máxima da via, nota-se 

uma redução de aproximadamente 2,91%27 na velocidade média dos veículos que 

trafegam na via fora da faixa exclusiva. 

No caso do resultado da coluna V ao controlar por cluster, o efeito da faixa 

juntamente com a política de redução de velocidade não tem efeito estatisticamente 

significativo na velocidade média dos demais veículos. Vale notar que a inclusão dos 

                                            
27

 Considera-se como resultado do modelo utilizado na coluna III a variação de -2,91% do logaritmo 
da velocidade média das vias que possuem faixas exclusivas de ônibus (impacto de +4,55%) e que 
sofreram redução da velocidade máxima permitida (impacto de -7,46%). O teste F de significância 
conjunta dos coeficientes das variáveis fxonibus e red_vel*fxonibus apresenta resultado 
estatisticamente significativo (rejeita-se a hipótese nula de que ambos os coeficientes têm valor 
igual a zero). Já o resultado mostrado pela coluna VI não pode ser considerado significativo 
estatisticamente uma vez que o teste F para a significância conjunta das variáveis não se mostrou 
significativo (não se rejeita a hipótese nula). 
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controles de volume reduz a amostra em 68,5%, tornando não significativa a variável 

de faixa exclusiva combinada com a redução de velocidade no modelo em que não 

são corrigidos os erros-padrão pelo cluster de Rota (coluna III). Logo, possivelmente 

a não significância do efeito da faixa ocorre por conta da redução da amostra e não 

pela inclusão das variáveis de controle de volume. Esta hipótese é reforçada pelos 

resultados das regressões apresentadas na tabela 1A do Anexo I, que apresenta as 

regressões com as estimativas I a VI utilizando apenas as observações em que são 

observadas o volume de veículos. Em todos os cenários as variáveis de faixas 

exclusivas não apresentam significância estatística. Isso indica que parte das vias da 

amostra em que o efeito da faixa é significativo foi excluída da análise das colunas III 

e VI devido ao fato de nestes trechos não se apresentar informações sobre o volume 

de veículos que trafegaram no local durante a medição. 

Entretanto, é possível refinar tal resultado considerando a diferença no horário de 

funcionamento da faixa exclusiva de ônibus. Para isto, consideram-se as variáveis 

dummy de categoria de faixas exclusiva, gerando as dummies 𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜𝑖𝑡 , 𝐻𝑀𝑎𝑛𝑖𝑡 , 

𝐻𝑇𝑎𝑟𝑑𝑒𝑖𝑡 , 𝐻𝑀𝑎𝑛𝑇𝑎𝑟𝑑𝑒𝑖𝑡 e 𝐻𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙𝑖𝑡 . Assim, as observações que possuem faixa 

exclusiva e funcionam apenas em horário crítico assumem valor da variável 

𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜𝑖𝑡  igual a 1, caso contrário esta variável assumirá valor zero. O mesmo 

procedimento é adotado para todas as outras variáveis. Cabe ressaltar que apenas 

para a iteração 𝐻𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙𝑖𝑡  não foi possível calcular o estimador de DD pois a 

variável apresentou colinearidade com as outras variáveis explicativas utilizadas no 

modelo. 

Nota-se na Tabela 6 que majoritariamente as faixas de ônibus geraram efeitos 

positivos sobre a velocidade média da via, variando entre 10% a 15%, com exceção 

da faixa com funcionamento em horário crítico (funcionamento das 05h00 às 20h00, 

que corresponde a 45,3% das faixas de ônibus), no qual o efeito foi de -7,39%. 

Novamente nota-se que ao adicionar-se o controle de quantidade de veículos na via, 

as estimativas de faixa exclusiva deixam de ser significativas. Visando verificar se 

este efeito ocorre devido a redução do tamanho da amostra (redução de 62,2% no 

tamanho da amostra), na tabela 2A do anexo 2 são explicitadas as regressões 

utilizando apenas as observações em que estão disponíveis informações sobre a 

quantidade de veículos que trafegavam na via. Em todos os cenários as variáveis 
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são não significativas, indicando mais uma vez que parte das vias da amostra em 

que o efeito da faixa é significativo foi excluída dos cenários III e VI da Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Resultado adotando controles de acordo com o modelo de funcionamento da faixa 
exclusiva 

  (I) (II) (III) (IV) (V) (VI) 

Hor. Manhã 0,163*** 0,117* 0,0809 0,163*** 0,117*** 0,0809 

  (0,0608) (0,0698) (0,173) (0,0486) (0,0399) (0,0714) 

Hor. Tarde -0,196*** 0,150*** 0,0685 -0,196* 0,150* 0,0685 

 
(0,0429) (0,0552) (0,110) (0,114) (0,0756) (0,106) 

Hor. Manhã e Tarde 0,0764** 0,100** 0,0375 0,0764** 0,100*** 0,0375 

  (0,0347) (0,0405) (0,0823) (0,0285) (0,0330) (0,0668) 

Hor. Crítico -0,0700** -0,0739** -0,0156 -0,0700 -0,0739 -0,0156 

 
(0,0321) (0,0315) (0,0514) (0,0622) (0,0650) (0,0903) 

Integral - - - - - - 

  
      

Ano e mês Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Emprego por distrito Não Sim Sim Não Sim Sim 

Redução de Velocidade Não Sim Sim Não Sim Sim 

Liberação de Taxi Não Sim Sim Não Sim Sim 

Controles da via Não Sim Sim Não Sim Sim 

Qtde. de faixas e part.veic. Não Não Sim Não Não Sim 

Cluster de Rota Não Não Não Sim Sim Sim 

Observações 13.128 13.128 4.140 13.128 13.128 4.140 

R2 0,005 0,117 0,192 0,005 0,117 0,192 

Cluster 675 675 179 675 675 179 

 

Nota: Esta tabela apresenta os resultados das estimações (colunas I a VI) para a variável velocidade 
média (Logaritmo Natural). Nesta regressão os resultados são observados de acordo com a regra de 
funcionamento da faixa. A faixa Integral não apresenta coeficientes pois é colinear as outras variáveis 
explicativas. Como variáveis independentes foram incluídas dummies de ano e mês, características 
relacionadas a via e outras políticas concomitantes: vínculos ativos no distrito, momento do dia em 
que ocorreu a medição, quantidade de finais de semana contidos no intervalo, quantidade de faixas 
na via, participação de automóveis, motos, caminhões, ônibus fretados e ônibus coletivos na via, 
inclusão da via na política de redução da velocidade máxima permitida e a liberação do tráfego de 
taxi na faixa exclusiva. Distribuição das observações com faixa exclusiva de ônibus, por tipo de faixa: 
Horário Crítico (05h00 às 20h00) 54,1%; Manhã (05h às 10h00) 1.27; Tarde (17h00 às 20h00) 3,1%; 
Manhã e Tarde (05h00 ás 10h00 e 17h00 às 20h00) 22,1%; Integral 19,4%. Colunas IV a VI 
correspondem as estimações nas quais os erros padrão foram corrigidos pelo cluster de rota. Erro 
padrão entre parênteses. ***, ** e * representam respectivamente a significância dos coeficientes a 
10%, 5% e 1%. 

 

Assim, os resultados encontrados indicam que o efeito das faixas é heterogêneo a 

depender da forma como está opera, mostrando que a política teve efeitos diversos. 
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Desta forma, o policymaker deve se atentar para este resultado, pois o horário de 

funcionamento da faixa parece afetar sua eficiência, evidenciando que as faixas com 

funcionamento em período mais focalizados (manhã, tarde e manhã e tarde), ou 

seja, nos momentos de maior congestionamento, apresentam um efeito maior sob 

os outros veículos que trafegam na via que faixas que têm funcionamento em 

períodos mais longos do dia (período crítico), e que envolvem tanto o horário de pico 

como momento em que o trânsito é menos intenso na via. 

Ainda é possível analisar os efeitos das faixas exclusivas nas diversas regiões da 

cidade de São Paulo. Os resultados apresentados na Tabela 7 mostram o efeito da 

iteração da dummy de faixas exclusiva com as dummies de região. Assim como na 

regressão realizada para verificar o efeito das diferentes regras de funcionamento 

das faixas, criaram-se as variáveis de região da cidade. Isto significa que as vias que 

possuem faixas exclusivas e estão localizadas na região Norte, a variável 𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒𝑖𝑡  

assumirá valor 1, caso contrário 0. O mesmo raciocínio é valido para as outras 

variáveis (𝑆𝑢𝑙𝑖𝑡 , 𝐿𝑒𝑠𝑡𝑒𝑖𝑡  ,𝑂𝑒𝑠𝑡𝑒𝑖𝑡  e 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑡 ). O resultado destas variáveis considera 

apenas o efeito da política de faixas exclusivas, não incorporando o efeito da política 

de redução de velocidade máxima permitida; contudo, o modelo utiliza como 

controle as iterações entre as políticas de redução de velocidade e de liberação do 

tráfego de taxi, conforme já utilizado no primeiro cenário explicitado na Tabela 6. 
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Tabela 7 – Efeito médio das faixas exclusivas sobre a velocidade média dos veículos que 
trafegam fora das faixas exclusivas – por região (região vs resto da cidade) 

  (I) (II) (III) (VI) (V) (VI) 

Norte 0,0155 - - 0,0155 - - 

 
(0,0767) 

  
(0,0226) 

  
Sul -0,0140 -0,0487 -0,00275 -0,0140 -0,0487 -0,00275 

  (0,0329) (0,0353) (0,0650) (0,0655) (0,0704) (0,116) 

Leste -0,0588 0,0796* 0,0143 -0,0588 0,0796 0,0143 

 
(0,0409) (0,0421) (0,0686) (0,105) (0,0610) (0,0640) 

Oeste 0,134*** 0,112** 0,146 0,134*** 0,112*** 0,146** 

  (0,0505) (0,0501) (0,0936) (0,0246) (0,0396) (0,0537) 

Centro -0,139*** 0,0890** 0,0142 -0,139* 0,0890* 0,0142 

  (0,0416) (0,0449) (0,0762) (0,0790) (0,0484) (0,0840) 

Ano e mês Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Emprego por distrito Não Sim Sim Não Sim Sim 

Redução de Velocidade Não Sim Sim Não Sim Sim 

Liberação de Taxi Não Sim Sim Não Sim Sim 

Controles da via Não Sim Sim Não Sim Sim 

Qtde. de faixas e part.veic. Não Não Sim Não Não Sim 

Cluster de Rota Não Não Não Sim Sim Sim 

Observações 13.128 13.128 4.140 13.128 13.128 4.140 

R2 0,007 0,118 0,192 0,007 0,118 0,192 

Cluster 675 675 179 675 675 179 

 

Nota: Esta tabela apresenta os resultados das estimações (colunas I a VI) para a variável velocidade 
média (Logaritmo Natural). Nesta regressão os resultados são observados de acordo com a região 
onde está localizada a faixa. Como variáveis independentes foram incluídas dummies de ano e mês, 
características relacionadas a via e outras políticas concomitantes: vínculos ativos no distrito, 
momento do dia em que ocorreu a medição, quantidade de finais de semana contidos no intervalo, 
quantidade de faixas na via, participação de automóveis, motos, caminhões, ônibus fretados e ônibus 
coletivos na via, inclusão da via na política de redução da velocidade máxima permitida e a liberação 
do tráfego de taxi na faixa exclusiva, Nas colunas II, III, V e VI a variável Norte é omitida devido a 
presença de colinearidade com as outras variáveis explicativas. Distribuição das observações pela 
cidade de São Paulo: Centro: 24%; Leste: 18% Norte: 6%; Oeste: 26%; Sul: 26%. Colunas IV a VI 
correspondem as estimações nas quais os erros padrão foram corrigidos pelo cluster de rota. Erro 
padrão entre parênteses. ***, ** e * representam respectivamente a significância dos coeficientes a 
10%, 5% e 1%. 

 

A zona Oeste é o local onde as faixas apresentam o maior resultado positivo, 

aumentando a velocidade média entre 11,2% e 14,6%, enquanto que na zona Leste 

verifica-se um aumento de 7,96% e na zona central de 8,9%. A variável 𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒𝑖𝑡  não 

apresenta significância nos cenários II, III, V e VI pois é colinear as outras variáveis 

explicativas. Vale destacar que assim como nas estimações anteriores (Tabela 5 e 

Tabela 6), novamente nos modelos onde há inclusão dos controles de quantidade de 

veículos as variáveis explicativas perdem significância. Mais uma vez, há indícios de 
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que as vias que deixam de ser consideradas nesta análise são vias com grande 

importância para a significância do coeficiente da política, como mostra o resultado 

das regressões utilizando apenas as observações com medição da quantidade de 

veículos, explicitadas na tabela 3A do Anexo I. 

Este resultado é extremamente interessante para o policymaker, pois ressalta a 

existência de diferenças intrarregionais quanto à eficácia da política, mostrando que 

não apenas o modo de funcionamento da faixa afeta seu resultado, mas também a 

região onde está localizada. Deste modo, evidencia-se que a cidade possui 

diferentes padrões de uso do viário urbano, ou seja, que o desenvolvimento de 

faixas exclusivas na zona oeste possui uma maior eficácia que em outras regiões, 

enquanto que a implementação da mesma política nas zonas sul e norte da cidade 

não tiverem efeito nenhum sobre a velocidade média 

 

5.3. ROBUSTEZ DOS RESULTADOS 

Considerando que controle e tratamento devem ter a mesma tendência antes de 

ocorrer o tratamento, realizou-se um teste de robustez dos resultados apresentados 

buscando avaliar se a tendência do controle e do tratamento era igual antes do 

tratamento. Entende-se como grupo de controle as observações que em momento 

nenhum receberam ou receberão faixas exclusivas (ou seja, não serão atendidas 

pela política) e como tratados as vias que em algum momento irão receber uma 

faixa exclusiva, mas que até o momento em que foi coletada a amostra ainda não 

possuem faixa. Ou seja, a amostra possui vias sem faixa, mas que um dia passarão 

a ter faixa, até o momento prévio ao recebimento da faixa exclusiva. O objetivo deste 

teste é verificar se a via que irá receber a faixa no futuro não tem nenhum elemento 

distinto da via que não recebeu para explicar sua velocidade média atual. 

Para captar essa tendência, além de reduzir a amostra, foi estimado novamente o 

modelo, sendo a principal variável de interesse a variável dummy TendParit, que 

assume valor 1 caso a via venha um dia a ter uma faixa mais ainda não possua, e 

zero caso não possua faixa durante todo o período de análise. Como mostra a Tabela 

8, a variável dummy assume valor estatisticamente não significativo em todos os 
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cenários, utilizando-se ou não a correção dos erros padrão por cluster por rota. Ou 

seja, este resultado indica que a hipótese do tratamento e do controle seguirem a 

mesma tendência é válida. 

 

Tabela 8 – Resultado teste de tendências paralelas 

 
(I) (II) (III) (IV) 

TendParit -0,0311 -0,0352 -0,0311 -0,0352 

 
(0,0253) (0,0427) (0,0294) (0,0488) 

Ano e mês Sim Sim Sim Sim 

Emprego por distrito Sim Sim Sim Sim 

Redução de Velocidade Sim Sim Sim Sim 

Liberação de Taxi Sim Sim Sim Sim 

Controles da via Sim Sim Sim Sim 

Qtde. de faixas e Part.veic. Não Sim Não Sim 

Cluster de Rota Não Não Sim Sim 

Observações 6.837 2.400 6.837 2.400 

Cluster 375 115 375 115 

 

Nota: Esta tabela apresenta os resultados do teste de tendências paralelas, no qual foi estimada a 
variável velocidade média (Logaritmo Natural) utilizando apenas as observações do grupo de 
tratamento que antes de serem alvo da política, ou seja, antes de receberem a faixa exclusiva. Como 
variáveis independentes foram incluídas dummies de ano e mês, características relacionadas a via e 
outras políticas concomitantes: vínculos ativos no distrito, momento do dia em que ocorreu a 
medição, quantidade de finais de semana contidos no intervalo, quantidade de faixa da via, 
participação de automóveis, motos, caminhões, ônibus fretados e ônibus coletivos na via, inclusão da 
via na política de redução da velocidade máxima permitida e a liberação do tráfego de taxi na faixa 
exclusiva. Colunas III e IV correspondem as estimações nas quais os erros padrão foram corrigidos 
pelo cluster de rota. Erro padrão entre parênteses. ***, ** e * representam respectivamente a 
significância dos coeficientes a 10%, 5% e 1%. 

 

Outro teste importante é verificar se o resultado encontrado nas estimações 

anteriores (Tabela 5, Tabela 6 e Tabela 7) não ocorreram ao acaso, mas sim devido a 

implementação da política pública, de forma que caso o tratamento fosse adiantado 

em um ano, não se observaria o efeito (coeficiente da variável não será significante). 

Como mostra a Tabela 9, somente se encontra resultado significativo, a 10%, na 

coluna II, que perde significância com a correção dos erros padrão por cluster de 

rota. Ou seja, pode-se afirmar que o efeito significativo obtido na seção 5.2 ocorre 

devido à implementação da política pública e não por acaso. 
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Tabela 9 – Resultado teste de antecipação da política
28

 

 
(I) (II) (III) (IV) (V) (VI) 

Faixa Exclusiva 0,0291 0,0322* 0,0431 0,0291 0,0322 0,0431 

 (0,0186) (0,0178) (0,0314) (0,0302) (0,0293) (0,0379) 

Ano e mês Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Emprego por distrito Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Redução de Velocidade Não Sim Sim Não Sim Sim 

Liberação de Taxi Não Sim Sim Não Sim Sim 

Controles da via Não Não Sim Não Não Sim 

Qtde. de faixas e part.veic. Não Não Sim Não Não Sim 

Cluster de Rota Não Não Não Sim Sim Sim 

Observações 13,128 13,128 4,140 13,128 13,128 4,140 

Cluster 675 675 179 675 675 179 

 

Nota: Esta tabela apresenta os resultados do teste de antecipação da política, visando verificar se os 
agentes não se anteciparam ou previram a implementação da política. A tabela mostra os resultados 
da regressão por efeitos fixos (coluna I e IV) e DD (colunas II, III, V e VI) para a variável velocidade 
média (Logaritmo Natural). As dummies de faixas exclusivas tiveram seu valor antecipado em um 
ano, de forma que a dummy assumirá valor 1 caso a via venha a receber uma faixa exclusiva de 
ônibus no ano seguinte, caso contrário assumirá valor zero. Como variáveis independentes foram 
incluídas dummies de ano e mês, características relacionadas à via e outras políticas concomitantes: 
vínculos ativos no distrito, momento do dia em que ocorreu a medição, quantidade de finais de 
semana contidos no intervalo, quantidade de faixas na via, participação de automóveis, motos, 
caminhões, ônibus fretados e ônibus coletivos na via, inclusão da via na política de redução da 
velocidade máxima permitida e a liberação do tráfego de taxi na faixa exclusiva. Colunas IV a VI 
correspondem às estimações nas quais os erros padrão foram corrigidos pelo cluster de rota. Erro 
padrão entre parênteses. ***, ** e * representam respectivamente a significância dos coeficientes a 
10%, 5% e 1%. 

 

5.4. EFEITO DA POLÍTICA DE FAIXAS EXCLUSIVAS ÔNIBUS 

SOBRE O BEM-ESTAR DOS USUÁRIOS DA VIA 

O sistema de transporte da cidade de São Paulo atende a aproximadamente 25,3 

milhões de passageiros diariamente que utilizam transporte motorizado para se 

deslocar na cidade. A Tabela 10 apresenta a divisão por tipo de transporte e o tempo 

médio de viagem para os deslocamentos na cidade de São Paulo. Em mais de 

metade das viagens motorizadas realizadas na cidade os usuários utilizam seu 

próprio automóvel (28,3%) ou ônibus coletivo (21,5%), meios de transporte 

potencialmente afetados pelas faixas exclusivas de ônibus (tabela 12)29. Ademais, 

                                            
28

A variável dummy de faixa exclusiva foi atribuída à via no anterior ao ano em que efetivamente a 
faixa exclusiva foi implementada. 
29

 Dados provenientes da pesquisa Origem-Destino 2007 e da Pesquisa de Mobilidade Urbana de 
2012, ambas realizadas pelo Metro de São Paulo. Para maiores informações, consultar 
http://www.metro.sp.gov.br/pesquisa-od/resultado-das-pesquisas.aspx 
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outro ponto importante que a pesquisa ressalta é o fato de o tempo de deslocamento 

dos usuários de ônibus ser mais que o dobro em comparação ao tempo gasto pelos 

usuários que utilizam o automóvel. A política de faixas exclusivas de ônibus visa 

justamente reduzir a disparidade entre o tempo médio dos usuários dos transportes 

público e privado. 

 

Tabela 10 – Tempo total e médio de viagens na cidade de São Paulo, por modal 

 
Viagens diárias (em 

milhares) 
Part. Modal 

Tempo média por 
viagem (minutos) 

Metrô 3.219 7,4% 67 

Trem 1.141 2,6% 67 

Ônibus 9.383 21,5% 67 

Fretado 390 0,9% 67 

Escolar 2.011 4,6% 67 

Auto 12.351 28,3% 31 

Táxi 135 0,3% 31 

Moto 1.039 2,4% 31 

Outros 14.046 32,1% - 

Fonte: Metrô (2007) e Metrô (2012). Elaboração própria 

 

A Tabela 11 apresenta a extensão e a porcentagem da malha viária da cidade de São 

Paulo com linhas de ônibus, na presença de faixa de ônibus com ou sem redução de 

velocidade máxima permitida. Estes dados mostram que a cidade de São Paulo 

possui 16.503 km de vias trafegáveis por veículos, das quais 27,7% são atendidas 

por linhas de ônibus (4.574 km). Como ressaltado anteriormente, atualmente apenas 

parte destas linhas possui faixas exclusivas de ônibus: 633 km, o que representa 

13,8% das vias com linhas de ônibus e 3,8% da malha viária. A política de redução 

da velocidade máxima permitida nas vias abrangeu apenas parte das vias com 

faixas exclusivas: 288 Km, o que representa 6,3% das vias da cidade com linha de 

ônibus e 1,7% da malha viária da cidade. Ou seja, 2,1% da malha viária têm faixas 

exclusivas de ônibus e não foi alvo da política de redução de velocidade. 
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Tabela 11 – Participação das linhas de ônibus e a presença de faixa exclusivas com e sem 
redução de velocidade na cidade de São Paulo 

 
Participação na malha viária da cidade Extensão (Km) 

Vias com linhas de ônibus 27,7% 4.574,6 

Vias com linhas de ônibus com faixa 3,8% 633,5 

Vias com linhas de ônibus com faixa e alvo 
da política de redução de velocidade 

1,7% 288,5 

Fonte: CET (2015), SPTRANS (2016) e GEOSAMPA (2017). Elaboração própria. 

 

O Mapa 11 apresenta a dispersão geográfica das linhas de ônibus e das faixas 

exclusivas de ônibus. 

 

Mapa 11 – Ruas, linhas de ônibus e faixas exclusivas da cidade de São Paulo 

 

Fonte: CET (2015), SPTRANS (2016) e GEOSAMPA (2017). Elaboração própria. 

 

Para se calcular o efeito da política sobre o bem-estar de todos os usuários das vias 

que foram alvo da política, ou seja, dos usuários de transporte público e privado que 
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trafegam em vias com faixas exclusivas de ônibus, deve-se computar o efeito da 

faixa exclusiva sobre cada modal. O primeiro passo é estimar o número de usuários 

de transporte público e particular que utilizam as vias afetadas pelas políticas. Para 

isto, assumiu-se como hipótese que os usuários de transportes público e privado 

estão distribuídos de forma homogênea pelas vias e linhas de ônibus da cidade, 

seguindo a distribuição destacadas na Tabela 11. Considera-se que 2,1% dos 

usuários de automóveis, motos, taxis, fretados e veículos escolares que circulam em 

vias que receberam apenas faixa exclusiva e 17,4% dos usuários de ônibus coletivo 

(parcela de 3,8% do total de vias com linhas de ônibus – 27,7%) trafegam em vias 

com faixas exclusivas.  

Adicionalmente, deve-se considerar que parte das vias com faixas exclusivas foram 

também alvo da política de redução da velocidade máxima (1,7% dos usuários). 

Para contemplar o efeito pelo número de usuários, a Tabela 12 apresenta o número 

de usuários atingidos pela política e distribuídos pelos modais. Assim, temos que há 

1,04 milhões de usuários (2,1%) que utilizam vias que receberam faixas exclusivas e 

870,15 mil usuários (1,7%) que utilizam vias que além de receberem faixas 

exclusivas também tiveram redução da velocidade máxima permitida, de modo que 

1,91 milhões de usuários foram afetados. 

 

Tabela 12 – Usuários atingidos pela política pública, por modal
30

. 

 

Usuários em vias com 
faixas exclusivas 

(em milhares) 
 

(A) 

Usuários em vias com 
faixas exclusivas e 

redução de velocidade 
(em milhares) 

 
(B) 

Total de usuários afetados 
pelas políticas (em 

milhares) 
 

(A + B) 

Ônibus 707.728 591.739 1.299.467 

Auto 258.236 215.914 474.150 

Táxi 2.823 2.360 5.183 

Moto 21.724 18.163 39.887 

Fretado 8.154 6.818 14.972 

Escolar 42.046 35.155 77.202 

Total 1.040.710 870.149 1.910.860 

Fonte: Metrô (2007), Metrô (2012), CET (2015) e SPTRANS (2016). Elaboração própria. 

Nota: Esta tabela apresenta a quantidade de usuários de transporte público e privado que foram 
afetados pela política de faixas exclusivas. Como hipótese, adotou-se que a distribuição dos 

                                            
30

 Considerando que 3,8% das vias da cidade de São Paulo foram atendidas por faixas exclusivas, 
sendo que 2,1% receberam faixas (Tabela 12) e 1,7% receberam as faixas e sofreram redução da 
velocidade máxima permitida (Tabela 12). 
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passageiros pelos diferentes tipos de vias da cidade é a idêntica a distribuição de vias, ou seja, tendo 
a cidade 3,8% de suas vias com faixas exclusivas, então 3,8% dos usuários de transporte público e 
privado utilizam essas vias. Considera-se que 2,1% dos usuários de automóveis, motos, taxi, 
fretados, veículos escolares que circulam em vias que recebem apenas faixa e 17,4% dos usuários 
de ônibus coletivo (parcela de 3,8% do total de vias com linhas de ônibus – 27,7%) trafegam em vias 
com faixas exclusivas. Adicionalmente parte das vias com faixas exclusivas foram também alvo da 
política de redução da velocidade máxima (1,7% dos usuários). Devido a isso, foi separado o total de 
passageiros que trafegam em via onde somente houve a implementação da faixa exclusiva (coluna A) 
e de vias onde houve a combinação desta política com a redução da velocidade máxima permitida 
(coluna B). O total de passageiros afetados é explicitado na coluna A+B. 

 

Contudo, sabe-se que os usuários de veículos que trafegam fora da faixa exclusiva 

foram afetados de forma distinta dos usuários de veículos que trafegam dentro da 

faixa exclusiva. Este efeito é esperado pela política, uma vez que a delimitação de 

um espaço exclusivo para os ônibus tenderia a aumentar a sua velocidade média. 

Essa delimitação reduz a quantidade de veículos que trafegam na faixa onde os 

ônibus trafegam e define onde os ônibus devem permanecer, quais os pontos de 

parada, entre outros. 

Para avaliar o efeito sobre o bem-estar desta política é necessário mensurar a 

variação da velocidade média entre dois grupos de agentes: (i) usuários dos ônibus 

que trafegam nas faixas exclusivas de ônibus e (ii) usuários de automóveis, motos, 

taxi, fretados e veículos escolares. A variação da velocidade média do primeiro 

grupo foi mensurara por Arbex, Cunha e Setti (2016), que verificaram que a política 

de faixas exclusivas aumentou em +9,13% a velocidade média dos ônibus que 

trafegam nas vias onde foi implementada esta política, o que corresponde a uma 

diminuição de 6,12 minutos no tempo de deslocamento diário). Com relação a 

variação da velocidade média dos agentes que compõem o segundo grupo, serão 

utilizados os resultados verificados na seção 5.2 deste trabalho. Optou-se por utilizar 

os resultados mais conservadores encontrados nas regressões expostas na Tabela 5, 

ou seja, que a implementação de faixas exclusivas não gerou uma alteração na 

velocidade média dos automóveis, motos taxi, fretados e veículos escolares que 

trafegam em vias com faixas exclusivas de ônibus (conforme mostrado na coluna V 

da Tabela 5). 

A forma como se obteve os resultados explicitados acima pode ser descrita em duas 

etapas. Na primeira etapa foi calculado a quantidade de passageiros afetados pela 

política, por modal (calculada na Tabela 12), e sabendo o tempo médio que os 
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agentes gastam ao dia para se deslocar, dado o modal que utilizam (informações 

provenientes da Tabela 11), foram calculados o tempo total gasto por todos os 

passageiros que foram afetados pela política, visando obter-se o efeito global da 

política sobre o bem-estar, conforme mostra a Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Variação no tempo de deslocamento em função da política de faixa exclusiva de 
ônibus, por modal. 

 
Tempo médio de 

deslocamento (min.) 

Total de usuários 
afetados pelas políticas 

(em milhares) 

Tempo total 
(milhares de min.) 

Ônibus 67 1.299.467 87.064.299,77 

Auto 31 474.150 14.698.661,37 

Táxi 31 5.183 160.660,62 

Moto 31 39.887 1.236.491,71 

Fretado 67 14.972 1.003.121,13 

Escolar 67 77.202 5.172.504,09 

Efeito Total  1.910.860 109.335.739 

Fonte: Metrô (2007), Metrô (2012), CET (2015) e SPTRANS (2016). Elaboração própria. 

Nota: Esta tabela apresenta o tempo total diário de deslocamento dos usuários de cada tipo de 
modal. Para isto, foi utilizado o tempo médio de deslocamento, por modal, calculado pelas pesquisas 
Origem-Destino do Metrô (Metro, 2007; Metro, 2012) e o total de usuários de ônibus, automóveis, 
motos, táxi, fretado e veículos escolares, que trafegam nas vias com faixas exclusivas e vias com 
faixas exclusivas e que foram alvo da política de redução de velocidade máxima (calculados na 
Tabela 12). 

 

Na segunda etapa, aplicou-se um fator redutor a este tempo estimado; para os 

usuários de ônibus coletivo, utilizando-se uma redução de 9,13%, calculada por 

Arbex, Cunha e Setti (2016); para usuários de automóveis, motos, táxi, fretado e 

veículos escolares, aplicou-se as variações estimadas pela regressão de velocidade 

média controlando os erros padrão por cluster de rota (Tabela 5, coluna V): 0% em 

vias onde foi instalada faixa exclusiva e vias onde foram instaladas faixas e houve 

redução da velocidade máxima permitida (Tabela 14). Ou seja, somente o tempo de 

deslocamento dos usuários de ônibus é afetado pela política. Desta forma, 

considerando o efeito sobre todos os usuários, ou seja, que os usuários de ônibus 

diminuem seu tempo de deslocamento em 6,12 minutos e que os usuários de 

automóveis, motos, taxi, fretados e veículos escolares não sofrem efeito sobre sua 

velocidade média, estima-se que variação no tempo medo de deslocamento, por 
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usuário, foi de -7,27%, o que corresponde a uma diminuição de 4,16 minutos, 

conforme mostrado na Tabela 15. 

 

Tabela 14 – Efeito da política sobre o tempo médio de deslocamento diário das vias afetadas 
pelas políticas de faixa exclusiva, por modal, 

 Tempo total 
(em 

milhares de 
min.) 

Efeito Médio 

Variação no tempo de 
deslocamento (milhares de min.) Variação Total 

(milhares de 
min.) 

 
Vias com faixas 

Vias com faixa 
e redução de 
velocidade 

Ônibus 87.064.300 -9,13% -4.329.244 -3.619.727 -7.948.971 

Auto 14.698.661 0,00% 0 0 0 

Táxi 160.661 0,00% 0 0 0 

Moto 1.236.492 0,00% 0 0 0 

Fretado 1.003.121 0,00% 0 0 0 

Escolar 5.172.504 0,00% 0 0 0 

Efeito Médio 
Total 

109.335.739  -4.329.244 -3.619.727 -7.948.971 

Fonte: Metrô (2007), Metrô (2012), CET (2015) e SPTRANS (2016). Elaboração própria. 

Nota: Esta tabela apresenta a variação no tempo total de deslocamento resultante gerado pela 
implementação da política de faixas exclusivas. Este resultado foi obtido utilizando-se (i) o tempo total 
gasto em deslocamento pelos usuários de vias que foram alvo das políticas de faixa exclusiva de 
ônibus e de vias que foram alvo da combinação da política de faixa exclusiva e redução da 
velocidade máxima permitida (calculada na Tabela 13), e (ii) o efeito médio sobre a velocidade média 
dos usuários de ônibus coletivo (calculado por Arbex, Cunha e Setti, 2016) e sobre os usuários de 
automóveis, motos, táxi, fretado e veículos escolares, calculado nesta dissertação (Tabela 5, coluna 

V). 

Tabela 15 – Efeito da política sobre o tempo médio de deslocamento diário dos usuários das 
vias afetadas pelas políticas de faixa exclusiva, por modal. 

 
Variação Total 

(milhares de min.) 

Total de usuários 
afetados pelas 

políticas 
(em milhares) 

Variação total do 
tempo de 

deslocamento, por 
usuário (milhares min.) 

Ônibus -7.948.971 1.299.467,16 -6,12 

Auto 0 474.150,37 0,00 

Táxi 0 5.182,60 0,00 

Moto 0 39.886,83 0,00 

Fretado 0 14.971,96 0,00 

Escolar 0 77.201,55 0,00 

Efeito Médio Total -7.948.971 1.910.860,47 -4,16 

Fonte: Metrô (2007), Metrô (2012), CET (2015) e SPTRANS (2016). Elaboração própria. 

Nota: Esta tabela apresenta a variação de bem-estar gerada pela implementação da política de faixas 
exclusivas. Este resultado foi obtido dividindo-se a variação do tempo total de deslocamento, 
calculado na Tabela 14, pelo total de passageiros afetados pela política (calculado na Tabela 12). 
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Utilizando os resultados encontrados para as regressões que estimaram os impactos 

da política por tipo de faixa exclusiva (coluna V da Tabela 6) e por região da cidade 

(coluna V da Tabela 7), encontra-se que a variação de bem-estar foi de redução de 

8,7% e 8,3% no tempo de deslocamento dos usuários respectivamente (-4,96 e -

4,75 minutos), conforme mostrado na Tabela 16 e Tabela 17. Os maiores beneficiados 

foram os usuários de vias com faixas exclusivas implementadas na zona Oeste e os 

usuários da que trafegam em vias em que a faixa exclusiva funciona no período da 

manhã foram (redução de 9,6% e 10,3% respectivamente).  

 

Tabela 16 – Variação no tempo médio de deslocamento por usuário, por tipo de faixa e por 
modal 

 
Horário 
Crítico  

Manhã  Tarde  
Manhã e 

Tarde  
Integral Total 

Ônibus -6,12 -6,12 -6,12 -6,12 -6,12 -6,12 

Auto -3,63 -4,65 -3,10 0,00 0,00 -2,12 

Táxi -3,63 -4,65 -3,10 0,00 0,00 -2,12 

Moto -3,63 -4,65 -3,10 0,00 0,00 -2,12 

Fretado -7,84 -10,05 -6,70 0,00 0,00 -4,58 

Escolar -7,84 -10,05 -6,70 0,00 0,00 -4,58 

Total -5,52 -5,91 -5,33 -4,16 -4,16 -4,96 

Fonte: Metrô (2007), Metrô (2012), CET (2015) e SPTRANS (2016). Elaboração própria. 

 

Tabela 17 – Variação no tempo médio de deslocamento por usuário, por região e por modal 

 
Norte Sul Leste Oeste Centro Total 

Ônibus -6,12 -6,12 -6,12 -6,12 -6,12 -6,12 

Auto 0,00 0,00 0,00 -3,47 -2,76 -1,56 

Táxi 0,00 0,00 0,00 -3,47 -2,76 -1,56 

Moto 0,00 0,00 0,00 -3,47 -2,76 -1,56 

Fretado 0,00 0,00 0,00 -7,50 -5,96 -3,38 

Escolar 0,00 0,00 0,00 -7,50 -5,96 -3,38 

Total -4,16 -4,16 -4,16 -5,47 -5,20 -4,75 

Fonte: Metrô (2007), Metrô (2012), CET (2015) e SPTRANS (2016). Elaboração própria. 

 

Desta forma, a política mostra-se benéfica para as vias em que foram desenhadas, 

uma vez que gera um impacto de bem-estar positivo. Cabe ressaltar que o impacto 

positivo gerado para o transporte público não traz grandes perdas para o transporte 

individual, ou seja, a política que busca incentivar o uso do transporte público 
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coletivo e melhorar a mobilidade na metrópole, seguindo as diretrizes do Plano 

Diretor, não gerou perdas significativas aos usuários dos automóveis, apesar dos 

ganhos obtidos pelos usuários dos ônibus. 

Deve-se ressalvar que uma limitação desta análise consiste no fato de não ser 

considerado os impactos indiretos gerados nas outras vias que não possuem faixas 

exclusivas e que não possuem linhas de ônibus. Além disso, o presente trabalho não 

contempla a possibilidade da faixa exclusiva de ônibus aumentar o número de 

usuários de ônibus (como efeito transbordamento pelo ganho de tempo desse modal 

com a faixa) pela escassez de dados a respeito. Reconhece-se também que os 

efeitos sobre as vias com faixas exclusivas geram impactos sobre as vias 

subjacentes, tendo efeito em toda malha viária da cidade, e que um estudo 

detalhado abrangendo toda malha viária da cidade fugiria do escopo deste trabalho, 

sendo uma lacuna a ser preenchida em trabalhos posteriores. 

6. CONCLUSÕES 

A deterioração das condições de mobilidade urbana na cidade de São Paulo é 

evidente em temas de estudos e debates acerca dos seus impactos tanto 

econômicos como sobre o bem-estar dos agentes que residem na cidade. Esta 

dissertação buscou avaliar os resultados da implementação de faixas exclusivas de 

ônibus entre os anos de 2010 a 2015, que objetivava melhorar as condições de 

circulação nas vias das cidades. Entre os principais resultados encontrados destaca-

se o efeito da faixa sobre a velocidade média dos outros veículos que trafegam em 

vias nas quais foram implementadas faixas. Todavia, foi possível observar que esse 

efeito não é homogêneo ao longo da cidade, variando de acordo com a região onde 

a faixa foi implementada (Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro) e a forma de 

funcionamento da faixa exclusiva (classificada em cinco subgrupos: faixas que 

funcionam apenas no período de pico da manhã, apenas no período pico da tarde, 

nos períodos de pico da manhã e da tarde, durante todo o horário crítico de trânsito 

do dia, e integralmente). 

Assim, o efeito médio encontrado foi não alterar a velocidade média em vias onde 

foram instaladas faixas exclusivas – utilizando a estimativa mais conservadora. A 

estimativa menos conservadora indica um aumento de +4,55% na velocidade média 
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dos demais veículos. Já nas vias onde foram instaladas faixas exclusivas e ocorreu 

a redução da velocidade máxima permitida nota-se que a velocidade média de 

tráfego na via não variou, utilizando-se a estimativa conservadora, enquanto que se 

reduziu 2,91% pela estimativa menos conservadora. Contudo, ao analisar os efeitos 

por região da cidade e por tipo de faixa, encontra-se que os efeitos variam entre 0% 

e +15,0% para vias onde houve implementação de faixas exclusivas. Assim, conclui-

se que o efeito das faixas exclusivas é heterogêneo ao longo da cidade, alterando-

se de acordo com a forma de utilização da via e o local onde foi realizada. 

Outro resultado encontrado no presente estudo é a variação do bem-estar dos 

usuários das vias contempladas pela política. Por meio de uma análise de bem-

estar, estima-se que os usuários obtiveram um ganho de aproximadamente 4 

minutos e 10 segundos em seu deslocamento diário; os usuários de ônibus foram os 

maiores beneficiários, enquanto que os outros usuários da via não foram 

impactados. Chama atenção o fato de os outros veículos além dos ônibus não 

apresentarem resultado negativo, mostrando que a política trouxe ganhos para os 

usuários do transporte coletivo, grupo que corresponde ao principal alvo da política, 

mas sem gerar prejuízos significativos aos outros usuários da via. Ademais, nota-se 

também que os efeitos são heterogêneos, sendo maiores para os usuários que 

trafegam nas vias com faixas exclusivas da zona Oeste da cidade e nas vias que 

possuem faixas com funcionamento durante a manhã (redução de 9,6% e 10,3% no 

tempo de deslocamento, respectivamente). 

Tendo em vista os efeitos de bem-estar e o impacto heterogênea das faixas sobre a 

velocidade média das vias, conclui-se que a política pública deve buscar não apenas 

instalar faixas exclusivas, mas também entender qual a melhor regra de 

funcionamento da faixa de acordo com as condições de uso da região na qual a via 

está inserida. Adicionalmente, o estudo mostra a avaliação da política de faixas 

exclusivas deve ser feito em conjunto com a política de redução de velocidade, uma 

vez que em vias onde ocorreram tanto implementação de faixas como a redução da 

velocidade máxima permitida observou-se, alteração da velocidade média dos 

veículos. 
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ANEXOS 

Anexo I – Resultado base considerando apenas vias onde também foram 

realizadas coleta de dados do volume de veículos 

Tabela 1A – Resultado Base utilizando apenas observações com medição de volume de 
veículos 

   (I) (II) (III) (IV) (V) (VI) 

Faixa Exclusiva -0,0168 0,0401 0,0388 -0,0168 0,0401 0,0388 

 
(0,0329) (0,0346) (0,0369) (0,0538) (0,0483) (0,0491) 

1a Redução de Velocidade 
 

-0,0280 0,0105 
 

-0,0280 0,0105 

  
 

(0,0761) (0,0876) 
 

(0,0872) (0,0405) 

1a Red,Vel + Fx. 
 

-0,0566 -0,146 
 

-0,0566 -0,146*** 

Excl. Ônibus  
 

(0,0826) (0,0949) 
 

(0,0825) (0,0394) 

Ano e mês Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Emprego por distrito Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Redução de Velocidade Não Sim Sim Não Sim Sim 

Liberação de Taxi Não Sim Sim Não Sim Sim 

Controles da via Não Sim Sim Não Sim Sim 

Qtde. de faixas e part.veic. Não Não Sim Não Não Sim 

Cluster de Rota Não Não Não Sim Sim Sim 

Observações 4.962 4.962 4.140 4.962 4.962 4.140 

R2 0,005 0,123 0,189 0,005 0,123 0,189 

Cluster 261 261 179 261 261 179 

Nota: Colunas IV a VI correspondem as estimações nas quais os erros padrão foram corrigidos pelo 
cluster de rota. Erro padrão entre parênteses. ***, ** e * representam respectivamente a significância 
dos coeficientes a 10%, 5% e 1%. 
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Tabela 2A – Resultado por tipo de faixa utilizando apenas observações com medição de 
volume de veículos 

  (I) (II) (III) (IV) (V) (VI) 

Hor. Manhã -0,0410 0,0352 0,0809 -0,0410 0,0352 0,0809 

 
(0,130) (0,174) (0,173) (0,0277) (0,0728) (0,0714) 

Hor. Tarde -0,137* 0,133 0,0685 -0,137 0,133*** 0,0685 

  (0,0744) (0,108) (0,110) (0,133) (0,0431) (0,106) 

Hor. Manhã e Tarde 0,0496 0,0677 0,0375 0,0496 0,0677 0,0375 

 
(0,0512) (0,0648) (0,0823) (0,0374) (0,0498) (0,0668) 

Hor. Crítico -0,0166 -0,0216 -0,0156 -0,0166 -0,0216 -0,0156 

  (0,0508) (0,0493) (0,0514) (0,0960) (0,0984) (0,0903) 

Integral - - - - - - 

  
      

Ano e mês Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Emprego por distrito Não Sim Sim Não Sim Sim 

Redução de Velocidade Não Sim Sim Não Sim Sim 

Liberação de Taxi Não Sim Sim Não Sim Sim 

Controles da via Não Sim Sim Não Sim Sim 

Qtde. de faixas e part.veic. Não Não Sim Não Não Sim 

Cluster de Rota Não Não Não Sim Sim Sim 

Observações 4.962 4.962 4.140 4.962 4.962 4.140 

R2 0,006 0,125 0,191 0,006 0,125 0,191 

Cluster 261 261 179 261 261 179 

Nota: Colunas IV a VI correspondem as estimações nas quais os erros padrão foram corrigidos pelo 
cluster de rota. Erro padrão entre parênteses. ***, ** e * representam respectivamente a significância 
dos coeficientes a 10%, 5% e 1%. 
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Tabela 3A – Resultado por região utilizando apenas observações com medição de volume de 
veículos 

  (I) (II) (III) (IV) (V) (VI) 

Norte 
  

- 
  

- 

       
Sul 0,0382 -0,00496 -0,00275 0,0382 -0,00496 -0,00275 

  (0,0512) (0,0610) (0,0650) (0,0877) (0,107) (0,116) 

Leste -0,0673 0,0565 0,0143 -0,0673 0,0565 0,0143 

 
(0,0609) (0,0624) (0,0686) (0,0783) (0,0766) (0,0640) 

Oeste 0,0661 0,132 0,146 0,0661 0,132** 0,146** 

  (0,0975) (0,0939) (0,0936) (0,0596) (0,0517) (0,0537) 

Centro -0,0787 0,0345 0,0142 -0,0787 0,0345 0,0142 

  (0,0630) (0,0723) (0,0762) (0,0833) (0,0932) (0,0840) 

Ano e mês Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Emprego por distrito Não Sim Sim Não Sim Sim 

Redução de Velocidade Não Sim Sim Não Sim Sim 

Liberação de Taxi Não Sim Sim Não Sim Sim 

Controles da via Não Sim Sim Não Sim Sim 

Qtde. de faixas e part.veic. Não Não Sim Não Não Sim 

Cluster de Rota Não Não Não Sim Sim Sim 

Observações 4.962 4.962 4.140 4.962 4.962 4.140 

R2 0,006 0,125 0,192 0,006 0,125 0,192 

Cluster 261 261 179 261 261 179 

Nota: Colunas IV a VI correspondem as estimações nas quais os erros padrão foram corrigidos pelo 
cluster de rota. Erro padrão entre parênteses. ***, ** e * representam respectivamente a significância 
dos coeficientes a 10%, 5% e 1%. 

 

Anexo II – Definição de Fluxo e Contra-Fluxo 

As observações disponibilizadas pela CET são classificadas de acordo com o 

sentido que o carro teste esta dirigindo no momento da medição. Abaixo são listadas 

todos sentidos utilizados pela CET e são classificados como sendo fluxo ou contra-

fluxo, de acordo com o período em que a medição foi realizada (manhã ou tarde). 
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Tabela 2A – Definição de Fluxo e Contra-Fluxo 

Sentido Fluxo 
 

Contra-fluxo 
 

  Manhã Tarde Manhã Tarde 

Bairro – Centro X 
  

X 

Centro – Bairro   X X   

Paraíso – Perdizes X 
  

X 

Perdizes – Paraíso   X X   

Leste – Oeste X 
  

X 

Oeste - Leste   X X   

Anti-horário Pista Direita X 
  

X 

Anti-horário Pista Esquerda   X X   

Anchieta - Marginal Pinheiros X 
  

X 

Marginal Pinheiros - Anchieta   X X   

Ibirapuera - Pinheiros 
 

X X 
 

Pinheiros - Ibirapuera X     X 

Ayrton Senna – Ragueb Chohfi X 
  

X 

Ragueb Chohfi - Ayrton Senna   X X   

Ayrton Senna - Castelo Branco 
 

X X 
 

Castelo Branco - Ayrton Senna X     X 

Castelo Branco - Interlagos 
 

X X 
 

Interlagos - Castelo Branco X     X 

Marginal Pinheiros - Marginal Tietê 
 

X X 
 

Marginal Tietê - Marginal Pinheiros X     X 

Ragueb Chohfi - Marginal Tietê 
 

X X 
 

Marginal Tietê – Ragueb Chohfi X     X 

Marginal Tietê – Anchieta 
 

X X 
 

Anchieta - Marginal Tietê X     X 

Fonte: CET (2015) e SPTRANS (2016). Elaboração Própria. 

 

Adicionalmente, foram observadas 18 categorias de faixas exclusivas nas bases de 

dados fornecidas pela SPTRANS. Para melhor análise dos dados, estas categorias 

foram reunidas em 7 grupos, cujas distribuições percentuais estão mostradas na 

tabela 2C. A relação das categorias e dos respectivos grupos se encontra na tabela 

2B: 
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Tabela 2B – Categorias e grupos de faixas exclusivas da cidade de São Paulo 

Categoria Grupo 

2ª a 6ª no sentido Bairro-Centro durante o horário pico da manhã
31

e 
no sentido Centro-Bairro durante o horário pico da tarde

32
 

Horário de Pico manhã e 
tarde 

2ª a 6ª no sentido Bairro-Centro durante o horário pico da tarde e no 
sentido Centro-Bairro durante o horário pico da manhã 

Horário de Pico manhã e 
tarde 

2ª a 6ª no sentido Centro-Bairro durante o horário pico da tarde e no 
sentido Bairro-Centro durante o horário pico da manhã 

Horário Crítico 

2ª a 6ª no sentido Centro-Bairro durante o horário pico tarde Horário de Pico tarde 

2ª a 6ª no sentido Centro-Bairro horário crítico
33

 
Horário de Pico manhã e 

tarde 

2ª a 6ª durante o dia todo e aos sábado nos períodos da manhã e da 
tarde, 

Integral 

2ª a 6ª durante o horário crítico Horário Crítico 

2ª a 6ª durante o horário crítico; sábado de manhã e tarde Horário Crítico 

2ª a 6ª durante o horário de pico da manhã Horário de Pico manhã 

2ª a 6ª durante o horário de pico da manhã e o horário de pico tarde 
Horário de Pico manhã e 

tarde 

2ª a 6ª durante o horário de pico da manhã e horário de pico da 
tarde; sábado horário de pico da manhã 

Horário de Pico manhã e 
tarde 

2ª a 6ª horário durante o horário de pico da manhã e horário pico da 
tarde; sábado de manhã e a tarde 

Horário de Pico manhã e 
tarde 

2ª a 6ª durante o horário de pico da tarde Horário de Pico tarde 

2ª a sábado durante o horário crítico Horário Crítico 

2ª a sábadodurante o horário de pico da manhã Horário de Pico manhã 

Integral Integral 

Fonte: CET (2015) e SPTRANS (2016). Elaboração própria. 

Tabela 3B – Distribuição percentual das vias, por grupo 

 
Horário 
Crítico 

Horário de 
Pico da 
Manhã 

Horário de 
Pico da Tarde 

Horário de 
Pico da 

Manhã e da 
Tarde 

Integral 

Observações 3.456 81 198 1.410 1.242 

Vias (%) 25,7% 0,6% 1,5% 10,5% 9,3% 

Vias com faixas 
exclusivas (%) 

54,1% 1,3% 3,1% 22,1% 19,4% 

Fonte: CET (2015) e SPTRANS (2016). Elaboração própria. 

 

                                            
31

 Horário de pico da manhã corresponde ao período entre 06h00 às 10h00. 
32

 Horário de pico da tarde corresponde ao período entre 16h00 às 21h00. 
33

 Horário crítico corresponde ao período entre 06h00 e 21h00. 
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Anexo III – Construção da variável de Vínculos Ativos por Distrito 

Para o cálculo dos vínculos ativos de trabalhadores formais para os 96 distritos da 

cidade de São Paulo. Foram utilizados os microdados da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS), disponibilizada pelo Ministério do Trabalho34. Os dados 

referem-se à situação de cada distrito em 31/12 do ano correspondente; para esta 

análise. Foram utilizados dados para os anos de 2010 a 2015. Na tabela 3A estão 

indicados o número de vínculos de cada distrito: 

                                            
34

 Para maiores informações, consultar http://pdet.mte.gov.br/rais. 



Tabela 3A - Vínculos empregatícios por distrito 
 



Mapa 3A – Vínculos ativos por distrito em 2010 

 
Fonte: RAIS (2016). Elaboração Própria. 
 
 
Mapa 3B – Vínculos ativos por distrito em 2011 

 
Fonte: RAIS (2016). Elaboração Própria. 
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Mapa 3C – Vínculos ativos por distrito em 2012 

 
Fonte: RAIS (2016). Elaboração Própria. 
 
 
Mapa 3D – Vínculos ativos por distrito em 2013 

 
Fonte: RAIS (2016). Elaboração Própria. 
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Mapa 3E – Vínculos ativos por distrito em 2014 

 
Fonte: RAIS (2016). Elaboração Própria. 
 
 
Mapa 3F – Vínculos ativos por distrito em 2015 

Fonte: RAIS (2016). Elaboração Própria. 
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Anexo IV – Variação do bem-estar gerado pela implementação das faixas 

exclusivas de ônibus, por região e tipo de regra de funcionamento da faixa. 

Este anexo mostra as tabelas com as informações utilizadas para o cálculo da 

variação do bem-estar gerada pela política de faixas exclusivas de ônibus. As 

tabelas 4A, 4B e 4C explicitam os resultados por tipo de regra de funcionamento da 

faixa enquanto que a tabela 4D, 4E e 4Fmostram os resultados por região da cidade. 

 

Tabela 4A - Usuários atingidos pela política pública, por tipo de faixa e por modal 

 
Horário Crítico  Manhã  Tarde  Manhã e Tarde  Integral 

Ônibus 703.141 16.480 40.284 286.872 252.691 

Auto 256.562 6.013 14.699 104.674 92.202 

Táxi 2.804 66 161 1.144 1.008 

Moto 21.583 506 1.237 8.805 7.756 

Fretado 8.101 190 464 3.305 2.911 

Escolar 41.774 979 2.393 17.043 15.012 

Total 1.033.964.93 24.233.68 59.237.58 421.843.31 371.580.98 

Fonte: Metrô (2007), Metrô (2012), CET (2015) e SPTRANS (2016). Elaboração própria. 

 

Tabela 4B – Variação no tempo médio de deslocamento por usuário, por tipo de faixa e por 
modal 

 
Horário 
Crítico  

Manhã  Tarde  
Manhã e 

Tarde  
Integral Total 

Ônibus -6,12 -6,12 -6,12 -6,12 -6,12 -6,12 

Auto -3,63 -4,65 -3,10 0,00 0,00 -2,12 

Táxi -3,63 -4,65 -3,10 0,00 0,00 -2,12 

Moto -3,63 -4,65 -3,10 0,00 0,00 -2,12 

Fretado -7,84 -10,05 -6,70 0,00 0,00 -4,58 

Escolar -7,84 -10,05 -6,70 0,00 0,00 -4,58 

Total -5,52 -5,91 -5,33 -4,16 -4,16 -4,96 

Fonte: Metrô (2007), Metrô (2012), CET (2015) e SPTRANS (2016). Elaboração própria. 
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Tabela 4C – Variação no tempo médio de deslocamento por usuário, por tipo de faixa e por 
modal (%) 

 
Horário 
Crítico 

Manhã Tarde 
Manhã e 

Tarde 
Integral Total 

Ônibus -9,1% -9,1% -9,1% -9,1% -9,1% -9,1% 

Auto -11,7% -15,0% -10,0% 0,0% 0,0% -6,8% 

Táxi -11,7% -15,0% -10,0% 0,0% 0,0% -6,8% 

Moto -11,7% -15,0% -10,0% 0,0% 0,0% -6,8% 

Fretado -11,7% -15,0% -10,0% 0,0% 0,0% -6,8% 

Escolar -11,7% -15,0% -10,0% 0,0% 0,0% -6,8% 

Total -9,7% -10,3% -9,3% -7,3% -7,3% -8,7% 

Fonte: Metrô (2007), Metrô (2012), CET (2015) e SPTRANS (2016). Elaboração própria. 

Tabela 4D - Usuários atingidos pela política pública, por região e por modal 

 
Norte Sul Leste Oeste Centro 

Ônibus 77.968 337.861 233.904 337.861 311.872 

Auto 28.449 123.279 85.347 123.279 113.796 

Táxi 311 1.347 933 1.347 1.244 

Moto 2.393 10.371 7.180 10.371 9.573 

Fretado 898 3.893 2.695 3.893 3.593 

Escolar 4.632 20.072 13.896 20.072 18.528 

Total 114.652 496.824 343.955 496.824 458.607 

Fonte: Metrô (2007), Metrô (2012), CET (2015) e SPTRANS (2016). Elaboração própria. 

Tabela 4E – Variação no tempo médio de deslocamento por usuário, por região e por modal 

 
Norte Sul Leste Oeste Centro Total 

Ônibus -6,12 -6,12 -6,12 -6,12 -6,12 -6,12 

Auto 0,00 0,00 0,00 -3,47 -2,76 -1,56 

Táxi 0,00 0,00 0,00 -3,47 -2,76 -1,56 

Moto 0,00 0,00 0,00 -3,47 -2,76 -1,56 

Fretado 0,00 0,00 0,00 -7,50 -5,96 -3,38 

Escolar 0,00 0,00 0,00 -7,50 -5,96 -3,38 

Total -4,16 -4,16 -4,16 -5,47 -5,20 -4,75 

Fonte: Metrô (2007), Metrô (2012), CET (2015) e SPTRANS (2016), Elaboração própria. 

Tabela 4F – Variação no tempo médio de deslocamento por usuário, por região e por modal (%) 

 
Norte Sul Leste Oeste Centro Total 

Ônibus -9,1% -9,1% -9,1% -9,1% -9,1% -9,1% 

Auto 0,0% 0,0% 0,0% -11,2% -8,9% -5,0% 

Táxi 0,0% 0,0% 0,0% -11,2% -8,9% -5,0% 

Moto 0,0% 0,0% 0,0% -11,2% -8,9% -5,0% 

Fretado 0,0% 0,0% 0,0% -11,2% -8,9% -5,0% 

Escolar 0,0% 0,0% 0,0% -11,2% -8,9% -5,0% 

Total -7,3% -7,3% -7,3% -9,6% -9,1% -8,3% 

Fonte: Metrô (2007), Metrô (2012), CET (2015) e SPTRANS (2016). Elaboração própria. 

 


